ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 190
На 10 май 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева,
Емил Войнов, Димитър Димитров, Гергана
Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Георги Баханов
2. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
3. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК.
Докладва: Силвия Стойчева
4. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК.
Докладват: Гергана Стоянова, Йорданка Ганчева,
Силвия Стойчева
5. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Росица Матева
6. Разни.
Докладват: Димитър Димитров, Любомир
Георгиев
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
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Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Цветозар Томов, Севинч Солакова, Елка
Стоянова.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната
избирателна комисия и госпожа Росица Матева – заместникпредседател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Десет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на
заседание.
В отпуск са колегите Севинч Солакова, Елка Стоянова и
Цветозар Томов.
В тази връзка на основание чл. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Централната избирателна комисия
определям господин Димитров – заместник-председател на
Централната избирателна комисия, да подписва решенията,
протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция за
времето, през което отсъства госпожа Солакова.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Доклади по административни преписки – ще Ви докладвам
аз, госпожа Матева, господин Войнов, господин Димитров, госпожа
Стоянова, Ганчева, господин Ципов и господин Любомир Георгиев.
2. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
3. Доклад относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК – докладват: госпожа Стоянова, госпожа Ганчева и госпожа
Стойчева.
4. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа
Матева.
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5. Разни – докладват: господин Димитров и господин
Георгиев.
Имате ли предложения за допълване на дневния ред?
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да включим нова точка в
дневния ред: Проект на решение относно промяна в състава на ОИК
– Бойница, област Видин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще стане точка
трета, а останалите ще се преномерират.
Други? Няма.
Моля, процедура по гласуване на така предложения дневен
ред.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Колеги, връщам на доклад писмото за извършване на
финансов одит от Сметната палата, което Ви докладвах в
заседанието, проведено на 4 май. След като се запознах с
аналогичната преписка от финансовия одит през 2021 г., Ви
уведомявам, че писмото за извършване на финансов одит, тъй като
изисква да бъдат приети и потвърдени от председателя на
Централната избирателна комисия, ще бъдат подписани, екземпляр
от което ще бъде предоставен по време на срещата, когато ще ни
бъде предоставен екземпляр от заповедта за възлагане на одита по
чл. 38 от Закона за сметната палата.
Предлагам Ви длъжностното лице, което ще бъде определено
като лице за контакти, да бъде отново главният счетоводител –
госпожа Г.
М.
, както е било и в предходни финансови
одити.
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Следващият ми доклад – във вътрешната мрежа, в моя папка
е подготвен проект на писмо до началника на Националната служба
за охрана във връзка с изтичане срокът на договора за безвъзмездно
ползване на един брой лек автомобил – да поискаме удължаване на
срока за още една година.
Имате ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви две
писма от община Любимец: вх. № НР-06-428.04.2022 г. Кметът на
община Любимец и ни изпраща акт за унищожаване на неценни
документи, становище на отдел „Държавен архив“ – Хасково, и
протокол за унищожаване на неценни документи от 26 април, които
са във връзка с унищожени изборни документи в община Любимец,
от произведения национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Докладвам го за сведение.
Второто писмо от община Любимец е във връзка с
унищожаване на изборни документи от произведените на 4 април
2021 г. избори за народни представители. Също са ни изпратени акт
за унищожаване на неценни документи, становище на отдел
„Държавен архив“ – Хасково, и протокол за унищожаване от
26 април. Докладвам го за сведение.
Докладвам Ви покана за кръгла маса на тема „Данните от
изборите: повишаване на прозрачността на изборите чрез
подобряване на масива от данни“. Поканата е изпратена от Б.
С.
– директор на Фондация „Антикорупционен фонд“, като
поканата е изпратена или е заведена два пъти в Деловодството – вх.
№ ЦИК-00-127/03.05.2022 г. и вх. № ЦИК-00-127-1/09.05.2022 г.
Като съдържание разликата е малка.
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В първата покана се казва, че тази кръгла маса ще бъде
проведена в края на месец май или в първата седмица на месец юни,
в зависимост от програмата на участниците. Във втората покана е
уточнено, че събитието се планира за 9 юни от 10,30 ч. в залата на
представителството на Европейската комисия в България.
Идеята на събитието е да се създаде консолидиран документ
с препоръки към заинтересованите лица с цел предприемане на
законодателни и практически промени в процеса на изготвяне на
машинночетими данни от изборите, както и да даде възможност за
изясняване на трудностите пред изготвянето и обработката на
данните от изборите. В рамките на дискусията участие ще вземат
отговорните институции, изследователи и неправителствени
организации, както и граждански активисти, които имат практически
опит в работата с конкретните данни.
Част от темите ще са свързани със структурата на CSV
файловете, предоставени от „Информационно обслужване“ АД,
често допусканите грешки от секционните избирателни комисии,
нуждата от информация за обхвата на секциите в машинночетим вид
и други.
Ще се радват, ако госпожа Нейкова или неин представител
има възможност да вземе участие в експертната дискусия. На
събитието ще бъдат поканени и представители на „Информационно
обслужване“ АД и в тази връзка молят за експлицитно писмено
съгласие, което Централната избирателна комисия трябва да даде,
тъй като „Информационно обслужване“ АД могат да участват в тази
дискусия само след съгласието на Централната избирателна комисия
с оглед условията на подписания договор между Централната
избирателна комисия и „Информационно обслужване“ АД.
В момента Ви докладвам за запознаване, ако желаете, да го
обсъдим на работна група и тогава да вземем решение дали ще
участва Централната избирателна комисия с представител и дали ще
дадем съгласие „Информационно обслужване“ АД да участва. Това
са моите доклади в тази точка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, във връзка с проведеното на 4 май 2022 г.
заседание на специализираното звено за техническо осигуряване и
технически контрол на дистанционното електронно гласуване искам
да Ви информирам, че членовете на специализираното звено бяха
запознати с предложенията на Централната избирателна комисия по
техническата спецификация, които не са възприети при изготвянето
й.
С оглед да изразят писмено становище по нашите
предложения, както и да представят свои бележки по техническата
спецификация, предлагам да изпратим писмо до членовете на
специализираното звено, с което да им изпратим нашите
предложения и да ги помолим за становище.
Писмото се намира в папка „работно заседание“ от 10 май.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания или
предложения по текста на писмото?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Димитров, заповядайте в тази точка.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, в моя папка може да видите проект на писмо с
проектен номер 3011 до господин Ф.
, с което този път съвсем
конкретно да поискаме да се покажат резултатите от 8531 секции, в
които категорично установено е гласувано на трите дати миналата
година. Не искаме разпределение по партии и прочие, най-малко да
определим дали трикратното упражняване на такъв глас има някакво
значение.
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Извадили сме всички секции, като за месец април не е имало
данни или са посочени нули, или пък не сме активирали машините
като във Велико Търново – тоест, всички неща, които могат, грубо
казано, да бъдат интервениращи и променливи външни. Дано да
успеят да го направят, защото това би било най-надеждната оценка.
Моля да погледнете писмото в моя папка и ако имате
корекции, да ги отразим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Димитров имате ли предложения по
текста или изказвания?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, постъпило е писмо с вх.
№ НС-04-02-81/05.05.2022 г. от Шесто РУ на СДВР, с което във
връзка с преписки, налични в сектор „Противодействие на
икономическата престъпност“, се изисква предоставяне на
информация по няколко въпроса: във връзка с проведените на 4
април 2021 г. избори основно запитването е за идентифициране на
лицето, което е било назначено за председател на секционна
избирателна комисия в Република Гърция, както и относно
гласуване на друго, посочено от органите на разследването, лице с
посочено ЕГН – дали същото е гласувало.
В моя папка от днешна дата има подготвен отговор на това
писмо до инспектора от Шесто РУ с наличните при нас данни, тоест
относно лицето, което е било председател на секционната
избирателна комисия, както и относно запитването дали посоченото
лице е избирател и е имало избирателни права към деня на
провеждане на изборите. Моля да видите отговора, който съм
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направила, а относно запитването дали посоченото от разследващия
орган лице е гласувало, колко пъти и къде, предлагам да бъде
препратено по компетентност за отговор на ГД ГРАО, за което също
има изготвен проект – в моята папка са и двата проекта на писма.
Моля да се запознаете със съдържанието и ако има коментар,
да дискутираме и да бъде гласувано изпращането на тези писма в
отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на госпожа Стоянова имате ли въпроси или
изказвания?
Ако няма, моля, процедура по гласуване на писмото до ГД
ГРАО.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
По другия проект на писмо, адресирано до Шесто РУ към
СДВР, имате ли предложения по текста? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам Ви постъпило писмо на
имейла на Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-00-132 от
Комисията за защита на личните данни, с което ни информират, че
Комисията издава бюлетин за събития и инициативи в областта на
защита на личните данни, който се издава в електронен вид на всеки
два месеца и се публикува на сайта на Комисията за защита на
личните данни. Централната избирателна комисия ще бъде
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информирана по имейл за всеки следващ брой. Докладвам Ви това
писмо за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви покана с
вх. № ЦИК-07-92-1/09.05.2022 г. ведно с превода относно „Последен
шанс за регистрация: Професионален сертификат за работа с външно
кибервлияние по време на избори“, докладвана от колега в
заседание, проведено на 27 април 2022 г., когато е дошла
първоначално, за сведение. Аз също Ви я докладвам за сведение и
запознаване. Това е докладът ми в тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам преписка с вх. № НС-0963/09.05.2022 г., свързана с гласуване извън страната на 4 април
2021 г. Издирваме исканите документи. Работя по нея и нямам друго
в тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Ципов,
заповядайте в тази точка.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, във връзка с мой доклад от
миналото заседание – вх. № НС-04-02-80, писмо от СДВР, 09 РУ,
съм подготвил проект на отговор, който може да видите в моя папка
от днес. Бяха поставили въпроси относно състава на СИК в изборите
за народни представители на 4 април, находяща се на територията на
Република Гърция, остров Крит, Ханя под съответния номер.
Задават ни няколко въпроса: за състава на секционната избирателна
комисия; дали съответното лице със съответното ЕГН е подало
декларация, че е гласувало в тази секция?
Може да се запознаете с проекта на отговор до 09 РУ на
СДВР в моя папка от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По доклада на
господин Ципов и проекта на отговор имате ли изказвания или
предложения? Няма.
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Моля, процедура по гласуване на писмото до Девето РУ при
СДВР.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви също така вх. № НС-0646/09.05.2022 г. – писмо от община Тервел, във връзка с отваряне на
помещение в община Тервел, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от произведени избори. Писмото е съпроводено с копие
от заповедта на кмета, копие от протокол на комисия, определена
със заповедта на кмета, за разпечатване на помещението, както и
копие от приемо-предавателен протокол между община Тервел и
отдел „Държавен архив“ – Добрич. Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Господин
Димитров, заповядайте в тази точка.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам преписка, получена по
електронната ни поща с вх. № ЦИК-04-36/09.05.2022 г. Това е
писмото, което вече споменах – потвърждение от началник кабинета
на министъра на електронното управление, че господин Божанов
може да участва в среща днес от 14,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с отговора на министъра на електронното управление, който пък е в
отговор на нашето предложение за среща през тази седмица и във
връзка с проведеното работно обсъждане преди началото на
днешното заседание, Ви предлагам по телефон да върнем отговор на
Министерството на електронното управление, че срещата може да се
състои в 14,00 ч. в Централната избирателна комисия по поставените
от нас въпроси.
Имате ли друго предложение? Няма.
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Господин Баханов, заповядайте с Вашия доклад.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. № МИ-04-02-1211/09.05.2022 г. – писмо от старши разследващ полицай при СДВР,
Девето РУ, с което ни иска да изпратим – с предишно писмо
от 31 март 2022 г. желаят да им изпратим данни за лицето с три
имена, ЕГН и адрес за призоваване по сигнал, изпратен от
Централната избирателна комисия на 19 юли до Софийска районна
прокуратура относно лице с посочено ЕГН за изборния ден
27 октомври и 3 ноември 2019 г.
Знаете, че гласувахме и изпратихме отговор, в който
посочихме, че Централната избирателна комисия е колективен орган
и сигналът относно лицата, гласували в нарушение на Изборния
кодекс, сме получили от ГД ГРАО.
Сега отново имаме писмо, в което повторно ни уведомяват,
че са получили нашия отговор без да конкретизираме лицата и молят
да им бъде отговорено, тъй като по досъдебното производство
следва изпратилият сигнала да бъде разпитан в качеството на
свидетел.
Уважаеми колеги, както е посочено в повторното писмо от
разследващия полицай при Девето РУ, ние сме им изпратил отговор
с наш изх. № МИ-04-02-127/14.04.2022 г., в който изрично сме
посочили реда и начина за взимане на решения от Централната
избирателна комисия, която е колективен орган. Този сигнал е
препратен от Централната избирателна комисия по постъпили данни
от ГД ГРАО за лица, гласували в нарушение на Изборния кодекс,
така че сигналът не е подаден от конкретно лице. Сигналът е
подаден въз основа на решение на Централната избирателна
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комисия, с което решение Централната избирателна комисия е
препратила получената информация от ГД ГРАО в съответните
районни прокуратури.
Това е предложението ми за отговор, тъй като сигналът не е
подаден от конкретно лице, както казах, а е въз основа на
информацията, получена от ГД ГРАО.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада
на господин Баханов имате ли изказвания в този смисъл да бъде
върнат отговор, че писмото, изпратено от Централната избирателна
комисия, е в резултат на извършена проверка от Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно обслужване“ при
МРРБ и информацията е предоставена на районната прокуратура
след решение на Централната избирателна комисия, която е
колективен орган съгласно разпоредбите на Изборния кодекс?
Ако няма друго предложение, моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Продължаваме с втора точка от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Господин Войнов, заповядайте с Вашия доклад.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-00131/05.05.2022 г. от „Карго-партнер“ във връзка с нашето писмо, с
което поискахме да ни свалят 241 броя машини за гласуване, които
още не са инвентаризирани.
От „Карго-партнер“ ни уведомяват, че след предоставяне на
списъка ще им е необходим минимум цял работен ден за изпълнение
на заявката. Уведомяват ни също така, че файлът, който им е
изпратен, е защитен с парола и не могат да го отворят.
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В тази връзка Ви информирам, че още на 5 май със
съдействието на IT експерта ни файлът беше отворен и „Каргопартнер“ работят по изпълнение на заявката. Докладвам писмото за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към
трета точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В
СЪСТАВА НА ОИК.
Госпожо Стойчева, заповядайте с Вашия доклад.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия с вх. № МИ-15.141/05.05.2022 г. е постъпило заявление от
М.
В.
И.
за освобождаването й от длъжността
председател на Общинска избирателна комисия – Бойница, област
Видин поради спечелен конкурс и предстоящо назначаване на
държавна служба в Министерството на вътрешните работи.
Поради това и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с
чл. 81 от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна
комисия да приеме следното
„РЕШЕНИЕ:
като председател на ОИК – Бойница,
, с посочено ЕГН и анулира издаденото

Освобождава
М.
В.
И.
й удостоверение“.
След като гласуваме решението, моля да гласуваме и писмо,
което да изпратим до представляващия ПП ГЕРБ, за даване на ново
предложение за назначаване на председател на ОИК – Бойница.
Проектите на решението и на писмото са в папка с моите
инициали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на решение имате ли изказвания?
Ако няма, моля, процедура по гласуване на така представения
проект на решение и писмо до политическата партия.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Решението е № 1144-МИ/10.05.2022 г.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
Определям госпожа Матева да води за малко заседанието.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, с вх. № МИ-27-93 е
постъпило искане от ОИК – Враца, относно изплащане на
възнаграждения за дадено едно дежурство и проведено едно
заседание в общинската избирателна комисия.
Към искането са представени изискуемите документи, както
и счетоводна справка относно възнагражденията и контролен лист за
извършен предварителен контрол от финансовия контрольор преди
поемане на задължението, в който се изразява мнение за
законосъобразност за поемане на това задължение.
Предвид това, предлагам да бъде гласувано и прието
изплащане на поисканото възнаграждение от ОИК – Враца, в общ
размер на 714,21 лв. с включените осигуровки за едно заседание и
едно дежурство на общинската избирателна комисия.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря. Колеги, становища по предложението на колегата
Стоянова? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване изплащане
възнаграждението на ОИК – Враца.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
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Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик в тази точка е колегата Ганчева –
заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви искане за
изплащане на възнаграждение от ОИК – Бяла, с вх. № МИ-2794/03.05.2022 г. Преписката съдържа документи, изготвени от
администрацията, а именно счетоводна справка № 95. Въз основа на
извършена проверка е установено, че сумата за поисканото
възнаграждение за заседание, проведено на 25 април 2022 г., в което
са участвали председател, двама заместник-председатели, секретар и
8 членове, е 661,01 лв. ведно с осигурителните вноски. Съгласно
контролен лист от 9 май има мнение за законосъобразност за
поемане на задължението в размера, който Ви докладвах.
Предлагам да одобрим действията на администрацията по
проверка на законосъобразността за изплащане на това
възнаграждение, като приемем протоколно решение за изплащане на
възнаграждението съобразно доклада ми.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря. Колеги, становища по предложението на докладчика? Не
виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад преписка
от 18 април 2022 г. с искане за изплащане на възнаграждение от
ОИК – Трявна, която докладвах на два пъти.
Припомням накратко, че преписката беше докладвана на
заседание на Централната избирателна комисия и беше одобрено
изплащането на възнаграждението съобразно извършената проверка
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от администрацията, счетоводната справка и контролен лист от
20 април 2022 г.
Има протоколно решение на Централната избирателна
комисия за изплащане на исканата сума. При подписа обаче, тогава
председателстващ е господин Томов, е установил грешка и е върнал
преписката на Счетоводството, след което тя ми беше върната от
администрацията в папката за доклад с нов контролен лист от
27 април 2022 г.
На предходно заседание разгледахме преписката и се
обединихме да върнем преписката на администрацията за становище
и да обясни защо е това разминаване, но не получихме отговор.
Преписката отново ми е върната за доклад вече с
председателска резолюция.
Налично е становище от госпожа П.
, за главен
счетоводител, с вх. № ЦИК-09-128/05.05.2022 г., в което се посочва,
че във връзка с възникнало недоразумение са изготвени два броя
счетоводни справки със съответните изходящи номера за определяне
размера на полагащите се възнаграждения и осигуровки на
членовете на ОИК – Трявна, и изразява следното становище:
допусната е техническа грешка при изготвяне на справка
№ 85/20.04.2022 г. за вписване на датата на проведено заседание на
ОИК – Трявна, а именно 13 март 2022 г., което дава основание при
изчисляване на възнаграждението да се добави увеличение от 50%
върху възнаграждението съобразно наше решение.
След констатиране на допуснатата техническа грешка се
изготвя коригираща справка със съответния изходящ номер за
проведено заседание на 13 април. След прекратяване на
пандемичната обстановка, от 1 април 2022 г. отпада основанието за
увеличаване
на
възнагражденията
и
законосъобразното
възнаграждение за проведеното заседание на 13 април от ОИК –
Трявна, е възнаграждението, описано в счетоводна справка
№ 85а/27.04.2022 г., в размер на 607,81 лв.
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На предходното заседание изразих мнение, че по мое мнение
трябва да отменим протоколното решение, с което сме одобрили
изплащането на възнаграждението по първия контролен лист, и да
приемем ново решение за изплащане на възнаграждението в
намаления размер. Очаквах администрацията в лицето на
финансовия контрольор да предложи такива действия, тъй като все
пак тя е допуснала грешката, но такива не са налице.
Като докладчик, за да не връщам отново преписката, тъй като
възнагражденията на колегите от ОИК – Трявна, доста се забавиха,
Ви предлагам да отменим с едно гласуване приетото протоколно
решение за изплащане на възнаграждение на ОИК – Трявна,
съобразно входящия номер от 18 април 2022 г., а именно за сумата
от 911,72 лв. по контролен лист и счетоводна справка от 20 април
2022 г. и да приемем да изплатим възнаграждение на ОИК – Трявна,
по счетоводна справка № 85а от 27 април 2022 г. за заседание,
проведено на 13 април 2022 г., от председател, двама заместникпредседатели, секретар и 7 членове в размер на 607, 81 лв. Както
казах, контролният лист също е от 27 април 2022 г.
Въз основа на разгледаната от нас преписка вече на три
заседания и на становището на за главен счетоводител предлагам с
едно протоколно решение да се случи това, за да не губим времето
заради грешки на администрацията да докладваме едни и същи неща
по няколко пъти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № МИ-2796/04.05.2022 г. е постъпило искане за изплащане на възнаграждение
на членовете на ОИК – Роман, за едно дежурство, дадено на 2 май
2022 г. от председател и член на комисията и проведено заседание
на3 май тази година.
Преписката е комплектувана с всички необходими
документи, приложен е контролен лист, както и счетоводна справка
за размера на исканите възнаграждения, които са на обща
стойност 831,25 лв.
Моля с протоколно решение да одобрим изплащането на
възнагражденията на членовете на ОИК – Роман.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Господин Баханов, заповядайте в тази точка.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-2795/03.05.2022 г. е постъпило искане от ОИК – Смядово, за
изплащане на възнаграждение за проведено заседание на 27 април
2022 г. във връзка с предсрочно прекратяване пълномощията на
общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата
на ПП „Движение за права и свободи“. На заседанието са
присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и
седем членове.
Общата сума съгласно изготвената счетоводна справка е на
стойност 607,81 лв. с осигурителните вноски. Изготвен е контролен
лист. Към искането е представен и протокол от заседанието.
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Въз основа на представения от мен доклад предлагам да
вземем протоколно решение за изплащане възнаграждението за
проведено заседание на 27 април 2022 г. от ОИК – Смядово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Преминаваме към пета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви доклад от
юрисконсулт И.
В.
с вх. № ЦИК-09-498-1/04.05.2022 г.
във връзка с явяването му по адм. дело 2675/2022 г. по описа на
Административен съд – Пловдив, в съдебно заседание на 28 април
2022 г. Докладът се намира във вътрешната мрежа в папката с моите
инициали и може да се запознаете с него.
Вторият ми доклад в тази точка е също доклад от главен
юрисконсулт Р.
К.
с вх. № ЦИК-09-129/09.05.2022 г.
относно явяване в съдебно заседание на 5 май 2022 г. по адм. дело
41/2022 г. по описа на Административен съд – Благоевград.
Докладът също е във вътрешната мрежа и може да се запознаете с
него.
Делото на Административен съд – Благоевград, е отложено за
30 юни 2022 г., както е посочено в доклада, за събиране на
допуснати доказателства, а делото по описа на Административен съд
– Пловдив, е отложено за 21 юни 2022 г. отново за събиране на
доказателства.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към
последната точка – шеста, от дневния ред:
РАЗНИ.
Заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
Докладвам Ви преписка с вх. № ЦИК-07-29-6/03.05.2022 г.
Това е текстът, който евентуално е обсъждан на смесеното заседание
на Европейската мрежа за сътрудничество в областта на изборите.
Текстът е почти същият – доклад на проф. доктор Р.

К.

.

Има го в превод и може да го погледнете. Неговата ценност е, че
обобщава опит и има добра библиография, която използва, за да
направи този академичен стил на докладване. Докладвам Ви го за
сведение. Хората, които имат интерес към темата относно
електронното гласуване, могат да погледнат в моя папка превода.
Имам и няколко писма, които се отнасят до отношенията ни с
A-WEB. Предлагам да ги обсъдим на работно заседание, тъй като по
някои от тях, знаете, не можахме да постигнем съгласие да се
регистрираме и да попълним анкетата, която е онлайн. Оттам
нататък нещата се натрупват като нерешени питания и въпроси, на
които не отговаряме.
Последното – вх. № ЦИК-07-04-22, е грама от посолството ни
в Сеул, тъй като Секретариатът се е обърнал към нашето посолство в
Сеул и ни обръща внимание да отговорим на последното им писмо.
Предлагам на работно заседание да обсъдим какво би било нашето
становище. Пристигналото от посолството в Сеул е с вх. № ЦИК-0401-10/27.04.2022 г. и се намира в папката от предходното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев,
заповядайте с Вашия доклад в тази точка.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Докладвам Ви за
сведение преписка с вх. № ЦИК-07-40 от организация, която ни
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посочва на съответната връзка работата си относно предстоящите
избори в Непал. Преписката е преведена и може да я видите в
папката с мои инициали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради
изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната
избирателна комисия и насрочвам следващото заседание за
четвъртък, 12 май 2022 г., от 10,30 ч. Благодаря Ви.
(Закрито в 12,06 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

Стенограф:
Стефка Аличкова

