ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 192
На 17 май 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно приемане на хронограма за
частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.
Докладва: Цветанка Георгиева
2. Проекти на решения относно промяна в състава на ОИК.
Докладва: Цветанка Георгиева
3. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Севинч Солакова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова,
Гергана Стоянова, Силвия Стойчева, Любомир
Георгиев, Георги Баханов и Ерхан Чаушев
4. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
5. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК.
Докладва: Силвия Стойчева
6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Росица Матева и Елка Стоянова
7. Разни.
Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова,
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Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева.
ОТСЪСТВА: Красимир Ципов.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната
избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум за
провеждане на заседание.
В платен отпуск е господин Ципов.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно приемане на хронограма за
частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г. с докладчик госпожа
Георгиева.
2. Проекти на решения относно промяна в състава на ОИК с
докладчик госпожа Георгиева.
3. Доклади по административни преписки – ще Ви докладвам
аз, госпожа Солакова, господин Димитров, господин Войнов,
госпожа Елка Стоянова, Гергана Стоянова, Силвия Стойчева,
господин Георгиев и господин Баханов.
4. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
5. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК с докладчик госпожа Стойчева.
6. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладват: госпожа
Матева и госпожа Стоянова.
7. Разни с докладчици госпожа Матева и господин Димитров.
Имате ли предложения за допълване на дневния ред?
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в трета точка: Доклади по
административни преписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Други
предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване по така предложения дневен ред с
направените допълнения.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, преминаваме към дневния ред.
Започваме с първа точка:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА
ХРОНОГРАМА ЗА ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА
3 ЮЛИ 2022 Г.
Госпожо Георгиева, заповядайте по точка първа.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, с колегата Стойчева представяме на Вашето
внимание проект на хронограма за провеждане на частичните избори
за кметове на 3 юли 2022 г.
Процедурите, действията и решенията – в тях промени от
предходни избори няма, тъй като няма законови промени. Това,
което виждате, са процедурите, които сме упражнявали при
предишни избори. Датите са съобразени с датата на избора – 3 юли
2022 г.
От хронограмата са извадени текстовете, които касаят
действия в извънредна епидемична обстановка, тъй като такава към
момента не съществува. Активният период за работа на общинските
избирателни комисии започва от 24 май.
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На работната ни група колегата Георгиев предложи няколко
технически корекции, които сме отразили, но те не променят
съдържанието на основните действия и решения.
Моля да погледнете хронограмата и ако нямате
допълнителни предложения и допълнения, да я приемем.
Проект на решение има в моята папка от днешна дата.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, надявам се,
че всички сте се запознали с проекта, който беше изготвен в
предходните дни и беше на разположение на всички ни.
Имате ли предложения по варианта, който ни се представи
сега?
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам предложения по две от
точките. Първото е в т. 90 – предлагам в текста на последното
изречение, което започва с „ОИК приема решение за обявяване на
избран кмет, на който издава удостоверение или приема…“, между
ОИК и приема да се вмъкне текстът „установява и обявява
резултатите от гласуването“ и да стане: „ОИК установява и обявява
резултатите от гласуването и приема решение за обявяване на
избран кмет, на който…“. Същата корекция е и в т. 102.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Георгиев – в т. 90, след ОИК да се
добави: „установява и обявява резултатите от гласуването“ и същият
текст в т. 102.
Други предложения има ли?
Господин Томов, заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Размишлявам върху това дали т. 96 не
трябва да е преди т. 91, или да се съедини с нея, защото сроковете са
едни и същи, но в т. 91 казваме, че единият от тях може да се откаже
по чл. 452, ал. 8. По същия член сме отделили т. 96.
Не е ли добре да допълним т. 91 и т. 96 да отпадне, като
встъпителното изречение да е „може да се откаже от участие…“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
погледнете т. 91 и т. 96, които донякъде се преповтарят във втората
част на т. 91.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тя звучи странно, след като имаме
т. 91, няма нужда от т. 96. Може да е встъпително изречение в т. 91:
„кандидатът за кмет, допуснат до участие до втори тур, може да се
откаже от участие“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения
има ли, колеги?
Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване
за приемане на решение относно хронограмата за частичните избори
за кметове на 3 юли с направените изменения и допълнения по
някои от точките.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1146-МИ/17.05.2022 г.
Колеги, след като приехме Решение № 1146-МИ, Ви
предлагам с протоколно решение да решим хронограмата да бъде
публикувана на интернет страницата на Централната избирателна
комисия в секцията за частични избори.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ПРОМЯНА
СЪСТАВА НА ОИК.

В
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Заповядайте, госпожо Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, в Централната избирателна комисия е постъпило
писмо с вх. № МИ-15-12/13.05.2022 г. от Б.
Б.
,
упълномощен представител на партия „Движение за права и
свободи“, за промени в състава на ОИК – Враца.
Към предложението е приложено заявление от А.
Н.
, секретар на общинската избирателна комисия, за
освобождаването й от длъжността. Приложено е и пълномощно в
полза на Б.
Б.
.
Предвид изложеното и на база правните основания предлагам
на Централната избирателна комисия да
„РЕШИ:
Освобождава като секретар на ОИК – Враца, А.
К.
Н.
и анулира издаденото й удостоверение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Ако няма, моля, процедура по гласуване на така представения
проект на решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1147-МИ/17.05.2022 г.
Продължете със следващия си проект.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, постъпило е заявление с
вх. № МИ-15-153/16.05.2022 г. от В.
А.
П.
,
секретар на ОИК – Куклен, за освобождаването й от заеманата
длъжност. Заявлението е постъпило в оригинал.
Предвид това и на база правните основания предлагам на
Централната избирателна комисия да
„РЕШИ:
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Освобождава като секретар на ОИК – Куклен, област
Пловдив В.
А.
П.
и анулира издаденото й
удостоверение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на решение имате ли изказвания?
Ако няма, моля, процедура по гласуване относно промяна в
състава на ОИК – Куклен.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1148-МИ/17.05.2022 г.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, постъпило е заявление с
вх. № МИ-15-154/16.05.2022 г. от С.
К.
Л.
за
освобождаването му като член на ОИК – Велико Търново.
Заявлението е получено в оригинал.
Предвид това и на база правните основания предлагам на
Централната избирателна комисия да
„РЕШИ:
Освобождава като член на ОИК – Велико Търново, С.
К.
Л.
и анулира издаденото му удостоверение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По това заявление и
по този проект на решение има ли предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1149-МИ/17.05.2022 г.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви и още едно
заявление, постъпило в оригинал, от И.
Т.
Ц.
, член на
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ОИК – Разлог, област Благоевград, с което също иска да бъде
освободен от заеманата длъжност.
Предвид това и на база правните основания предлагам на
Централната избирателна комисия да
„РЕШИ:
Освобождава като член на ОИК – Разлог, И.
Т.
Ц.
и анулира издаденото му удостоверение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта на
решение има ли въпроси или предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване за промяна в състава
на ОИК – Разлог.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1150-МИ/17.05.2022 г.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, предлагам Ви да
изпратим писмо до коалиция „БСП за България“ във връзка с трите
решения, които току-що приехме, за освобождаване на членове на
общински избирателни комисии, тъй като те са представители на
коалицията, за предложения за попълване на съставите им с нови
членове.
Текстът на писмото е в моя папка, моля да го погледнете. Там
ще бъдат добавени само номерата на решенията, които гласувахме
преди малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване на писмото до коалиция „БСП за България“,
за да направи своите предложения за попълване съставите на
съответните общински избирателни комисии.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
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Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Продължаваме с трета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Аз ще направя своите доклади. С вх. № ЦИК-056/17.05.2022 г. и вх. № ЦИК-05-7/17.05.2022 г. тази сутрин ми беше
връчена Заповед № ОД-01-02-035 от 17 май 2022 г. във връзка с
изпълнението на Програмата за одитната дейност на Сметната
палата – заповедта, с която е възложена на одитния екип да извърши
финансов одит на годишния финансов отчет на Централната
избирателна комисия за 2021 г. Одитът да се извърши в Централната
избирателна комисия, като лице за контакти съм посочила Г.
Е.
М.
, главен счетоводител, за което съм подписала
и разписка, предоставена на одитния екип.
С писмото – вх. № ЦИК-05-6/17.05.2022 г., са ни посочили
всички необходими документи, които ще са нужни на одитния екип
за извършване на одита. Докладвам Ви го за сведение.
Тези писма и заповедта ще бъдат предоставени на главния
счетоводител и на директора на дирекция „Администрация“ за
предприемане на необходимите действия, като в хода на одита,
разбира се, Централната избирателна комисия ще бъде информирана
за всички предоставени документи, тъй като с наше решение, трябва
да бъдат предоставени.
Следващият ми доклад е с вх. № ЧМИ-01-18/13.05.2022 г.
Получили сме препис от укази №№ 128 – 131, от 12 май на
президента на Република България за насрочване на частични
избори за кмет на община Нова Загора, за кмет на кметство Златна
Панега, община Ябланица, за кмет на кметство Лиляче, община
Враца и за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна –
всичките на 3 юли 2022 г. Докладвам Ви го за сведение и ще бъде
възложено на директора на дирекция „Администрация“ да се
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актуализира интернет страницата на Централната избирателна
комисия с информацията за тези укази.
С вх. № ЦИК-02-43/13.05.2022 г. сме получили писмо от
председателя на Комисията по конституционни и правни въпроси в
Четиридесет и седмото народно събрание, видно от което, на
Комисията е разпределен Законопроект за изменение и допълнение
на Изборния кодекс, № 47-254-01-36, внесен от Георги Свиленски,
Филип Попов и Румен Гечев на 11 април 2022 г. Молят ни да
предоставим становището на Централната избирателна комисия по
посочения законопроект.
Писмото сме получили и в оригинал, и по електронна поща.
Докладвам Ви го за запознаване и за обсъждане в работна група
ведно със законопроекта, който вероятно трябва да видим на
интернет страницата на Народното събрание.
Преминаваме към следващите доклади.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ
СОЛАКОВА:
Уважаеми
колеги,
от
Министерството на финансите получихме писмо – вх. № ЦИК-0439/16.07.2022 г., с искане в срок до 16 май да се предостави
обобщена информация за изпълнението на капиталовите разходи за
2022 г.
Представена е докладна записка – вх. № ЦИК-1585/16.05.2022 г., с попълнена табличка, която е приложение към
писмото по отношение на изпълнението на капиталовите разходи.
Знаете, одобрените средства за капиталови разходи за 2022 г. са
същите като в предходни години. Ние сме ги предвидили за
изпълнение за тази година, разпределени са по съответните
параграфи.
Предлагам да одобрим така, както е направено
предложението в докладната записка и информацията да се
предостави в Министерството на финансите в електронен вид чрез
Системата за електронен обмен на съобщения и по електронната
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поща за отговарящия служител. Приложен е и проект на писмо до
министъра на финансите. Предлагам да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви за сведение
писмо от Националния статистически институт с вх. № ЦИК-00-281/13.05.2022 г. – информация за средната работна заплата в
обществения сектор за първото тримесечие.
Във връзка с приетото решение за хронограмата за
частичните избори за кметове на 3 юли предлагам Ви да изпратим
писмото, което традиционно изпращаме, до кметовете на общини с
копие до ОИК в общините, където се произвеждат избори, в случая
на 3 юли 2022 г.
Обръщаме се към кметовете с искане за осигуряване на
нормални условия за работа на общинските избирателни комисии.
Да добавим в това настоящо писмо с оглед на установената практика
и констатирани проблеми, които имат някои общински избирателни
комисии; изрично да посочим, че в случаите, когато ОИК не
разполага със самостоятелно помещение, такова да се предостави за
периода на произвеждане на частичните избори; да се предостави
необходимата техника за работа, включително телефони, както и да
се осигури подпомагане от съответните експерти и специалисти в
общинската администрация. Останалата част е – традиционно
напомняме за задълженията по организационно-техническата
подготовка, и за съставянето на избирателните списъци,
включително по отношение на необходимостта от възлагане
отпечатването
на
хартиените
бюлетини
предоставяме
информацията, която им е необходима към този момент.
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Разбира се, уведомяваме ги, че актуална информация за
частичните избори ще се намира на страницата на Централната
избирателна комисия, публикувана в съответната рубрика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, един проект на писмо до
общинска избирателна комисия. Предвидено е изпращане до ОИКовете с частични избори на 3 юли 2022 г. отново във връзка с
проблеми, констатирани в работата – невъзможност да се намира
актуална информация на страницата на Централната избирателна
комисия в подстраницата на ОИК, ползването на информационната
система, която позволява публикуването на решения, протоколи,
съобщения и други материали на страницата на ОИК.
Предлагам Ви този проект за запознаване. Може на работна
група да обсъдим както изпращането, може да има допълнение или
пък да обсъдим съдържанието на това писмо, включително можем
да поискаме информация от „Информационно обслужване“ АД –
кратки указания за ползването на платформата, която е за работа на
ОИК, включително данни за контактните лица, които подпомагат
работата на общинските избирателни комисии. Докладвам го за
запознаване на днешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
Колеги, с вх. № ЦИК-00-140/12.05.2022 г. сме получили
отговор на нашето запитване до „Информационно обслужване“ АД
за числата, отнасящи се до гласуването с машини, тоест активността
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в трите последователни избора. Може да ги видите във втория файл
в папката ми от днешното заседание. Докладвам Ви го за
запознаване и евентуално, както предложи госпожа председателката,
да се обсъди, когато стигнем до финалните варианти на анализа по
отделните области.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам
Ви писмо с вх. № ЦИК-00-142/13.05.2022 г. Писмото е от И.
Ш.
, член на специализираното звено за дистанционно
електронно гласуване, с което ни изпраща своето становище по
въпросите, които изпратихме на членовете на специализираното
звено в нашето писмо от 10 май.
Искам да Ви информирам, че до момента други становища от
членове на специализираното звено не са постъпвали. Ще припомня,
че срокът, който посочихме в писмото, беше до 13 май 2022 г.
Разполагаме със становището на Б.
С.
, което беше
изпратено предварително.
При така създалата се ситуация въз основа на постъпилите
бележки от членовете на специализираното звено ще бъде изготвен
проект на становище на специализираното звено, като предлагам,
след като бъде изготвен този проект, той да бъде изпратен на всички
членове на специализираното звено и също така да им изпратим
всички становища, получени до момента, преди следващото
заседание на звеното. За момента го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви преписка с вх.
№ НС-06-47 – писмо от община Костинброд. Ако си спомняте,
преди няколко дни изпратихме в общината сигнал от А.
Г.
за предприемане на действия по компетентност.
С писмото, което Ви докладвам сега, кметът на общината ни
уведомява, че относно сигнала са извършили действия по
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отстраняване на агитационни материали. Докладвам Ви го за
сведение. Това е моят доклад в тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
заповядайте с Вашия доклад.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви постъпило
писмо от Главна дирекция „Национална полиция“ с вх. № ЦИК-0402-7, с което, във връзка с проверка по тяхна преписка, са изискали
от Централната избирателна комисия във връзка с функционалните й
компетенции да предостави информация относно законови пречки
при осъществяване функциите на кметския наместник. В писмото
много подробно е изложена фактическата обстановка по тази
преписка на ГД „Национална полиция“.
В моята папка от днешна дата е изготвен проект на писмоотговор с проектен номер 3030, с който отговаряме, че кметският
наместник се назначава от кмета на общината и Централната
избирателна комисия няма тези твърдени функционални
компетентности за предоставяне на информацията, като за пълнота
на информацията са посочени текстовете от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), които
регламентират назначаването и освобождаването на кметския
наместник и функциите за несъвместимост на изпълняваната от него
длъжност. Указваме, че следва да се обърнат към Община Лесичево,
област Пазарджик, в чиято компетенция попада информацията,
която желаят да получат питащите от ГД „Национална полиция“.
Моля да погледнете текста на писмото и ако имате
коментари, да ги доуточним и да гласуваме изпращането му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на госпожа Стоянова има ли изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица

15
Матева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 1
(Севинч Солакова)
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във всички тези случаи,
когато става дума за извършване на проверка от компетентните
органи и писмото е изпратено и погрешно адресирано до нас като
некомпетентен орган, е нецелесъобразно да връщаме обратно,
включително и с цел процесуална икономия, а следва да се изпрати
до органа, който е компетентен, с копие до питащите разследващи
органи в случая.
Гласувах „против“, защото такава е и практиката на
Централната избирателна комисия, която намирам за правилно
установена до този момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия с вх. № МИ-14-7/12.05.2022 г. е получено писмо от кмета на
община Попово, което съдържа искане за отваряне на запечатано
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали с цел
експертиза, обработване и предаване на подлежащите на архивиране
изборни книжа от произведените избори за Народно събрание и за
президент и вицепрезидент през 2021 г.
Предлагам да изпратим писмо до кмета на община Попово, с
което да го уведомим, че не е необходимо изрично разрешение на
Централната избирателна комисия за отваряне на запечатаното
помещение. Това може да бъде извършено по реда на т. 6 от наше
Решение № 1244-МИ/30.09.2019 г. Проектът на писмото е в моя
папка от днешно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № ПВР/НС-23-11/16.05.2022 г. в
Централната избирателна комисия е постъпило писмо от Комисията
за защита на личните данни във връзка с жалба от цитирано в
писмото лице, която е подадена по повод злоупотреба с личните
данни на посоченото лице. По този повод от Централната
избирателна комисия се иска да бъде предоставено копие на списък
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия Български
национален съюз „Нова демокрация“, за участие в произведените на
14 ноември избори за президент и вицепрезидент на републиката и
Народно събрание, като бъдат заличени личните данни на
останалите лица от съответната страница на подписката и се
представи заверено копие само на реда, съдържащ данните на
подателя на жалбата. Справката е изготвена заедно с
придружителното писмо и е в моя папка от днешното заседание.
Моля да се запознаете, и ако нямате възражения, да
гласуваме писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Последният ми доклад в тази точка е
с вх. № МИ-15-120-4/13.05.2022 г. В Централната избирателна
комисия е постъпило писмо от ОИК – Куклен, към което, съгласно
наше решение, е приложено заверено копие на Решение № 157-МИ
на ОИК относно констатиране предсрочното прекратяване на
пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на
следващия в листата на съответната партия. Това писмо Ви го
докладвам за сведение и за приобщаване на решението към
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съответния класьор в Деловодството на Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка докладвам писмо с
вх. № МИ-04-02-132/12.05.2022 г. от Пето РУ при СДВР.
Предлагам текст на писмо-отговор във връзка със заявеното в
писмото желание за предоставяне на методически указания.
Проектният номер на писмото е с номер 3037 и може да го видите в
моя папка от днешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по предложението на господин Георгиев?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам преписка с
вх. № МИ-04-02-134/12.05.2022 г. от разследващ полицай към Шесто
РУ, като от нас се иска информация за членове на секционна
избирателна комисия, точният адрес на секция № 21 в Район
„Красно село“; декларация за гласувал гражданин и решение за
разпределение на дейностите между членовете на съответната
секция.
Във вътрешната мрежа в моя папка има три писма: до
разследващия полицай; до кмета на Столична община и до ОИК –
Столична.
Смисълът е следният: искаме от ОИК данните за членовете
на секционната избирателна комисия, който отговор да бъде
изпратен на разследващия полицай; препращаме това искане до
кмета и съответно той да даде отговор до разследващия полицай по

18
отношение адреса на секцията и съхраняваните материали по
отношение на декларациите на гражданина и ако има решение за
разпределението на дейностите между членовете на съответната
секционна избирателна комисия.
Предлагам да изпратим тези три писма, които са в моя папка
от днешна дата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмата,
докладвани от колегата Чаушев, имате ли предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов);
против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
писмо с вх. № НС-04-02-86/12.05.2022 г. от старши разследващ
полицай към МВР, който във връзка с досъдебно производство със
съответния номер, ни иска документи по две точки, както е описано
в писмото.
Изготвен е проект на отговор, с който му се изпраща копие от
наше писмо със съответния изходящ номер, копие от избирателни
списъци за поисканите секции и копие от списъка на гласувалите
повече от веднъж в изборите за народни представители на 4 април за
поисканото лице по позиция 10.
Предлагам да одобрим изпращането на писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Госпожо Солакова, заповядайте в тази точка с Ваш доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, едно от писмата до Районна
прокуратура – Пловдив, публикувано е в днешна папка, по повод на
този проект на писмо и с оглед на молбата, която отправих, да имаме
работно обсъждане и работна група за сезирането на районните
прокуратури във връзка с извършената проверка за гласуване в
нарушение в изборите за народни представители на 11 юли, моля за
протоколно решение за отваряне на запечатаното помещение, в
което се съхраняват изборните книжа и материали от секциите извън
страната и да се направи копие на избирателния списък в секция в
Обединеното кралство, Лондон, секция № 477, за да можем, когато
обсъждаме на работна група, да имаме документите, за да можем да
направим съответните изводи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, докладвам Ви за сведение вх.
№ МИ-15-120/13.05.2022 г. – уведомление от ОИК – Сливо поле, че
са прекратили правомощията на общински съветник и са избрали
следващия, като са приложили съответните заверени протоколи.
Докладвам го за сведение, тъй като засега не искат възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към
следващата точка от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
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Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-06-610/12.05.2022 г. от „Сиела Норма“ АД относно техни претенции за
изплащане на обезщетение.
Предлагам писмото да остане за запознаване и да се обсъди
на работна група – повтарям, вх. № ЦИК-06-6-10/12.05.2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с
пета точка от дневния ред:
ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с протоколно решение,
прието на 19 април тази година, Централната избирателна комисия
одобри изплащане на възнаграждения на членовете на ОИК –
Върбица, за проведени две заседания на 11-и и на 15 април 2022 г. на
стойност заедно с осигурителните вноски 888,44 лв.
При изпращането на писмото до общинската избирателна
комисия и до кмета на община Върбица от счетоводството е
допусната техническа грешка, като е приложена не гласуваната с
протоколното решение от 19 април 2022 г. справка за проведените
заседания, а справка за дадени дежурства от членове на ОИК,
проведени през месец март 2022 г. Датите на тези дежурства са
15 март и 23 март 2022 г., поради което следва отново да приемем
протоколно решение, с което да коригираме тази допусната грешка
от страна на администрацията, и членовете на ОИК – Върбица, да
получат полагащите им се възнаграждения за двете проведени
заседания на 11-и и на 15 април 2022 г.
Моля за такова протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
За съжаление, за пореден път поради грешки на
администрацията трябва да взимаме такива решения и се надявам, че
забележките, които са им направени, и обясненията, които са им

21
поискани, ще доведат до по-добри резултати при изпълнение на
служебните им задължения.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Преминаваме към точка шеста от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в тази точка ще Ви докладвам
вх. № ПВР/НС-9-10/16.05.2022 г. – писмо от Софийска градска
прокуратура, Пети отдел Специализиран. Във връзка с наказателно
производство по ДП № 254/2018 г. по описа на СО при СГП,
прокурорска преписка 18 499/2018 г. е образувано производството за
престъпление – посочен е текстът, срещу Георги Георгиев
Михайлов, народен представител в Четиридесет и седмото народно
събрание, като се моли Централната избирателна комисия да
предостави решение за обявяване на избора на Георги Георгиев
Михайлов за народен представител в Четиридесет и седмото
народно събрание. Посочен е адрес, на който да бъде изпратен
отговорът – ул. „Съборна“ № 7.
Предлагам да гласуваме с писмо да бъде изпратено копие от
Решение № 976-НС – не знам дали трябва да изпратим копие от
цялото решение, или само извлечение от частта, с която е обявен
Георги Михайлов за народен представител. Решенията са публични,
както и това решение. Можем да изпратим и копие от цялото
решение и по-скоро да бъде занесено на ръка от нашия куриер, тъй
като Специализираният отдел е на съседната улица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Няма.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви постъпила в
Централната избирателна комисия жалба с вх. № МИ-2211/13.05.2022 г. от Г.
Т.
срещу Решение
№ 1145/12.05.2022 г. на Централната избирателна комисия.
В тази връзка Ви докладвам и разпореждане на Върховния
административен съд от 13 май 2022 г., входирано в Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-08-15/16.05.2022 г., очевидно,
жалбата е постъпила и във Върховния административен съд. С това
разпореждане ни се изпраща копие от същата жалба, за да бъде
комплектувана административната преписка и да бъде изпратена във
Върховния административен съд.
В тази връзка Ви докладвам писмо с изх. № МИ-0816/16.05.2022 г., с което във Върховния административен съд,
надявам се, е внесено – всъщност, знам, че е внесено, но отново не
ми е дадено писмото с входящия номер, както изисквам винаги от
Деловодството и от администрацията – да ми бъде предоставено
копие от изходящото писмо на Централната избирателна комисия с
входящия номер във Върховния административен съд, за да мога да
Ви запозная с него. Така или иначе, тъй като знам входящия номер
на преписката в съда, внесена е комплектувана административна
преписка с представени 7 документа, които са описани в писмото. В
момента Ви го докладвам за сведение.
Ще Ви моля за последващо одобрение на писмо с изх. № МИ01-3/16.05.2022 г. до президента на републиката, с което го
информираме, че във връзка с изпратено писмо до него, с посочен
изходящ номер, с което му изпращаме наше Решение
№ 1145/12.05.2022 г., с което го уведомяваме, че може да насрочи
частичен избор за кмет, е постъпила жалба срещу това решение и
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очевидно от доклада на госпожа Нейкова, не е издаден указ за
насрочване на частичен избор за кмет.
Предлагам Ви да одобрим изпращането на това писмо до
президента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
последващо одобрение на писмото.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали следва да е публикуван отговор по частна жалба по
гражданско дело № 2161/2022 г. Докладвах Ви съобщението с
частната жалба в заседанието от 12 май 2022 г. Подготвен е отговор
от звено „Правна дейност“ към Централната избирателна комисия.
Моля да се запознаете с него и да го одобрим, като към
съобщението има залепено листче, с което ни информират, че не е
определен процесуален представител по делото.
Върнах преписката, за да бъде качен и отговорът във
вътрешната мрежа, с молба да бъде подготвено и пълномощно за
определяне на предложение за процесуален представител, но до
момента такова не ми е предоставено.
В момента Ви моля да одобрим отговора, който да бъде
изпратен, и се надявам, че юрисконсултите от звено „Правна
дейност“ ще обърнат внимание, че би следвало те да предлагат на
Централната избирателна комисия кой да е процесуалният
представител и да изготвят проект на пълномощно, което да бъде
подписано от председателя на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по отговора
има ли изказвания?
Моля да гласуваме така подготвения проект на отговор по
делото.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в папка с мои инициали от
днешна дата има преписка с вх. № МИ-09-548/16.05.2022 г. –
Постановление от Районна прокуратура – Стара Загора, с което ни
уведомяват, че прекратяват образувано досъдебно производство
№ 375 ЗМ-5/2022 г. по описа на Районно управление – Чирпан.
Предлагам да не бъде обжалвано, тъй като в Постановлението
се изследва наличието или липсата на данни за престъпление от
страна на член на секционна комисия, който е гласувал в
секционната комисия под черта. Прокурорът е приел, че деянието не
представлява престъпление, поради което го прекратява. Докладвам
Ви преписката за сведение с предложение да не бъде обжалвана. От
субективна страна не е изпълнено деянието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението
на госпожа Стоянова има ли изказвания?
Моля за протоколно решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Преминаваме към последната точка – седма от дневния ред:
РАЗНИ.
Заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
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Първата преписка, която докладвам, е с вх. № НС-227/16.05.2022 г. – писмо, с което господин Д.
Д.
,
гражданин, е поискал да му помогнем да намери резултатите от
изборите, произведени на 14 ноември 2021 г.
Подготвил съм отговор, в който посочвам рубриката
„Архив“, както и адреса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов);
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Получили сме писмо с вх. № ЦИК07-44/11.05.2022 г. – молба, попълвайки една анкетна карта, да
участваме
в
проучване
на
Международната
публична
администрация. Има и превод. В момента го докладвам за сведение.
Има я анкетната карта. Не знам дали ще се включим и отговорим.
Докладвам го за сведение.
От Европейската мрежа за сътрудничество в областта на
изборите (ECNE) сме получили протокол от така нареченото
смесено, тоест присъствено и онлайн заседание, което се проведе на
4 май, но нямаше как да присъстваме, тъй като имахме заседание,
както и среща – вх. № ЦИК-07-29-8/13.05.2022 г. Има и превод на
този протокол. Всички, които се интересуват и задават въпроси,
свързани с ECNE, могат да се ориентират, че полето на дискусия е
много разнообразно. Докладвам го за сведение.
Последният доклад от тази серия е с вх. № ЦИК-0745/13.05.2022 г. – покана от все още действащия Секретариат на
АСЕЕО, който е решил да организира Глобална среща на върха за
демокрация 2022 г. – Европейски регионален форум. Срещата е на 8
и 9 юни 2022 г. в Будапеща, Унгария.
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Има проект за дневен ред, концепция, формуляр за
регистрация и друга информация, която може да бъде намерена на
указаната интернет страница. Засега го докладвам за сведение и за
запознаване. Ако има нещо, което заслужава внимание, на
следващото заседание ще Ви го докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева,
заповядайте в тази точка.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във връзка с
наблюдението на референдума в Казахстан на 5 юни Ви
информирам, както казах и на работна група, че от тримата желаещи
колегата Томов се отказа, така че се подготвя пътуването на мен и на
колегата Елка Стоянова, както беше гласувано в предходното
заседание – двама души, на които се поемат всички разходи, като
трябваше да бъдат закупени самолетните билети – единственият
разход, който поема Централната избирателна комисия на България.
Разходите за трите нощувки, вътрешен транспорт и храна на
наблюдаващите референдума се поемат от Централната избирателна
комисия на Казахстан.
В тази връзка беше възложено на администрацията да бъде
направено проучване за самолетни билети. Въз основа на
направеното в петък и в понеделник проучване се оказа, че от две
агенции, към които е отправено запитване, се получи информация –
тъй като била трудна дестинация, с големи престои, с доста
притеснения за запазване на самолетни билети, бяха предложени
варианти, като последното предложение е самолетен билет на
стойност 2894,05 лв. на човек отиване и връщане.
С колегата Стоянова вчера се постарахме да направим
проучването лично и обсъдихме с колегите, които бяхме на работно
заседание, че в крайна сметка намерихме самолетни билети отиване
и връщане, с престой, на цена 1856,57 лв. на човек.
Запазили сме ги, така че ще Ви моля да бъде одобрен този
разход, който да ми бъде възстановен, тъй като аз съм платила
самолетните билети.
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Моля за протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
въпроси по доклада на госпожа Матева?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам
заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам
следващото заседание за четвъртък, 19 май 2022 г., от 10,30 ч.
Благодаря.
(Закрито в 12,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

