ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 188
На 27 април 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклади по административни преписки.
Докладват: Росица Матева, Севинч Солакова,
Димитър Димитров, Красимир Ципов, Силвия
Стойчева, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев
2. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Йорданка Ганчева и Силвия Стойчева
4. Доклад по Закона за достъп до обществена информация.
Докладва: Красимир Ципов
5. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Росица Матева
6. Разни.
Докладва: Димитър Димитров.
ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Цветозар Томов, Емил
Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева.
ОТСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Георги Баханов и Цветанка
Георгиева.
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Заседанието бе открито в 10,40 ч. ч. и председателствано от
господин Цветозар Томов – заместник-председател на Централната
избирателна комисия.
*

*

*

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добър
ден, колеги!
В залата сме девет членове на Централната избирателна
комисия и можем да започнем работа.
В платен годишен отпуск са колегите Камелия Нейкова,
Цветанка Георгиева и Георги Баханов.
Очаквам всеки момент да се появят и другите колеги, ако
имат някаква работа извън залата.
Дневният ред за днес включва шест точки:
1. Доклади по административни преписки с докладчици:
Росица Матева, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Красимир
Ципов и Силвия Стойчева.
2. Машинно гласуване с докладчик Емил Войнов.
3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК – докладват: Йорданка Ганчева и Силвия Стойчева.
4. Доклад по Закона за достъп до обществена информация с
докладчик Красимир Ципов.
5. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик Росица
Матева.
6. Разни – докладва Димитър Димитров.
Има ли други предложения за дневния ред? Няма.
Подлагам на гласуване дневния ред.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
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Започваме с точка първа от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Госпожо Матева, имате думата.
РОСИЦА МАТЕВА: Ще помоля да бъда последна в тази
точка или да се върнем на нея, ако изчерпаме докладите, тъй като
все още се подготвят преписките.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви
предложение за извършване на промяна по бюджета на Централната
избирателна комисия. В изпълнение на протоколни решения на
Централната избирателна комисия за одобряване на възнаграждения
за общинските избирателни комисии за месец март имаме
изплатени 20 801 лв. за проведени заседания и дежурства въз основа
на представени документи от общинските избирателни комисии.
Само за информация – към 25 март тази година, общата сума
по трансфера към общините е 74 209 лв., а към 25 април е в размер
на 95,010 лв. Корекцията на бюджета е за месец април с посочената
сума – 20 801 лв.
Предлагам да одобрим корекцията и да упълномощим
председателя да утвърди тази корекция по бюджета на Централната
избирателна комисия, за което да уведомим министъра на
финансите.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Благодаря. Има ли изказвания по този доклад? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С докладна записка – вх. № ЦИК-09123/26.04.2022 г., администрацията ни информира за изтичане срока
на валидност на издадено удостоверение за класифициран
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електронен подпис на Р. Ц., главен експерт „Човешки ресурси и
безопасни условия на труд“.
Предлагам да одобрим направеното предложение за
подновяване на удостоверението за квалифициран електронен
подпис на служителя. Общият размер на необходимите средства е до
48 лв. с ДДС.
По § 10-20 10 по бюджета на Централната избирателна
комисия има налични средства. Представен е и контролен лист за
извършен предварителен финансов контрол.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Благодаря. Има ли изказвания? Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Въз основа на постъпили финансовосчетоводни документи от Националната служба за охрана е
изготвена докладна записка с вх. № ЦИК-09-125/26.04.2022 г.
относно заплащане на разходи за служебен автомобил. В
представените разходооправдателни документи подробно са
описани извършените дейности по техническо обслужване на
автомобила, подновяване на части. По постъпилата фактура
стойността е 848,20 лв.
Предлагам да одобрим предложението да се извърши
разходът по предоставената фактура.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Бележки и изказвания? Няма.
Нека да гласуваме този доклад.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.

5
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с получено писмо
– вх. № ЦИК-99-58/11.04.2022 г. е представена докладна записка с
вх. № ЦИК-09-124/26.04.2022 г.
С изменение в Наредба № 3 от 2020 г. по чл. 15, ал. 2 от
Закона за здравословни и безопасни условия на труд от 2018 г.
работодателите не изпращат уведомление при липса на промяна в
обстоятелствата, подлежащи на деклариране.
По тази преписка, тъй като в § 1 от Допълнителната
разпоредба на тази наредба, по дефиниция промяна на
обстоятелствата, подлежащи на деклариране, е промяна в
обстоятелствата в декларацията по посочени и изчерпателно
изброени точки. В тези точки няма промяна за Централната
избирателна комисия, поради което не се налага изпращане на
уведомление до Главната инспекция по труда. Единствено прави
впечатление, че не е отразена промяната в представителната власт,
поради което, мисля, че следва да се предприемат необходимите
действия, тъй като служебно това не е извършено от Главната
инспекция по труда.
Предлагам преписката да остане за сведение, а другите
действия – ще се прецени, по какъв ред да бъдат предприети.
Докладвам Ви писмо, което сме получили по електронната
поща – вх. № ЦИК-07-92-1/21.04.2022 г., покана за придобиване на
професионален сертификат за справяне с дейности с кибервлияние
по време на избори от външни участници. Има и превод, който е
публикуван във вътрешната мрежа.
След като прегледах преписката, предлагам Ви я за сведение.
Ако има друго предложение, може да го обсъдим.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не
виждам друго предложение.
Продължете, моля.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви само за
сведение получена проформа фактура от доставчика на шкафове, за
които Централната избирателна комисия има решение за одобрение,
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включително за изплащане на 50% авансово – вх. № ЦИК-9969/26.04.2022 г. Тъй като има протоколни решения в тази връзка,
докладвам Ви го за сведение.
Бях Ви докладвала писмо от разследващ полицай в РУ на
МВР – Казанлък, във връзка с извършване на проверка по данни за
наличие на престъпление въз основа на сезиране от Централната
избирателна комисия. Едно лице е било включено и назначено за
член на секционна избирателна комисия в село Александрово,
община Павел Баня и като член на секционна избирателна комисия е
упражнило правото си на глас.
В момента се извършва проверка и разследващият полицай
поставя въпроси във връзка с извършването на проверка за наличие
на избирателни права преди назначаването на членовете на
секционни избирателни комисии. Тъй като тази проверка следва да
бъде извършена предварително, лицата не следва да бъдат
назначавани, в случай че по отношение на тях се установи липса на
избирателни права.
Поискахме да се извърши проверка от „Информационно
обслужване“ АД какви данни се съхраняват относно това лице. В
отговора, който получихме от „Информационно обслужване“ АД –
вх. № МИ-00-4/19.04.2022 г., се сочи, че няма данни за лицето да е
включено в съответните регистри и няма съхранени данни за
извършена проверка на лицето.
В този смисъл е изготвен и отговор до разследващия полицай
– че за посоченото лице няма информация дали е вписано в
регистъра на членовете, и малко по-подробна информация по
отношение назначаването на членовете на избирателни комисии – че
се осъществява чрез електронна платформа за извършване на
предварителна проверка, при която автоматично се извършва
проверка с достъп до Национална база данни „Население“ за
наличие на избирателни права.
След назначаване на съответните длъжностни лица се
извършва вписване на лицата в съответните регистри, за които се
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извършват повторни и последващи проверки и резултатите, които се
съхраняват в записите на регистрите, но посочваме, че за това лице
няма информация дали е вписано в регистъра на членовете на
секционните избирателни комисии в изборите на 27 октомври и
съответно няма съхранени данни за извършени проверки на лицето.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Благодаря.
Ако няма бележки по този доклад, нека да гласуваме
писмото.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на тази етап само за сведение
Ви докладвам проект на договор от „Рикуест“ ООД с вх. № ЦИК-08713/21.04.2022 г.
Имам няколко преписки до прокуратури, но ще помоля може
би по-късно да се върнем към тях. Благодаря.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колега
Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председателстващ.
Докладвам писмо до министъра на електронното управление
с проектен номер 2991 – може да го видите във вътрешната мрежа.
С писмото му напомняме, че трябва да номинира някого от
името на ДАЕУ да участва в работата на Постоянно действащото
звено, особено предвид че трябва да бъде изразено становище по
проекта за техническо задание, с който те трябва да се съобразят в
рамките на съгласувателната процедура, за да могат да обявят
обществена поръчка. Предлагам корекция в писмото – на четвъртия
ред, във втория абзац, тъй като ние трябва да вземем решение за
включване на тези лица, затова искаме писмен документ за имената,
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които ще включим с промяна, допълване на Решение № 1137 и
разбира се, да ги уведомим, че на 4 май ще имаме такава среща.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли
бележки по текста на писмото?
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, считам, че началото на втория
абзац трябва да бъде коригирано. Към настоящия момент
Държавната агенция „Електронно управление“ АД не съществува,
доколкото знам, е влята в министерството. Според мен също така
трябва да претърпи корекция и последното изречение, тъй като няма
как да ни бъдат посочени от министъра лица, които ще
представляват ДАЕУ, при положение че тя е закрита вече,
съществуването й е прекратено. Трябва да бъдат посочени лица,
които ще представляват Министерството на електронното
управление като приемник на дейността на ДАЕУ. Ние не знаем кой
е бенефициент и доколкото си спомням, изпратихме писмо, за да
попитаме кой е бенефициентът. Трябва да потърся, за да видя какво
е гласувано като промени в устройствените правилници при
създаването на министерството. Доколкото съм прочела в
публичното пространство, ДАЕУ е преобразувана и влята в
Министерството на електронното управление и то поема нейните
функции.
Ако трябва, да задържим гласуването на това писмо и да
извършим проверка с нормативната уредба и с документите, които
са гласувани, за да бъдем прецизни в това, което пишем.
Колега Димитров, не съм сигурна, че ДАЕУ е в ликвидация в
момента по смисъла, който се влага в думата „ликвидация“. Когато
се ликвидира една структура, тя обикновено се прекратява без някой
да поеме дейността й.
Моля за отлагане гласуването по това писмо, докато за себе
си извършва проверка, за да съм сигурна, че начинът, по който
описваме прекратяването на ДАЕУ или продължаването на
съществуването й, е правилен от юридическа гледна точка.
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приемам предложението, но искам
да напомня, че е добре днес да го изпратим, тъй като 4 май не е
много далеч.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да го
обсъдим по-късно и в момента да не го гласуваме.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам с протоколно решение
да потвърдим заседанието на 4 май – припомням, че предложението
на госпожа Нейкова беше заседанието на Постоянното звено да се
състои веднага след заседанието, което ще имаме сутринта.
Нямам текст, но трябва да изпратим писмо до всички
потвърдени участници, за да им съобщим за часа, който ще бъде –
15,00 ч. Нямам проект на такова писмо, тъй като междувременно
уточнявахме кое трябва да се случи.
Първо, ще направим промени в решението, с което сме
назначили членовете на това специализирано звено и следобед ще
има заседание за обсъждане на проекта за техническо задание.
Предлагам да е в сряда от 15,00 ч., като по предложение на госпожа
Нейкова, във вторник от 14,00 ч. ще има работно заседание по същия
въпрос.
Предлагам също така да предупредим господин А. К., че го
каним да присъства, тъй като той е експертът по
нашето становище и няколко пъти се е занимавал.
Моля с протоколно решение да го поканим, тъй като той не е
част от Специализираното звено, нито пък има специален статут на
експерт. Той е поел ангажимент да погледне направените поправки и
ще докладва, макар и устно.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ако
правилно се ориентирам, предлагаш да гласуваме две протоколни
решения: едно за заседание на Специализираното звено на 4 май от
15,00 ч. и второто – за работната група, във вторник от 14,00 ч.
Подлагам на гласуване първото от двете предложения –
заседание на Специализираното звено на 4 май от 15,00 ч., като за
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часа и датата да бъдат осведомени членовете на Специализираното
звено.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Подлагам на гласуване вземането на протоколно решение
за заседание на работната група, свързано с организацията, което да
е от 14,00 ч. на 4 май и на това заседание да бъде поканен господин
К.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Колега Димитров, продължете.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Получили сме писмо – вх. № ЦИК00-122, отговор от „Информационно обслужване“ АД на писмото, с
което искахме да ни представят обобщени данни за гласуването с
хартия и машини. Те са го направили по най-баналния начин –
сумирайки колонките от предходния отговор. Може да го видите във
вътрешната мрежа.
Ако някой проявява интерес към сумираните данни, може да
ги погледне в писмото с този входящ номер.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колега
Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Бяхме поискали нещо. За втори пореден
път „Информационно обслужване“ АД не изпълни това, което сме
искали! Не знам поради какви мотиви, не знам от какво се страхуват,
не знам защо не си поемат съответните действия, респективно
отговорности, но за втори път пак не получаваме това, което сме
поискали. Очевидно, нашият изпълнител по договор счита, че е
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пазител на някакви си данни, които не може да бъдат обработени по
начина, по който иска Централната избирателна комисия.
Предлагам отново да се поиска в същия вариант – както при
първоначалния, и без шиканиране.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това
ли е предложението?
РОСИЦА МАТЕВА: Ако трябва, да им напишем, че трябва да
са в ексел формат, за да са наясно как ги искаме.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Колеги, мисля, че ако се обърне форматът на страниците, тогава
данните ще се прикачат към партиите и ще станат четими.
Докладчикът го докладва за сведение.
Колега Чаушев, доколкото разбирам, предложението Ви е да
изпратим отново писмо до „Информационно обслужване“ АД.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, с първоначалното искане.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приемам предложението и за
следващото заседание ще изготвя проект на писмо.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Можем
ли да се обединим около това – сега се докладва за сведение, като
господин Димитров поема ангажимент да представи вариант на
писмо, което да изпратим до „Информационно обслужване“ АД.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приемам предложението.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви с вх. № ЦИК07-36/26.04.2022 г. писмо до Централната избирателна комисия от
Министерството на вътрешните работи на Словашката република,
Отдел за избори, референдуми и политически партии, забележете, в
Министерството на вътрешните работи на Словакия каква структура
има.
Задават ни няколко въпроса в контекста на това дали нашето
национално законодателство е установило присъдата за
престъпление като пречка за правото да се кандидатират лица за
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различните видове избори. В момента Ви го докладвам само за
запознаване и чрез директора на дирекция „Администрация“ ще
подготвим отговор, който на следващото заседание да представя на
вниманието Ви.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-23-81/20.04.2022 г. е получено писмо от Комисията за защита на личните
данни, с което, във връзка с образувано в Комисията
административно производство по подадена жалба и представено от
страна на Централната избирателна комисия копие от съответната
страница на списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на ПП
„Българско национално обединение“, се иска копието да бъде
направено по-добре, тъй като част от подписа липсва и не може да
бъде извършена експертиза за достоверността на подписа.
Направено е такова четимо копие, подписът е в цялост и моля
да гласуваме повторно писмо, с което да изпратим копието.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Бележки или изказвания по този доклад? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Госпожо Матева, имате думата.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви писмо
с вх. № ЦИК-12-16/26.04.2022 г. от Обществения съвет към
Централната избирателна комисия, изпратено от председателя С.
Ц., с което изразява надежда „следпразнично днес, въпреки
че технически е третият ден на Великден, да се съберем за кратка
секуларна работна среща“. Писмото е до всички членове на
Обществения съвет с копие до Централната избирателна комисия и
се изпраща адрес за участие в срещата днес от 18,00 ч. Предполагам,
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че под среща се има предвид заседание на Обществения съвет, тъй
като е предложен дневен ред:
„1. Приемане проект на дневен ред.
2. Протоколи и становища на сайта на Централната
избирателна комисия.
3. Дискусия по актуални теми.
4. Разни“.
Писмото е изпратено вчера в 14,00 ч., но с оглед
обстоятелството, че нашите заседания вече не са всеки ден, днес го
докладвам, така че представител на Централната избирателна
комисия отново няма как да вземе участие в заседанието на
Обществения съвет.
Може би трябва да се обърне внимание на Обществения
съвет да изпращат по-рано информация относно техните заседания,
за да може представител на Централната избирателна комисия да
участва в тях, както е по правилата.
Вторият ми доклад отново е писмо от Обществения съвет –
вх. № ЦИК-12-17/26.04.2022 г. В писмото се казва, че са приложени
15 протокола от заседания на ЦИК – предполагам, че се има предвид
заседания на Обществения съвет към Централната избирателна
комисия. „Няколко от тях са от миналата година, водени са от
стенограф, на когото е платено още през 2021 г., което е
доказателство, че са били налични към онзи момент. На хартиен
носител и с подписи ги предоставихме на 15 април. Очакваме
появата им на страницата на Обществения съвет да разсее
съмнението, че работим, както и да покаже темите и дискусиите по
тях на заинтересованите“.
Колеги, към това електронно писмо не са прикачени тези
15 протокола, за които се говори, а отново е изпратен Анализ на
Обществения съвет към Централната избирателна комисия на
ключови проблеми за изборите през 2021 г., който вече съм Ви
докладвала и е на вниманието на всички членове на Централната
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избирателна комисия, както и едно писмо на Обществения съвет към
президента Радев.
„Уважаеми господин Радев, обръщам се към Вас от името на
Обществения съвет към Централната избирателна комисия във
връзка с публикувания Анализ на изборите през 2021 г. и поради
необходимостта от промени в правната рамка за преодоляване на
трайни системни слабости в изборния процес.“
Текстът на писмото може да видите във вътрешната мрежа
под входящия номер, който Ви съобщих, а едновременно с това Ви
уведомявам, че в предходна седмица са донесени протоколите, за
които става дума и са предадени на директора на дирекция
„Администрация“. Бяха ми дадени, за да ги докладвам, но както е
обичайната практика и както е по правилата на Обществения съвет,
те трябва да бъдат предоставени с писмо с опис. Прочетох Ви
писмото, изпратено в тази връзка.
Във вътрешната мрежа в папката с моите инициали са
сканирани
всички
представени
протоколи:
Протокол
№ 113/28.09.2021; Протокол № 114/05.10.2021 г.; Протокол
№115/12.10.2021 г; Протокол № 116 – вече е публикуван на нашата
страница;
Протокол
№
117/26.10.2021
г.;
Протокол
№ 118/02.11.2021 г.; Протокол № 119/09.11.2021 г.; Протокол
№ 120/23.11.2021 г.; Протокол № 121/03.12.2021 г.; Протокол
№ 122/07.12.2021 г.; Протокол № 123/14.12.2021 г.; Протокол
№ 124/15.12.2021 г.; Протокол № 125/15.02.2022 г.; Протокол
№ 126/22.02.2022 г.; Протокол № 127/01.03.2022 г.; Протокол
№ 128/22.03.2022 г.
Предлагам да вземем протоколно решение тези протоколи да
бъдат публикувани в хронологичен ред на страницата на
Централната избирателна комисия, в секция „Обществен съвет“,
подсекция „Протоколи от заседания на Обществения съвет“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това са
протоколи от заседания на Обществения съвет, а не на Централната
избирателна комисия, както пише.
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Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Госпожо Стоянова, имате думата.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Може ли да ме включите и
мен в тази точка, тъй като преди малко получих преписка, която
следва да докладвам?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имате
думата?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, включвам се в тази точка с
докладна записка от директора на дирекция „Администрация“, с
която ни уведомява, че в Централизираната автоматизирана
информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС
ЕОП) е постъпила оферта от кандидат за изпълнение на обществена
поръчка с предмет „Застраховане на 12 837 комплекта
специализирани устройства за електронно машинно гласуване
(СУЕМГ)“, поради което Ви предлагам да бъде назначена комисия,
която да проведе днес следобед от 14,30 ч. заседание, тъй като
офертата ще бъде декриптирана след 14,00 ч.
В тази връзка моля да погледнете в моя папка с днешна дата
писмо с вх. № ЦИК-09-126 – това е докладната записка. Към нея има
приложен проект на заповед за назначаването на комисията. Тъй
като е само проект и не са отразени предложения за поименен състав
на комисията, ако нямате нищо против, да уточним сега състава,
упълномощаването за подписването на тази заповед и да се проведе
днес следобед заседанието на комисията.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имате
ли конкретно предложение за състава на комисията?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Предложението ми за състав на
комисията е: аз, тъй като се занимавам с тази преписка, ако от
колегите има желаещи, нямам нищо против. От администрацията на
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Централната избирателна комисия предлагам М. Р. и Р.
К. И резервен
член
Иван
Владимиров,
тъй
като
е
възможно комисията да не приключи днес работата и ако се наложи
след няколко дни, ако някой от членовете отсъства, да имаме
резервен вариант.
Предложението ми е комисията да е от петчленен състав: аз
като представител на Централната избирателна комисия и двама от
администрацията
–
М.
Р.
и
Р.
К.,
а
И. В. да бъде резерва, ако се наложи да замества някого от
членовете.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли
други предложения относно числеността на комисията – 5 човека,
или се обединяваме около предложението?
Нека първо да гласуваме броя на комисията – предложението
е за петчленна комисия.
Подлагам го на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов); против – 1 (Йорданка Ганчева)
Подлагам на гласуване състава на комисията, като
предложението е за Елка Стоянова, М. Р., Р. К. и
още двама членове на Централната избирателна комисия.
Има ли желаещи? Всички мълчим.
Все пак двама колеги трябва да се включат в тази комисия –
решихме да е петчленна. Може би е добре да са юристи.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Само да отбележа, че това не е тежък
интелектуален труд, нито пък ще отнеме много време, така че,
колеги, не се притеснявайте да се включите.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Колеги, ще се включа в комисията.

17
РОСИЦА МАТЕВА: Мога да се включа, но ако се наложи да
се работи другата седмица, трябва да има избран резервен член от
Централната избирателна комисия, тъй като съм в отпуск.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Ще се включа като резервен член на
комисията.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Всъщност изобщо не бих занимавала
Комисията, но така или иначе трябва комисия да свърши тази
работа, иначе бих приключила цялата документация сама и да Ви я
предложа за доклад.
Ако се окаже, че няма желаещи да свършат тази „тежка“
работа, в такъв случай да прегласуваме броя на комисията, защото,
очевидно, така нещата няма да вървят.
РОСИЦА МАТЕВА: Колега Стоянова, току-що обявихме, че
колегата Томов и аз ще се включим. Както казах, от миналата
седмица съм заявила, че ще ползвам отпуск трите работни дни на
следващата седмица, тоест ако се наложи комисията да работи,
трябва да има член на Централната избирателна комисия, който да
бъде резервен. Колегата Гергана Стоянова поясни, че е съгласна да
бъде включена в резервите в случай на нужда да ме замести.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Предлагам в комисията да влязат:
колегата Матева, колегата Томов, аз и допълнителен резервен член
от Централната избирателна комисия колегата Стоянова, плюс М. Р.
и Р. К. от администрацията.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това е
съставът, който подлагам на гласуване, изброявам още веднъж: Елка
Стоянова, Цветозар Томов, Росица Матева, М. Р., Р. К.
с резерви: Гергана Стоянова по отношение членовете на
Централната избирателна комисия и И. В., ако някой
от администрацията бъде възпрепятстван.
РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам да гласуваме колегата
Стоянова за председател заедно със състава, ако сте съгласни.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Солидализирам се с предложението председател да бъде колегата
Елка Стоянова.
Подлагам го на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имам няколко прокурорски преписки.
С вх. № МИ-09-537/21.04.2022 г. сме получили
Постановление за прекратяване на наказателно производство, град
Кърджали във връзка с провеждане на избори за общински
съветници и кметове – имало е данни за едно лице, че е имало
настоящ адрес в чужбина.
След провеждане на съответните действия – събиране на
документи, се оказва, че не е известно по какъв начин е бил
определен настоящият адрес на лицето и още от 2001 г. е този
настоящ адрес, и на коя чужда държава, поради което, при
наличието на постоянен и стар настоящ адрес, прокурорът
прекратява действието, доколкото лицето не е подавало заявления за
настоящ адрес в чужбина.
Предлагам да не се обжалва това постановление.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Колеги, подлагам на гласуване предложението на докладчика да не
се обжалва Постановлението за прекратяване на наказателно
производство на кърджалийската прокуратура.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.

19
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам Ви вх. № МИ-09528/21.04.2022 г. от Районна прокуратура – Търговище, пак във
връзка с гласуване в общинските избори, затова че едно лице в
регистрите на Национална база данни „Население“ излиза, че има
адрес в чужбина. Надълго и нашироко е описано – взели са всички
сведения, разпити и така нататък. Оказва се, че лицето живее трайно
в България и в крайна сметка признава, че не си е сменило адреса.
Прокурорът намира, че няма престъпление от гледна точка на липса
на субективен състав, тъй като тя е действала с представа, че има и
прокурорът прекратява наказателното производство.
Предлагам също да не се обжалва това постановление.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли
бележки и изказвания по направения доклад с предложението?
Няма.
Подлагам на гласуване предложението да не се обжалва
Постановлението за прекратяване на наказателното производство на
Районна прокуратура – Търговище.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, с това изчерпахме точка първа.
Преминаваме към втора точка от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Колега Войнов, имате думата.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председателстващ.
Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-06-69/21.04.2022 г. Писмото е от министъра на отбраната до главния
секретар на Министерския съвет с копие до Централната
избирателна комисия и е във връзка с осигуряване на подходящо

20
помещение държавна собственост за съхранение на машините за
гласуване.
От Министерството на отбраната потвърждават, че обектът
на Четвърти километър е необходим на Института по отбрана и не
могат да го предоставят. Вместо него предлагат други два имота,
които са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната
– единият имот е в град Ихтиман, а другият – град София, Район
„Овча купел“. Предоставили са и лице за контакт, с което да се
уточни ден и час евентуално за оглед на имотите.
На този етап докладвам писмото за запознаване и предлагам
да го обсъдим на работна група.
На пръв поглед според мен Ихтиман не би могло да
използваме за склад за машините за гласуване. Що се отнася до
обекта в Район „Овча купел“, който предлагат, може би трябва да
бъде обсъден.
На този етап докладвам писмото за запознаване.
Докладвам Ви и писмо с вх. № НС-04-02-79/26.04.2022 г. от
Главна дирекция „Жандармерия“, с което ни уведомяват, че във
връзка с инвентаризацията на машините за гласуване са създали
необходимата организация за допускане до склада на 14 лица,
представители на „Карго-партнер“, които им бяхме посочили в наше
писмо. Докладвам писмото за сведение. Нямам други доклади.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Колеги, преминаваме към трета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Госпожо Ганчева, имате думата.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Благодаря
Ви,
господин
председателстващ.
Колеги, докладвам Ви искане за изплащане на
възнаграждение от ОИК – Троян, като по своята същност това
искане е за корекция, тъй като с наше протоколно решение сме
одобрили искане за изплащане на възнаграждение на ОИК – Троян,
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съгласно протоколно решение от 14 април, като е допусната
техническа грешка и вместо присъстващите 8 членове, сме одобрили
изплащане на възнаграждение на 7 членове, предвид което сега Ви
докладвам искането за корекция с вх. № МИ-27-79-1/20.04.2022 г.
Има счетоводна справка и положително становище за
поемане на задължението за изплащане на възнаграждение за
заседание на един член в размер на 53,20 лв. ведно с осигурителните
вноски, предвид което Ви моля с протоколно решение да одобрим
така докладваното от мен възнаграждение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Изказвания по този доклад? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващото искане за изплащане на
възнаграждение е съгласно преписка с вх. № МИ-27-89/26.04.2022 г.
от ОИК – Иваново. Преписката е комплектувана с всички изискуеми
по закон и по наше решение документи.
Искането за изплащане на възнаграждение е за проведено
заседание на 31 март 2022 г. от председател, заместник-председател,
секретар и 8 членове на комисията на обща стойност в размер на
905,73 лв. ведно с осигурителните вноски и е с положително
становище от предварителния финансов контрол за изплащане.
Моля с протоколно решение да одобрим така докладваното
от мен възнаграждение за изплащане.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:
Колеги, подлагам на гласуване това предложение за протоколно
решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
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Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващото искане за изплащане на
възнаграждение е от ОИК – Трявна. Преписката е с вх. № МИ-2784/18.04.2022 г, като искането е комплектувано с всички изискуеми
документи по закон и по наше решение.
Искането е за изплащане на възнаграждение за проведено
заседание от председател, двама заместник-председатели, секретар и
7 членове на 13 март 2022 г.
Общата сума е в размер на 911,72 лв. ведно с осигурителните
вноски. Има положително становище за изплащане от
предварителния финансов контрол.
Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на
това възнаграждение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля,
режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
Колега Стойчева, заповядайте в същата точка.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане за
изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК – Кюстендил, с
вх. № МИ-27-86/21.04.2022 г., и се отнася за проведено заседание на
20 април, в което са участвали председател, двама заместникпредседатели, секретар и 7 членове на комисията. На заседанието е
прието решение за прекратяване пълномощията на общински
съветник и обявяване за избран следващият от листата на
съответната партия.
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Приложени са контролен лист и счетоводна справка за
размера на исканите възнаграждения на обща стойност заедно с
осигурителните вноски 607,81 лв.
Моля да одобрим искането.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Само
да попитам, тъй като заседанието е през април, доколкото разбирам,
би трябвало да не са начислени добавките.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Не са.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Изказвания и коментари във връзка с това предложение? Няма.
Подлагам го на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред:
ДОКЛАД ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ.
Колега Ципов, имате думата.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № МИ-294/19.04.2022 г. – заявление за достъп до информация от Марио
Русинов със съответните данни.
Той желае да му бъде предоставена следната обществена
информация: списък с адресите на секциите на местните избори,
проведени през 2011 г.
Тъй като искането се предоставя в рамките на 14-дневен срок,
ще предоставя на директора на дирекция „Администрация“ за
становище, за да бъде подготвен отговор до заявителя в рамките на
определения срок.
Предлагам да изчакаме становището на администрацията и на
следващото заседание ще Ви докладвам.
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Колеги, променям предложението си – предлагам да
подготвим отговор до заявителя, че Централната избирателна
комисия по смисъла на Закона за достъп до обществена информация
не е създала и съхранявала подобна информация.
Моля,
господин
председателстващ,
да
подложите
предложението ми на гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други
предложения в тази връзка? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на колегата Ципов да
отговорим на заявителя, че Централната избирателна комисия не е
създала и не разполага с исканата от него информация.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
Продължаваме с пета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Колега Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
получен по електронната поща имейл от Върховния
административен съд, заведен с вх. № МИ-08-14-2/21.04.2022 г. С
този имейл ни се изпраща Решение № 39302/21.04.2022 г. на
Върховен административен съд, Четвърто отделение по адм. дело
№ 3711/2022 г.
Делото е образувано по жалба на К. М. М.
срещу Решение № 1131-МИ/12.04.2022
г.
на
Централната
избирателна комисия.
Върховният административен съд оставя в сила решението на
Централната
избирателна
комисия
и
осъжда
К.
М.
да заплати на Централната
избирателна
комисия
100
лв.,
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представляващи разноски по делото за юрисконсулско
възнаграждение.
Решението е окончателно. Докладвам Ви го за запознаване.
Би следвало да е качено в папка с моите инициали, за да се
запознаете с мотивите.
В тази връзка Ви представям и доклад на юрисконсулт
Владимиров с вх. № ЦИК-09-121/21.04.2022 г. във връзка с
процесуалното представителство, което е осъществил по това дело, с
приложен от него протокол от съдебното заседание. Докладвам Ви
го за сведение.
Колеги, докладвам за сведение и постъпила в Централната
избирателна комисия жалба с вх. № НС-20-13/21.04.2022 г. от
Сдружение „Музикаутор“ срещу частичен отказ, постановен с
решение – изх. № НС-20-9/13.04.2022 г. на Централната избирателна
комисия. Това е писмото на Централната избирателна комисия, с
което им отговаряме по поисканата от тях информация. Жалбата е
комплектувана, тъй като е подадена до Административен съд –
София-град, чрез Централната избирателна комисия. Комплектувана
е заедно с цялата административна преписка и преписката е внесена
в Административен съд – София-град, вчера на 26 април, с изх.
№ НС-08-5. Има и входящ номер на придружителното писмо, който
се намира в деловодната система и можете да се запознаете по
изходящия номер на преписката.
За следващото заседание ще помоля Деловодството да ми
разпечатват писмата заедно с входящия номер на съответния съд.
Това са докладите ми в тази точка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Благодаря.
Преминаваме към шеста точка от дневния ред:
РАЗНИ.
Колега Димитров, имате думата.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председателстващ.
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Ще започна с вх. № ЦИК-07-33 – покана от IFES
(Международна фондация за избирателни системи) да се включим в
техен уъркшоп, който ще проведат в Скопие на 16 и 17 май. Нямам
представа дали сме членували в Мрежата за изборно правосъдие, но
това събитие ще бъде под тази егида. IFES ще поеме разходите за
настаняване, храна, летищни трансфери. Пътуването трябва да бъде
организирано от самите участници.
Обръщам внимание, че срокът за заявяване на имената и
любезната молба е да потвърдим участието на определен участник
до 26 април, тоест до вчера. Има допълнителна екстра, бих казал, за
събитието, което ще бъде на английски език, по молба на участник
може да бъде осигурен езиков превод.
Посочен е адрес, има програмен директор и предполагам, че
един ден няма да бъде фатален, ако днес заявим участник. По
принцип срещата е с юридически профил. Това е, което мога да
кажа. Докладвам го за запознаване.
Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-07-35/26.04.2022 г. –
IFES, също организира, но този път онлайн дискусия, посветена на
изборите в Сърбия и Унгария. Онлайн събитието ще се проведе на
28 април от 9,00 ч. източноевропейско време. Ако има желаещи, ще
предоставя превода. Възможно е всеки да се регистрира и да
участва.
Ще докладвам още едно писмо – вх. № ЦИК-0734/21.04.2022 г., постъпило от Централната комисия на Молдова. За
него също сме пропуснали срока да им отговорим. Разполагаме с
пълен превод. Проблемът на Централната комисия на Молдова е, че
те се интересуват каква е практиката, свързана с гласуването на
граждани на страни – членки на Европейския съюз, в европейски и
евентуално местни избори, тъй като попълват въпросник за членове
на Европейския съюз. В този въпросник вероятно има и такъв
въпрос. Предполагам, че са се свързали с патрониращата ги
Румънска изборна комисия и са получили необходимата
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информация. Освен това тяхната заявка е, ако може незабавно, тоест
на следващия ден да отговорим. Докладвам Ви го за сведение.
Имаме още една преписка, която веднъж съм докладвал за
запознаване – общата преписка, свързана с подготовката на Рамкова
позиция по предложението за регламент относно прозрачността и
таргетирането в политическата реклама. Тя беше разпределена на
госпожа Стойчева, на Елка Стоянова и на мен.
Прегледах преписката, която е много обширна и включва
пълни резюмета на тези, които са депозирали становище по този
регламент за прозрачността и таргетирането. Има и две страници
обобщение, в които може лесно да се проследи кои страни как са
коментирали направеното предложение – вх. № ЦИК-0423/11.04.2022 г. Тъй като точката за контакт е Министерството на
външните работи, оттам са ни препратили пълната преписка с
всички грами, затова е и толкова обемиста. Докладвам Ви го за
сведение, тъй като в бърза консултации с колегите, на които е
разпределена, решихме, че ние нямаме какво толкова да изразим
като становище по този проблем. Евентуално ще се появи проблем,
когато този регламент бъде гласуван от Европейския парламент и
българското законодателство ще трябва да бъде адаптирано към
нормите в регламента.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колега
Димитров, ако нямате други доклади в тази точка, да се върнем към
първа точка от дневния ред относно писмото.
РОСИЦА МАТЕВА: Извинявам се, но преди да се върнем,
пропуснах да кажа, колеги, че ще възложа на директора на дирекция
„Администрация“ да бъдат предприети действия по събиране на
присъдената сума с решението на Върховния административен съд.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в папката ми е проектът на
писмо – редактирах го така, че да не се споменава ДАЕУ, освен
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когато се упоменава проектът, тъй като те са бенефициент; след
което следва бенефициентът, институцията и така нататък.
Писмото е под същия номер просто е редактирано, за да се
избегне какъвто и да е коментар, свързан със статута на ДАЕУ.
Смисълът на писмото е да ни посочат лица, които трябва да
участват.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Малко
време за запознаване с писмото, колеги.
Ако сте готови и сте се запознали, да го гласуваме.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, имаме ли други доклади? Няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия.
Насрочвам следващото заседание за сряда, 4 май 2022 г., от
10,30 ч. Благодаря.
(Закрито в 11,50 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Цветозар Томов
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

