ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 189
На 4 май 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно изменение и допълнение на
Решение № 1088 от 1 февруари 2022 г.
Докладва: Димитър Димитров
2. Проект на решение относно предложение до Президента на
Република България за насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Златна Панега.
Докладва: Елка Стоянова
3. Проект на решение относно предложение до Президента на
Република България за насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Лиляче.
Докладва: Гергана Стоянова
4. Проект на решение относно предложение до Президента на
Република България за насрочване на частичен избор за кмет на
община Нова Загора.
Докладва: Силвия Стойчева.
5. Проект на решение относно предложение до Президента на
Република България за насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Попович.
Докладва: Йорданка Ганчева
6. Доклади по административни преписки.
Докладват:
Камелия
Нейкова,
Димитър
Димитров, Йорданка Ганчева, Гергана Стоянова,
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Елка Стоянова, Силвия Стойчева, Любомир
Георгиев, Красимир Ципов, Ерхан Чаушев
7. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
8. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК.
Докладват: Йорданка Ганчева, Гергана Стоянова,
Силвия Стойчева
9. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Елка Стоянова
10. Разни.
Докладват: Димитър Димитров и Емил Войнов
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Силвия Стойчева.
ОТСЪСТВАХА: Цветозар Томов поради отпуск по болест и
Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева поради
платен годишен отпуск.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната
избирателна комисия и господин Емил Войнов – заместникпредседател на Централната избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Девет членове на Централната избирателна комисия сме в
залата – имаме кворум за провеждане на заседанието.
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В платен отпуск са колегите Росица Матева, Севинч
Солакова и Цветанка Георгиева. В отпуск по болест е господин
Томов.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно изменение и допълнение на
Решение № 1088 от 1 февруари 2022 г. с докладчик господин
Димитров.
2. Проект на решение относно предложение до Президента на
Републиката за насрочване на частичен избор за кмет на кметство
Златна Панега с докладчик госпожа Елка Стоянова.
3. Проект на решение относно предложение до Президента на
Републиката за насрочване на частичен избор за кмет на кметство
Лиляче, община Враца с докладчик госпожа Гергана Стоянова.
4. Проект на решение относно предложение до Президента на
Републиката за насрочване на частичен избор за кмет на община
Нова Загора с докладчик госпожа Стойчева.
5. Доклади по административни преписки – ще Ви докладвам
аз, господин Димитров, госпожа Ганчева, Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, госпожа Стойчева, господин Георгиев, господин Ципов.
6. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
7. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК – докладват: госпожа Ганчева, Стоянова и Стойчева.
8. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладва госпожа Елка
Стоянова.
9. Разни с докладчици: господин Димитров и Войнов.
Имате ли предложения?
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля да ме включите в точка:
Проект на решение относно предложение до президента за
насрочване на частичен избор за кмет на село Попович, община
Бяла.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще е нова
точка пета, а останалите ще се преномерират.
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Други? Няма.
Моля, режим на гласуване на така предложения проект на
дневен ред с направеното допълнение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Силвия Стойчева); против – няма.
Започваме с първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 1088/01.02.2022 г.
Заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
Колеги, в моя папка има проект на решение с проектен номер
1143, с което ще изменим и допълним Решение № 1088, изменено с
Решение № 1137/19.04.2022 г.
Решението е относно състава на постоянно действащото
специализирано звено за техническо осигуряване и технически
контрол на дистанционното електронно гласуване, с което
освобождаваме двама от членовете на специализираното звено –
А. В. Л. и М. К. С., и избираме от същата институция –
тогава те са представлявали
Държавната
агенция
„Електронно управление“ АД (ДАЕУ), а сега имаме предложение от
Министерството на електронното управление в състава на звеното
да
влезе
Я.
К., експерт
в
Министерството
на
електронното управление
и
Б.
Г., експерт
по
мрежова
информационна сигурност, втора степен.
Колеги, може да погледнете предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по така
представения проект на решение имате ли предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Силвия Стойчева); против – няма.
Решението е № 1138/04.05.2022 г.
Господин Димитров, във връзка с приетото решение ще Ви
помоля да възложите чрез директора на дирекция „Администрация“
да се актуализира съставът на специализираното звено в съответната
секция на интернет страницата на Централната избирателна комисия
като се посочат и всички решения, които имат отношение към
състава, тъй като установих, че решението от 19 април не е посочено
в основанията.
Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗЛАТНА ПАНЕГА.
Заповядайте, госпожо Стоянова, за проекта на решение.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
преписка с вх. № МИ-15-135, която ще намерите в папката с мои
инициали – касае писмо от ОИК – Ябланица, че поради настъпили
обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 13 е постановено прекратяване
правомощията на кмета на кметство в село Златна Панега, община
Ябланица, област Ловеч. Предвид факта, че са изпълнени условията
на чл. 463 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 13 от
ЗМСМА, общинската избирателна комисия е постановила това
решение – преписката е изпратена в оригинал, Ви предлагам да
изпратим предложение до Президента на Републиката, с което да
бъдат насрочени частични местни избори за кмет на кметство Златна
Панега.
Проектът на решение и придружителното писмо са в папка с
мои инициали – проектен номер 1141, и писмо с проектен номер
2998.
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Моля да ги погледнете и ако имате забележки, да ги отразим
и да ги подложим на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на решение имате ли предложения? Няма.
Подлагам на гласуване така представения проект на решение
ведно с писмото до Президента на Републиката.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Силвия Стойчева); против – няма.
Решението е № 1139-МИ/04.05.2022 г.
Колеги, в началото на заседанието пропуснах – във връзка с
ползването на отпуск от госпожа Солакова и на основание чл. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Централната
избирателна комисия определям господин Димитров – заместникпредседател на Централната избирателна комисия, да подписва
документите на Централната избирателна комисия за времето на
отсъствие на госпожа Солакова.
Преминаваме към трета точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛИЛЯЧЕ.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
преписка с вх. № МИ-15-136, която може да видите в моя папка,
относно получено писмо от ОИК – Враца, с приложени документи
във връзка с взето решение за предсрочно прекратяване
пълномощията на кмета на кметство Лиляче, община Враца, област
Враца.
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Към писмото са приложени изискуемите по закон документи.
Преписката е получена в Централната избирателна комисия в
оригинал.
В проекта на решението са посочени всички приложени
документации. Предвид извършената служебна справка за лицата с
постоянен адрес в кметство Лиляче на електронната страница на ГД
ГРАО към 15 март 2022 г. населението е 1380 души, поради което
следва да се произведе частичен избор за кмет на кметството.
Предвид изпълнението изискванията на чл. 463, ал. 3 от
Изборния кодекс предлагам да бъде взето решение за предложение
до Президента на Република България да насрочи частичен избор за
кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца.
Проектът на решението и проектът на придружителното
писмо до президента са в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение имате ли предложения или изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване на така представения проект
на решение ведно с писмото до Президента на Републиката.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Силвия Стойчева); против – няма.
Решението е № 1140-МИ/04.05.2022 г.
Продължаваме с четвърта точка:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия е постъпило писмо от ОИК – Нова Загора, с вх. № МИ-15132/28.04.2022 г. Със същото писмо ОИК е уведомила Централната
избирателна комисия, че с Решение № 157/26.04.2022 г. е
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констатирала предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на
община Нова Загора, област Сливен, Н.Г.Г.
Към писмото са приложени цитираното решение, Протокол
№ 33/26.04.2022 г. от проведеното заседание на общинската
избирателна комисия, както и препис-извлечение от акт за смърт с
посочения в проекта на решение номер, с което ОИК – Нова Загора,
е изпълнила изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс и е
представила всички необходими документи, поради което, и на
основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс предлагам Централната
избирателна комисия да предложи на президента да насрочи
частичен избор за кмет на община Нова Загора, област Сливен.
Проектът на решение заедно с писмото до президента е в
папката с мои инициали за днешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания или
предложения има ли?
Моля, процедура по гласуване по този проект на решение
ведно с писмото до президента с предложение за насрочване на
частичен избор за кмет на община Нова Загора.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева); против –
няма.
Решението е № 1141-МИ/04.05.2022 г.
Преминаваме към пета точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОПОВИЧ.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви аналогична
преписка на предходните доклади. Постъпило е писмо от ОИК –
Бяла, с което на основание чл. 463, ал. 3 ни изпращат тяхно Решение
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№ 1/25.04.2022 г. за предсрочно прекратяване пълномощията на
кмета на кметството в село Попович – Г. С. С.
Сочат, че към датата на предсрочното прекратяване
пълномощията на кмета кметството отговаря на изискванията на
чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на
Република България и предвид това, че до края на мандата остава
повече от една година, предлагат да се проведе частичен избор за
кмет. Приложени към преписката са и заявлението за оставка на
кмета, решението, клетвен лист, както и протокол от проведеното
заседание, на което е взето Решение № 1, тоест преписката е в
пълнота – оригинал, заверени за вярност документи, предвид което и
на съответните правни основания Ви предлагам с проект на решение
да предложим на Президента на Република България да насрочи
частичен избор за кмет на кметство Попович, община Бяла.
В случай че бъде прието решението, ще помоля, госпожо
Председател, да подложите на гласуване и придружителното писмо
до Президента на Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на решение има ли изказвания или предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване на така представения проект на
решение ведно с писмото до президента.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева); против – няма.
Решението е № 1142-МИ/04.05.2022 г.
Продължаваме с точка шеста от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Ще започна с моите доклади. Докладвам Ви писмо с вх. №
ЦИК-03-12/27.04.2022 г. Предполагам, че е във вътрешната мрежа в
папката на госпожа Солакова от 27 април. С този вх. номер сме
получили отговор на нашето писмо до ръководителя на
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управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“
относно въпросите, които бяхме поставили: кой е бенефициентът по
проекта за системата за дистанционно електронно гласуване след
закриване на ДАЕУ, както и поставените въпроси във връзка с
наличие на споразумение за удължаване на срока за изпълнение на
проекта, както и актуален план-график с конкретни срокове и
задължения.
От отговора става ясно, че към настоящия момент е в ход
съгласувателна процедура на материали относно проект на
постановление на Министерския съвет за създаване на
Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното
управление“. Също така ни се посочва, че с разпоредбата на § 6 от
проекта на постановление се цели уреждането на правоприемство
между ДАЕУ и Министерството на електронното управление по
всички договори, по които страна е ДАЕУ, включително
административните договори за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, какъвто е договорът по проекта за системата за
дистанционно електронно гласуване и едва след влизането в сила на
постановлението, с което ще бъде уредено правоприемството между
ДАЕУ и Министерството на електронното управление, ще могат да
бъдат изменяни права и задължения по административния договор,
както и самият проект, ако се налага. В случай на уреждане на
правоприемството Централната избирателна комисия ще остане
партньор по проекта на правоприемника – Министерството на
електронното управление, но по отношение на сроковете за
изпълнение на дейностите се препоръчва да отправим нашето
запитване към Министерството на електронното управление.
Колеги, докладвам Ви това писмо за запознаване и за
сведение, но тъй като то е адресирано в копие и до министъра на
електронното управление, очакваме в момента, в който
правоприемството стане факт, да бъдем уведомени от министъра на
електронното управление както за планираните срокове за
изпълнение на дейностите, така и по всички останали въпроси, които
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засягат Централната избирателна комисия в качеството й на
партньор по този проект.
Следващата преписка е с вх. № ЦИК-09-105-1/03.05.2022 г. –
докладна записка от госпожа К., за директор на дирекция
„Администрация“ относно сключен граждански договор с външен
изпълнител. Става въпрос за един от договорите, които бяха
гласувани с решение на Централната избирателна комисия, за
подпомагане дейността на Комисията по извършване на
инвентаризацията на машините за гласуване.
С вх. № ЦИК-11-27/19.04.2022 г. е постъпила молбазаявление
от
М.
М.
М.,
която
сочи,
че
по
здравословни причини не може да встъпи в изпълнение на договора
и желае той да бъде прекратен по взаимно съгласие.
Колеги, в този случай, тъй като и аз съм запозната с молбата
на госпожа М., която първоначално се обади на моя
асистент по телефон, за да информира, че по здравословни причини
не може да започне дори изпълнението на задълженията си по този
договор, не е необходимо нито изплащане на възнаграждение – не се
дължи такова, както и според мен не се дължи неустойка от страна
на изпълнителя.
Колеги, предлагам Ви с протоколно решение да одобрим
предложения проект на допълнително споразумение за прекратяване
на договора по взаимно съгласие, като страните не дължат помежду
си заплащания.
Моля за протоколно решение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева); против – няма.
Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-05-5/04.05.2022 г. –
писмо от Сметната палата за извършване на финансов одит.
Уведомяват ни, че на основание чл. 54 от Закона за сметната палата
на 17 май ще бъде извършен финансов одит на годишния финансов
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отчет на Централната избирателна комисия за 2021 г., състоящ се от
баланс към 31 декември; отчет за приходите и разходите; отчет за
касовото изпълнение на бюджета; сметките за средствата от
Европейския съюз и сметките за чужди средства за годината,
завършваща на тази дата, както и приложение към годишния
финансов отчет, включително пояснение за прилаганата счетоводна
политика.
В моя папка от днешна дата е писмото на Сметната палата и
тъй като пристигна непосредствено преди началото на заседанието,
сега Ви го докладвам за запознаване и след като се запозная с
процедурата в Централната избирателна комисия при преходни
одити на Сметната палата, ща върна на доклад отново това писмо,
тъй като в него се изискваше и да се определят отговорни лица за
контакти. На следващо заседание ще го върна, тъй като към
настоящия момент не съм се запознала в пълнота с писмото.
Продължаваме със следващия докладчик – господин
Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Първият вх. № е ЦИК-00-128, с който госпожа Стоянова,
която е член на специализираното звено и представлява
Министерството на външните работи ни е изпратила своето
становище на няколко страници. Ще го архивираме в папката
„Специализирано звено“. Това е първото становище, ще трябва да го
огледаме следобед, когато се събира звеното. Докладвам го за
сведение.
Преписки с вх. № ЦИК-07-39/29.04.2022 г.; вх. № ЦИК-07-294/27.04.2022 г. и вх. № ЦИК-07-29-5/03.05.2022 г. се отнасят до
Тринадесетата среща на Европейската мрежа за сътрудничество
между органите, провеждащи избори. Тази среща трябваше да се
проведе смесено присъствено в Брюксел и онлайн. Засяга различни
теми, включително как ще се реимбурсират разходи, ако са
направени; как ще се влезе, ако някой присъства онлайн? В края на
краищата успяхме да вземем решение дали някой ще участва. На
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предходна среща съм участвал, поради което фигурира името ми
като адресат на част от писмата, които са изпратени. В момента тече
тази среща, но аз предпочитам да участвам в заседанието, освен това
тя би продължила цял ден, тъй като има и сутрешна, и следобедна
сесия. Всичките тези преписки Ви ги докладвам за сведение.
Въпросната мрежа има Секретариат и той, разбира се, се
занимава с напомняния, покани и така нататък. Това са моите
доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
в тази точка – госпожа Ганчева.
Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, докладвам Ви за сведение преписка, която
е постъпила от ОИК – Смядово. Информират ни, че съгласно
предварително обявен дневен ред те са констатирали предсрочно
прекратяване пълномощията на общински съветник и съответно са
избрали следващия в листата. Докладвам преписката за сведение.
Тъй като считам, че това е във връзка с изпълнение наскоро
прието от нас решение – не знам дали да не обмислим възможност
да класираме и обобщаваме като информация такива преписки.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да се включа понеже имам свързан
доклад – абсолютно същото решение от друга общинска комисия
има при мен. Може би трябва да помислим да не се докладват
единично в заседание, а да се обобщават и на някакъв период…
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Ако
позволите,
госпожо
Председател, не съм съгласна да не се докладват, тъй като всяка
преписка от подобно естество и с оглед разпоредбите на решението
ни – искахме и предвидихме да ни информират с оглед евентуално, в
рамките на правомощията ни, да осъществим някакъв контрол,
надзор над общинските избирателни комисии. Заради това не
предлагам да не влизат в залата, но иначе, да се класира
информацията след доклад с оглед и на проследяемост на случаите.
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Госпожо Председател, ако Комисията приеме и няма
възражения по направеното предложение, с резолюция по тази
преписка ще възложа и класирането на информацията по реда и
начина, който обсъдихме, ако няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
други предложения? Действително, след приемане на нашите
решения постъпват такива преписки в изпълнение на решенията от
ОИК, така че е целесъобразно да класираме на обособено място тези
преписки с оглед тяхната проследимост и в случаите, когато е
необходимо, да предприемаме действия, да може да се предприемат
такива.
Госпожа Ганчева ще го възложи с резолюция, ако нямате
друго предложение. Няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви преписки от
прокуратурата, от Териториално отделение – Дулово, Силистра с
вх. № МИ-09-541 и МИ-09-542/29.04.2022 г., като това са
постановления за прекратяване на досъдебно производство по
съответните номера.
Имайки предвид съдебната практика, практиката на
Централната избирателна комисия, а и аз като докладчик, считам, че
постановленията не следва да бъдат обжалвани, предвид което Ви
предлагам с протоколно решение тези две постановления да не
бъдат обжалвани, въпреки че сме в срока за обжалване. Става въпрос
за упражняване право на глас в местни избори през 2019 г.
Прокурорските постановления, както казах, са за прекратяване, тъй
като са предприети всички необходими мерки, за да се осигури
разкриването на обективната истина по случаите и следва да се
приеме, че липсва елемент от субективна страна на състава на
престъплението по смисъла на чл. 168 от НК.
Моля за протоколно решение да не се оспорват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
друго предложение? Няма.
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева); против –
няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам поредица от разпределени
преписки, които касаят мое участие и на госпожа Стоянова на
семинар с протоколно решение на ЦИК.
Аз не считам, че е необходимо да бъдат докладвани – те са
във вътрешната мрежа за запознаване. Ние ще си направим
съответния доклад след участието, но ще Ви моля с протоколно
решение, тъй като, мисля, че това е първото подобно участие в
мандата на тази комисия, да вземем решение участниците в
семинара да изразяват позиция в рамките на официалните становища
на Централната избирателна комисия и документи, с които са
запознати по повод функциите си като членове на Централната
избирателна комисия. Тоест, ако вземем участие, да бъде в рамките
на официалните позиции на Централната избирателна комисия. Да
кажа в доклада си, че касае участието в семинара, който ще се
проведе от 18 до 21 май 2022 г. в Република Чехия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
предложения или изказвания в тази връзка? Няма.
Моля за протоколно решение по предложението на госпожа
Ганчева.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в тази точка, въпреки че
касае искане за изплащане на възнаграждения, ще докладвам като
административни преписка, защото считам, че административната
преписка не е комплектувана с цел доклад на докладчика, въпреки
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че е възложена от администрацията на мен като докладчик и се
намираше в моя папка за доклади.
На предходно заседание докладвах искане за изплащане на
възнаграждение от ОИК – Трявна, област Габрово. С протоколно
решение Комисията взе решение да се изплати исканата сума, както
бе направен от мен докладът, в съответствие с действията на
администрацията по потвърждаване на разхода за законосъобразност
и целесъобразност с оглед изготвен финансов контрол, проверка от
администрацията и отговорните служители по съответния ред,
гласуван от Централната избирателна комисия.
Аз лично съм запозната защо е върната преписката, тъй като
случайно присъствах при подписването й от председателстващия
тогава господин Томов, който установи грешка в размера на
възнагражденията, които се дължат, с оглед нормативно
определените правила, обективирани в решение на Централната
избирателна комисия с оглед добавката за извънредно положение –
увеличението. Тъй като исканите за изплащане възнаграждения са
след този период, би следвало да са в намален размер. Случайно
председателстващият, обръщам внимание, след доклада, след
финансов контрол, след действия, извършени от отговорни
служители от администрацията и потвърждаване, че разходът е
законосъобразен и в размер, какъвто следва да бъде приет от ЦИК, и
след като е спазен редът – Вие много добре знаете, че исканията за
изплащане на възнаграждения се получават от докладчика, след като
администрацията е извършила действия по проверка и действия не
само по проверка дали всички изискуеми документи са налице по
наше решение и по закон, но и след като е извършила проверка в
рамките на финансовия контрол, тоест предварителен финансов
контрол.
Считам, че нито един от докладчиците, без значение кой член
на Комисията е, не би могъл с доклада си да повтори действия,
извършени от администрацията, тоест няма как аз като докладчик да
се разпиша и да потвърдя вече извършения финансов контрол,
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извършената проверка от Счетоводството и от служителите на
администрацията по утвърдения от нас ред с доклада си. Може да
обърнем внимание, може да върнем, но, считам, че е недопустимо,
след като председателстващ, който трябва да си сложи подписа, е
установил грешка, преписката да бъде поставена след това за доклад
с нов, коригиран финансов контрол, без някакви обяснения от
отговорните служители по редицата, видите ли, от предходния
докладчик. Аз съм си изчерпала доклада, дори не е минал
председателска резолюция, както би следвало по документите. Тъй
като считам, че става въпрос за финансови средства и за ред, който
би трябвало да бъде стриктно съблюдаван, опирайки се на опита си
и като докладчик от предходното заседание, което един от докладите
ми, свързани с искане за изплащане на възнаграждения, беше за
корекция, тъй като съответната общинска избирателна комисия ни е
сезирала, че сме утвърдили искане за изплащане на възнаграждение
за един член по-малко, предвид че отново е имало финансов
контрол, отново е имало проверка от отговорните служители от
администрацията и докладчикът, който в конкретния случай отново
съм била аз, си е докладвал, както му е утвърдено, няма как да
предложа без предварителен финансов контрол да увелича или
намаля размера на нещо, което законодателят и въобще
законодателството в държавата предвижда цял закон и ред как да се
случва.
Ще моля за протоколно решение, въпреки че според мен не е
необходимо, тъй като, като докладчик мога да си позволя да го
направя, но считам, че тази преписка трябва да бъде върната с
протоколно решение, най-малкото да се обясни на когото и да е
докладчик след мен – председателят може да прецени с оглед
натовареността да не е на мен, или да е отново на мен, защо и какво
се е случило по тази преписка, а не аз да гадая и да разчитам на
случайности. Все пак става въпрос за финансови средства.
Предлагам с протоколно решение тази преписка да бъде
върната за действия с оглед попълването на преписката, така че да
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има яснота защо има два пъти извършен предварителен финансов
контрол и защо има пропуски при реда за проверка на искане за
изплащане на възнаграждения за тази ОИК по утвърдения от ЦИК
ред. Много съжалявам за колегите от съответната общинска
избирателна комисия, защото в случая бавим.
Бих предложила, имаме още точки по дневния ред, с оглед
бързина, за да няма забавяне, да може да се върне и да се приеме
решението – като докладчик ще сведа незабавно до знанието на
директора на дирекция „Администрация“, да възложи и ще го
докладвам, ако председателят няма друга преценка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ганчева,
като се възложи чрез директора на дирекция „Администрация“
незабавното му изпълнение.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Силвия Стойчева); против – няма.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-09539/28.04.2022 г. сме получили Постановление за прекратяване на
наказателно производство от Териториално отделение – Златоград,
към Районна прокуратура – Смолян. Става въпрос за едно лице в
село Заграждане, община Баните, което е имало настоящ адрес в
село Заграждане, но в Национална база данни „Население“ фигурира
с постоянен адрес в Хасково, съответно е дописано в списъците,
излязло е като некоректно гласуване.
От направената проверка в разследването се установява, че
лицето няма документ, подаден за настоящ адрес в Хасково.
Госпожата е родена във въпросното село и от дълги години
живее там, включително този факт се установява със свидетели.
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Поради липса на субективен състав се прекратява
наказателното производство по досъдебно производство по чл. 168,
ал. 2 от Наказателния кодекс.
Предлагам да не се обжалва това постановление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева); против – няма.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Гергана
Стоянова, и определям за кратко господин Войнов да води
заседанието.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви също
Постановление от Районна прокуратура – Добрич, с вх. № МИ-09540, с което Постановление прокурорът е постановил прекратяване
на наказателното производство по досъдебно производство, касаещо
престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс, относно лице
с регистрирани постоянен и настоящ адрес в две различни населени
места, гласувало на изборите за общински съветници и кметове през
2019 г. в секционна избирателна комисия, на която същото лице е
било член.
След извършените действия е констатирано липса на
субективен елемент от наказателния състав, поради което
прокурорът е постановил прекратяване на наказателното
производство.
Предлагам да не бъде обжалвано това постановление при
тези извършени констатации.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря,
колега Стоянова.
Колеги, чухте предложението – да не се обжалва. Има ли
становища?
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Ако няма, подлагам на гласуване предложението на
колежката Стоянова.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева); против – няма.
Следващият докладчик е колежката Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам Ви преписка с
вх. № МИ-15-130. Писмото е в моя папка. Това е запитване относно
предсрочно прекратяване правомощията на кметски наместник от
ОИК – Сунгурларе. В моята папка има проект на отговор по
направеното запитване.
Накратко, казусът е следният: назначеният кметски
наместник е починал, поради което от общинската избирателна
комисия питат дали, след като населеното място, след промените в
Закона за административно-териториалното устройство на
Република България и изменението на чл. 14, отговаря на условията
за кметство, питат дали следва да провеждат заседание и евентуално
да се прави предложение за произвеждане на избори.
Предложението за отговор е в смисъл, че съгласно Изборния
кодекс, в ситуация на заварено положение кметските наместници
продължават да изпълняват функциите си и кметът на съответната
община може да назначи кметски наместник.
Моля да погледнете писмото с проектен номер 3004.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
запознахте ли се с предложението за писмо?
Ако няма изказвания по проекта на писмо, подлагам на
гласуване предложението за изпращане на отговор до ОИК –
Сунгурларе.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева); против – няма.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам Ви за сведение като свързан
доклад с този на колегата Ганчева – вх. № МИ-15-137/29.04.2022 г.
ОИК – Етрополе, ни уведомяват за свое Решение № 120, с което са
констатирали предсрочното прекратяване пълномощията на
общински съветник и са обявили за избран следващия в листата.
Докладвам го за сведение и за приобщаване към конкретно досие,
каквото решихме с наше предходно протоколно решение от днешно
заседание да бъде създадено, за обобщаване на всички преписки от
този вид.
Докладвам Ви за сведение още една преписка – вх. МИ-15121/18.04.2022 г. Докладвам Ви я едва сега, защото тя касае въпроси,
свързани с общи правни постулати – как се изчисляват сроковете във
връзка с произнасяне на общинските избирателни комисии
евентуално в празнични или почивни дни; кога изтичат тези
срокове? Докладвам Ви го за сведение.
Председателят на ОИК – Чирпан е наясно с отговорите на
тези въпроси и не очаква от нас изричен отговор за това, още повече
че те са си провели и заседание по повод казуса, по който ни сезират.
На този етап го докладвам за сведение.
Докладвам още една преписка – вх. № ПВР/НС-2310/28.04.2022 г., писмо от Комисията за защита на личните данни
(КЗЛД), с което ни уведомяват за свое решение ППН-02-589-1/2022
г. Решението е по повод казус, който сме обсъждали на няколко
заседания, имало е текуща кореспонденция с „Информационно
обслужване“ АД по преписка, която е била образувана в КЗЛД по
сигнал на господин М. Т.
Констатацията на Комисията е, че в конкретния случай
Централната избирателна комисия е предприела технически и
организационни мерки за опазване на личните данни, с които
работи, но в конкретната ситуация те са се оказали недостатъчни,
тъй като функционалността на системата за проверка не е обхващала
проверката на приложение към основния документ, който се
проверява.
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В тази връзка Комисията за защита на личните данни
постановява и „разпорежда на администратора на лични данни –
Централната избирателна комисия, да приложи подходящи
технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено с
риска ниво на сигурност при обработване на лични данни на
физически лица съгласно чл. 32, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. За
целта да въведе в използвания софтуер възможност за проверка и на
прикачени към основната информация файлове и документи за
наличие на лични данни“.
Имаме срок за изпълнение на това разпореждане три месеца
от връчването му и следва да ги уведомим.
В тази връзка предлагам проект на писмо с проектен № 3007,
с което изпращаме копие от полученото при нас решение на
Комисията за защита на личните данни на „Информационно
обслужване“ АД, с което им указваме в най-кратък срок да ни
предоставят информация за въвеждането на съответната
функционалност в софтуера и да ни представят съответните
относими документи с оглед поставения от КЗЛД срок, за да можем
да изготвим отговора си до КЗЛД.
Моля да погледнете проекта на писмото и ако нямате
бележки или допълнения, да го подложим на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, малко
забавих гласуването, за да се запозная с преписката, тъй като съм
била в отпуск, когато е пристигнала.
Имате ли предложения по текста, който предлага госпожа
Стоянова?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Във връзка с този доклад моля за
протоколно решение това разпореждане на Комисията за защита на
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личните данни да не бъде обжалвано, тъй като не считам, че са
налице основания за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението с протоколно решение на Централната
избирателна комисия да не се оспорва решението на Комисията за
защита на личните данни.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, искам да докладвам работата на
комисията за разглеждане и оценка на електронно постъпилите
оферти във връзка с публикуването на обява за събиране на оферти с
предмет „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани
устройства за електронно гласуване (СУЕМГ)“. В папка от днешна
дата с мои инициали може да намерите протокола, в който е
отразена работата на комисията.
Имаше постъпила една оферта през ЦАИС ЕОП. След като
комисията се събра и след като декриптирахме офертата,
установихме, че предложението на участника отговаря на
поставените от нас като Възложител изисквания.
Разгледахме изцяло съответствието с условията за участие и
изискванията, на които следва да отговаря, като сме изложили
заключенията си в протокола. По тази причина комисията излезе с
решение да класира застрахователното акционерно дружество, което
е подало оферта, на първо място и да предложи на Комисията да
определи за изпълнител и да сключи договор с класирания на първо
място участник.
Моля за протоколно решение да бъде приета работата на
комисията, да бъде утвърден протоколът, който сме докладвали, да
погледнете и проекта на решение, което ще трябва да гласуваме, за
обявяване класирането на участниците във възлагането на
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обществената поръчка и за определяне на изпълнител на
обществената поръчка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте
ли се с протокола от работата на комисията? Имате ли въпроси?
Ако няма, моля с протоколно решение да приемем работата
на комисията, както и да бъде утвърден протоколът, представен от
докладчика, за работата на комисията, която е била назначена със
съответната заповед.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева); против –
няма.
Госпожо Стоянова, проектът на решение?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да гласуваме и проекта на
решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се
запознаете и с проекта на решение относно определяне на
изпълнител по обществената поръчка, свързана със застраховане на
СУЕМГ.
По този проект на решение имате ли предложения, въпроси,
като, разбира се, ще трябва малко да се допълни мотивната част,
като се вземат предвид изложените мотиви в протокола от работата
на комисията и всички обстоятелства, свързани с подаване на
офертите в определения срок.
Ако няма предложения, моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева); против –
няма.
Решението е № 1143/04.05.2022 г.
Следващ докладчик – госпожо Стойчева, заповядайте.
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ЧМИ-0927/28.04.2022 г. е постъпило Постановление за отказ да се образува
досъдебно производство от Районна прокуратура – Благоевград, по
преписка с № 180/2022 г. по описа на същата прокуратура.
Преписката е образувана във връзка с извършена в
Централната избирателна комисия проверка за гласуване в
нарушение правилата на Изборния кодекс на произведените
частични местни избори за кмет на община Благоевград, съответно
на първи и втори тур. От съдържащите се в преписката материали
прокурорът е установил, че посоченото лице, което е било настанено
в дом за възрастни хора в град Благоевград и е гласувало по настоящ
адрес, без да е подал заявление за гласуване по настоящ адрес и без
да е получил удостоверителен документ за това, е упражнило
избирателното си право в съответствие с изискванията на
разпоредбата на чл. 396, ал. 1 от Изборния кодекс и липсват данни за
извършено престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс,
поради което досъдебно производство не следва да се образува, а
преписката да се прекрати.
Предлагам Централната избирателна комисия да не обжалва
Постановлението за отказ да се образува досъдебно производство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева); против –
няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-06-42 и вх.
№ НС-06-43 сме получили преписки от кмета на община Сандански
с приложени към тях заповеди за назначаване на комисия и
протоколи от съответните комисии за извършените действия по
отваряне на запечатани помещения в общината, в които се
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съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 4 април
и на 11 юли 2021 г. избори за Народно събрание. Запечатаните
помещения са отворени по искане на разследващите органи.
Докладвам го за сведение на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № МИ-15120/27.04.2022 г. до Централната избирателна комисия от ОИК –
Кюстендил, с което ни информират и ни изпращат съответното взето
решение относно обявяване на прекратен мандат и обявяване на нов
общински съветник в общината. Докладвам Ви това писмо за
сведение.
Докладвам Ви писмо с вх. № НС-07-7/27.04.2022 г. от
заместник-кмета на Район „Надежда“, Столична община, с което са
ни изпратили документи, удостоверяващи действията, извършени от
страна на назначената комисия, за отваряне и достъп до запечатано
помещение във връзка с изготвяне на акт за унищожаване на
неценни изборни книжа и материали от проведените на 4 април и на
11 юли 2021 г. избори за народни представители. Докладвам Ви го
също за сведение.
За сведение Ви докладвам и писмо с вх. № ЦИК-00126/28.04.2022 г. от господин Й. от Министерството на електронното
управление, с което ни запознава за бъдещи предупреждения във
връзка със събития, водещи до прекъсване на интернет свързаността.
Докладвам Ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, миналата седмица Ви
докладвах писмо с вх. № ЦИК-07-36 от Министерството на
вътрешните работи на Словашката република.
В моя папка от днес ще видите проект на отговор под номер
2996. Запитването беше съгласно нашето законодателство има ли
пречка пред правото на кандидатура при избори лицето да е
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осъждано за умишлено престъпление, освен ако присъдата не е
заличена.
Отговаряме с текстовете на Конституцията и Изборния
кодекс – чл. 65, ал. 1, както и чл. 72, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Изборния
кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
предложения по текста?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева); против –
няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви с вх. № НС-04-0280/28.04.2022 г. писмо от СДВР, Девето РУ, с което отправят
запитване за лицето П. Т. М. със съответното ЕГН,
дали е гласувало в избирателна секция под съответния номер,
находяща се в Република Гърция, на остров Крит, населено място
Ханя, на изборите на 4 април 2021 г. В тази връзка поставят въпроса
кое лице е било председател на съответната секционна комисия, да
се посочат неговите три имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес,
както и да се предостави заверено копие от декларацията, с която
горепосоченото лице е упражнило правото си на вот в изборите на
4 април 2021 г., както и дали е фигурирал в избирателен списък на
гласоподавателите, гласували в секцията, находяща се на остров
Крит.
Възложих на администрацията да направи заверени копия на
декларацията и да подготви отговор за състава на секционната
комисия.
Предлагам Ви да гласуваме писмо до Столичната дирекция
на вътрешните работи, Девето РУ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към
точка седма от дневния ред:
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МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, известно е, че Договор № 46 от 12 ноември
2021 г. между Централната избирателна комисия и „Карго-партнер“,
съгласно който се съхраняват машините за гласуване, изтича на
30 юни тази година.
Ще припомня, че съгласно Решение № 775/2021 г. на
Министерския съвет до осигуряването на подходящи помещения,
които са държавна собственост, следва за съхраняване на машините
за гласуване да се използват складове, които са частна собственост,
наети от Централната избирателна комисия.
Тъй като до момента още не са осигурени помещения, които
са държавна собственост, предлагам да изпратим писмо до „Каргопартнер“, с което да заявим, че на основание т. 7.2 от Договор № 46
заявяваме продължаване действието на договора до 31 декември
2022 г.
Проектът на писмо е в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
направеното предложение има ли изказвания? Всички знаем, че към
настоящия момент нямаме решение по въпроса, свързан с
осигуряването на имот – държавна собственост, който да бъде
предназначен за склад за съхраняване на машините, във връзка с
ангажиментите и на Министерския съвет, и на другите институции,
отговорни по този въпрос.
От кореспонденцията, получена в Централната избирателна
комисия, става ясно, че имотът, който първоначално беше посочен,
беше отказан от Министерството на отбраната, а друг имот
държавна собственост към момента не е осигурен. С оглед
надеждното съхраняване на устройствата за гласуване се налага да
се продължи този договор.
Имате ли други предложения?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева);
против – 1 (Ерхан Чаушев)
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, искам да Ви
информирам, че извършваната инвентаризация на машините за
гласуване е към своя край – от 12937 машини, собственост на
Централната избирателна комисия, не са обработени 241 машини, за
които се предполага, че не са били предоставени от „Карго-партнер“
за обработка.
В тази връзка предлагам да изпратим писмо до „Каргопартнер“, с което да ги помолим да ни предоставят тези машини.
Писмото е в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли
предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Елка Стоянова,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева); против – няма.
Преминаваме към следваща точка – осма, от дневния ред:
ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад
докладваната преписка в точката „Доклади по административни
преписки“, не че има писмено обяснение от администрацията.
Очевидно, грешката е моя. Чрез Деловодството ми се обърна
внимание, че в контролния лист – вторият, който е в преписката, се
сочи, че грешката е техническа.
Оттук нататък повече няма да се обяснявам и не считам, че аз
пък трябва да кажа на някого от администрацията за какво получава
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заплата. Считам, че е обидно, най-малкото като член на Комисията,
по този начин да ми се връща информация след решение на
Централната избирателна комисия.
Следващия път няма да докладвам преписки, оставени ми в
папката без председателска резолюция и без председателят да е
запознат защо се сменят контролни листове. Няма да поемам
ангажимент да обяснявам нещо станало ми случайно известно, във
връзка с която и да било преписка.
Обръщам внимание, че с оглед доклада на председателя, че
Сметната палата влиза за одит, считам, че преписки, които касаят
бюджетни средства, трябва да бъдат комплектувани по съответния
ред, за да стане ясно при финансова проверка защо, видите ли, има
два контролни листа по едно и също плащане. Ако това не е ясно на
отдел „Счетоводство“ и на съответния финансов контрол, оттам
насетне не мисля, че е моя работа чрез публичните ни заседания да
водя лекция на счетоводството.
Благодаря за отделеното време с оглед отклоненията ми.
Очевидно, трябваше бързо и кратко да Ви докладвам, в изпълнение
на възложеното ми от администрацията, новия контролен лист с
вх. № ОИК-22-238/27.04.2022 г. – 2, за извършване на предварителен
контрол от финансовия контрольор преди поемане на задължението,
което е по същата преписка, която съм Ви докладвала по искане за
изплащане на възнаграждение – вх. № МИ-27-84/18.04.2022 г., по
която вече има прието протоколно решение на Централната
избирателна комисия за одобряване на плащане по така поисканото
и докладвано от мен възнаграждение за заседание, проведено на
13 март 2022 г. от ОИК – Габрово, в размер, както Ви докладвах на
предходно заседание и одобрихме, на 911,72 лв.
По втория контролен лист, който сега се представя, с дата
27 април 2022 г., сумата е в размер на 607,81 лв. за същото заседание
от 13 април 2022 г, очевидно, по счетоводната справка.
Моля да обсъдим. Моето мнение като докладчик е, че следва
с протоколно решение, ако приемем за разглеждане докладвания от
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мен втори контролен лист за същото искане за възнаграждение, с
оглед финансова дисциплина и с оглед все пак, че Централната
избирателна комисия решава кое да се изплати и кое – не, трябва да
отменим предходното ни протоколно решение и след това да
приемем ново протоколно решение за изплащане на
възнаграждението в размер, посочен по втория контролен лист.
Като докладчик нямам становище и не мога да изразя мнение,
още повече че, считам, че не е в моята компетентност кой от двата
контролни листа следва да бъде приет – първият или вторият.
На принципа, че най-новото и очевидно, че не е изпълнено
протоколното решение, защото и председателстващият тогава счете,
че не следва да се подписва, Ви предлагам доклада, като изразих
моето становище – в случай че приемем да бъде изплатено по втория
контролен лист, трябва с протоколно решение да отменим
изплащането по първия контролен лист, да приемем забележката в
контролен лист № 2 – че става въпрос за техническа грешка при
отчитане датата на проведеното заседание, само че, колеги, не става
въпрос за техническа грешка при отчитане датата на проведеното
заседание, очевидно, след като размерът е същият. В този случай и с
тази забележка, с която ми беше обърнато внимание, не мога да
предложа за изплащане по втория контролен лист.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по тази
преписка има ли изказвания?
Предвид докладите на колегата Ганчева, смятам, че
преписката трябва да се върне чрез директора на дирекция
„Администрация“ на Счетоводството за проверка и окончателно
предложение за решение по изплащане възнаграждението на тази
общинска избирателна комисия, като се има предвид и
разминаването в забележката, която беше по единия от контролните
листове.
Аз лично, като член на Централната избирателна комисия, не
мога да си формирам мнение какъв е размерът, който ние трябва да
одобрим за изплащане при така комплектуваната преписка. Дори и
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да е допусната техническа грешка, трябва да има яснота в какво тя се
изразява и как е коригирана, за да може Централната избирателна
комисия да вземе своето решение.
Ще помоля колегата Ганчева чрез директора на дирекция
„Администрация“ да постави резолюция да се върне към
Счетоводството.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, ще напиша
резолюция върху преписката съобразно това, което казахте, тъй като
Вашето становище съвпада с моето.
Колеги, считам, че, когато в резолюция пише докладчик или
председател, отдолу трябва да има писмена следа по преписката,
поне такъв е редът в администрациите, в които аз съм работила,
които също са били държавни.
Продължавам със следващите ми доклади – вх. № МИ-2788/21.04.2022 г. По счетоводна справка № 89, след извършена
проверка от администрацията, се сочи, че искането за изплащане на
възнаграждение на ОИК – Провадия, е за заседание, проведено на
5 април 2022 г., осъществено от председател, заместникпредседател, двама секретари и 9 членове. Общата сума ведно с
осигурителните вноски се сочи, че е 714,21 лв.
Счетоводната справка е от 26 април 2022 г. От същата дата
към преписката се съдържа и контролен лист със съответния номер,
в който се изразява мнение за законосъобразност относно поемане
на задължението в размер на 714,21 лв. Поемането на задължение за
изплащане на възнаграждението и осигуровките на членовете на
ОИК е на основание наше Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г.
и Решение № 1685-МИ от 20 ноември 2019 г.
Докладвах Ви тази преписка по молба на колегата Баханов и
съобразно приложената счетоводна справка и контролен лист
предлагам с протоколно решение с оглед действията, извършени от
администрацията, да одобрим така поисканото възнаграждение от
ОИК – Провадия, съобразно доклада ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания?
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Ако няма, моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам с искане за
изплащане на възнаграждения отново на членовете на ОИК –
Провадия, с вх. № МИ-27-87/21.04.2022 г.
Съгласно счетоводната справка по преписката, приложена от
отговорните служители, искането за заплащане е за заседание,
проведено на 28 март 2022 г. от председател, двама заместникпредседатели, секретар и девет членове. Общият размер на сумата
ведно с осигурителните вноски е 1071,32 лв.
По приложения контролен лист за извършен предварителен
контрол от финансовия контрольор е изразено мнение за
законосъобразност относно поемането на задължението в размера,
който Ви докладвах. Поемането на задължението за изплащане на
възнаграждението и осигуровките на членовете на ОИК е на
основание наше Решение № 1666 и Решение № 1685 в допълнение с
Решение № 751 за проведено заседание през месец март.
В контролния лист е посочено, че докладчикът е господин
Баханов, като се сочи и съответният параграф за бюджетни сметки и
извършил проверката.
Предлагам въз основа на така направения доклад от мен, въз
основа на счетоводната справка и на предварителния финансов
контрол и предвид, че има положително становище и
законосъобразност за изплащане на възнаграждението, да приемем
действията на администрацията, извършени по тази преписка и да
одобрим изплащането на възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване за изплащане на възнаграждението
на ОИК – Провадия.
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви постъпило
искане от ОИК – Болярово, за изплащане на възнаграждение на
членовете на ОИК, което е придружено и комплектувано с
представените от ОИК документи, доказващи провеждането на две
заседание и три дежурства в периода 11 март – 19 април 2022 г.
Приложена е счетоводна справка за размера на исканите
възнаграждения, както и контролен лист за извършване на
предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на
задължението, с което се изразява становище за законосъобразност
относно поемането на задължението, в размер на 1953,12 лв.,
включващо и осигурителни вноски за членовете на ОИК – Болярово,
за проведени две заседания и три дежурства.
Въз основа на така представените документи предлагам с
протоколно решение да бъде одобрено поемането на този разход за
изплащане възнаграждение на ОИК – Болярово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Силвия Стойчева); против – няма.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане за
изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК – Нова Загора, с
вх. № МИ-27-91/27.04.2022 г., за проведено заседание на 26 април.
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Приложени са всички изискуеми документи към преписката,
включително контролен лист и счетоводна справка. Исканата сума е
на стойност 714,21 лв. заедно с осигурителните вноски.
Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на
възнагражденията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля да гласуваме изплащане на възнаграждението на
членовете на ОИК – Нова Загора.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Силвия Стойчева); против – няма.
Преминаваме към девета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам Ви вх. № НС-226/28.04.2022 г. – жалба от А. Г., получена по имейл
в Централната избирателна комисия и касае нерегламентирано
разлепени политически материали, намиращи се в центъра на град
Костинброд. Има приложен снимков материал.
Считам, че казусът е от териториалната компетентност на
кмета на община Костинброд, поради което в папка с мои инициали
има проект на писмо, с което препращаме жалбата и го молим да
предприеме действия и да ни уведоми за резултата от извършените
действия.
Моля да погледнете проекта на писмото, да го обсъдим и
гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
предложения или изказвания по този доклад?
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева); против – няма.
Преминаваме към последна точка – десета, от дневния ред:
РАЗНИ.
Заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
Колеги, за сведение Ви докладвам вх. № 07-37, с което IFES
ни уведомява, че ще раздава годишни награди на 14 юли 2022 г. от
18,00 ч. до 21,00 ч.
Церемонията ще се състои в хотел „Четири сезона“ във
Вашингтон, окръг Колумбия. Поканени сме да присъстваме и има
указания как да се регистрираме. Докладвам Ви го за сведение.
Става въпрос за самостоятелно заплащане на присъствието.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов,
заповядайте в точка „Разни“.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с
вх. № ЦИК-00-512-3/03.05.2022 г. Това са писмени бележки от
експерта към Централната избирателна комисия А. К.
относно редактирания проект за техническа спецификация на проект
„Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно
електронно гласуване“.
Както е известно, проектът за Техническа спецификация ще
бъде обсъден по-късно днес на срещата със специализираното звено.
В техническата спецификация и бележките на експерта са посочени
предложенията, които са възприети, както и предложенията, които
не са приети в редактирания проект.
Всичко това беше обсъдено вчера на работна група. Нашите
предложения, които не са възприети, ще бъдат извадени и

37
предоставени на членовете на специализираното звено. Докладвам
писмото за сведение и за запознаване на членовете на Централната
избирателна комисия, които не са били вчера на работната група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради
изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната
избирателна комисия.
Насрочвам следващото заседание за 10 май 2022 г. от 10,30 ч.
Предвид и почивните дни, ако се наложи, трябва да имаме
готовност за заседание преди 10 май. Благодаря Ви.
Закривам заседанието.
(Закрито в 12,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

Стенограф:
Стефка Аличкова

