ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 194
На 25 май 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно предложение до президента на
Република България за насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе.
Докладва: Цветанка Георгиева
2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК.
Докладва: Цветанка Георгиева
3. Доклади по административни преписки.
Докладват: Росица Матева, Севинч Солакова,
Димитър Димитров, Цветанка Георгиева, Елка
Стоянова, Красимир Ципов, Ерхан Чаушев
4. Проект на решение относно условията и реда за машинно
гласуване в частичните избори на 3 юли 2022 г.
Докладва: Любомир Георгиев
5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Любомир Георгиев, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Елка Стоянова
6. Разни.
Докладва: Димитър Димитров
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Цветозар Томов, Росица Матева, Севинч Солакова, Гергана
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Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Емил Войнов, Георги Баханов и Йорданка
Ганчева – платен годишен отпуск.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и ръководено 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 годишен отпуск са колегите Войнов, Ганчева и
Баханов.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно предложение до президента на
Република България за насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе с докладчик –
госпожа Георгиева.
2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК –
докладчик госпожа Георгиева.
3. Доклади по административни преписки с докладчици:
госпожа Матева, госпожа Солакова, господин Димитров, госпожа
Георгиева и госпожа Елка Стоянова.
4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК с докладчици: господин Георгиев, госпожа Стойчева и
госпожа Георгиева.
5. Разни с докладчик господин Димитров.
Имате ли предложения за добавяне?
Господин Ципов, заповядайте.
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да ме включите в трета точка:
Доклади по административни преписки.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да ме включите в четвърта точка:
Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в административни
преписки.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля да ме включите в четвърта точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма.
Моля, режим на гласуване на така предложения дневен ред и
направените допълнения.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Започваме с първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ
НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЮДЕЛНИК,
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ.
Госпожо Георгиева, заповядайте по първа точка.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, в моя папка ще намерите проект на решение с
предложение до президента на Република България за насрочване на
частичен избор за кмет на кметство Юделник, община Сливо поле,
област Русе.
Общинска избирателна комисия – Сливо поле, с писмо –
вх. № МИ-15-160 от 20.05.2022 г., ни уведомява, че със свое
Решение № 122-МИ/17.05.2022 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация е
обявила предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на
кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе.
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Към писмото са приложени всички изискуеми документи. От
извършената служебна проверка е видно, че броят на населението по
постоянен адрес на кметство Юделник към 15 март 2022 г. е
663 души, поради което в кметството следва да се произведе
частичен избор.
Предлагам на Централната избирателна комисия да приеме,
че ОИК – Сливо поле, област Русе е представила необходимите
документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния
кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия да
„РЕШИ:
Предлага на президента на Република България да насрочи
частичен избор за кмет на кметство Юделник, община Сливо поле,
област Русе.“
Към решението ще видите и писмо до президента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение имате ли изказвания или предложения?
Моля, режим на гласуване на така представения проект на
решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
Решението е № 1153-МИ/25.05.2022 г.
Моля да гласуваме и изпращането на писмото до президента
на Република България.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Преминаваме към втора точка от дневния ред:
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ПРОЕКТ НА
СЪСТАВА НА ОИК.

РЕШЕНИЕ

ОТНОСНО

ПРОМЯНА

В

Заповядайте, госпожо Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, в моя папка е проект на
решение за промяна в състава на ОИК – Враца.
С наше Решение № 1147-МИ/17.05.2022 г. е освободена като
секретар на ОИК – Враца, А. К. Н.
Постъпило е предложение от упълномощен представител на
ПП „Движение за права и свободи“ на мястото на А.
Н.
за секретар на ОИК – Враца, да бъде назначена Калина Божидарова
Спиридонова.
Към предложението е представена декларация по чл. 75,
чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3 от Изборния кодекс от
Калина Спиридонова и копие от дипломата за завършено висше
образование.
Предлагам на Централната избирателна комисия да
„РЕШИ:
Назначава за секретар на ОИК – Враца, област Враца Калина
Божидарова Спиридонова.
На назначения секретар да бъде издадено удостоверение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта на
решение има ли изказвания?
Моля, процедура по гласуване на така представения проект
на решение относно промяна в състава на ОИК – Враца.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
Решението е № 1154-МИ/25.05.2022 г.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви проект на
решение за промяна в състава на ОИК – Велико Търново.
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В Централната избирателна комисия е постъпило
предложение от
М.
М. – упълномощен представител на
коалиция „БСП за България“ с вх. № МИ-11-15/20.05.2022 г. за
промяна в състава ОИК, като се предлага за член да бъде назначена
Светлана Минчева
К. Л., освободен

Бояджиева-Георгиева
с
наше

на

мястото на С.
Решение № 1149-

МИ/17.05.2022 г.
Към заявлението са приложени декларация по чл. 75, чл. 80,
чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3 от Изборния кодекс, копие от
дипломата за завършено висше образование – в оригинал са
документите, които Ви докладвам.
Предвид изложеното предлагам на Централната избирателна
комисия да
„РЕШИ:
Назначава за член на ОИК – Велико Търново, Светлана
Минчева Бояджиева-Георгиева.
На назначения член да бъде издадено удостоверение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля за изказвания,
ако имате, по този проект на решение. Няма.
Моля, режим на гласуване относно приемане на решение за
промяна в състава на ОИК – Велико Търново.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1155-МИ/25.05.2022 г.
Преминаваме към трета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви само
за запознаване, тъй като го получих непосредствено преди
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заседанието, а информацията е с голям обем, писмо и писмени
становища във връзка с преюдициално дело С-306/2021 г.
Припомням, това е
административен съд,

запитване, отправено от Върховния
във връзка с жалба от коалиция

„Демократична България – Обединение“, против одобрено
съвместно между Централната избирателна комисия и Комисията за
защита на личните данни становище във връзка с ползване на
личните данни в изборния процес.
Писмото е с вх. № НС-08-244-1/23.05.2022 г. Изпратено ни е
становище на Комисията за защита на личните данни от 17 февруари
2022 г., депозирано по делото становище на Румъния по това дело,
писмени бележки от коалиция „Демократична България“ по делото.
Както казах, обемът е доста голям, така че го докладвам за
запознаване и би трябвало да се намира във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали. Ще Ви моля да се запознаете с него и да
преценим дали ще го обсъждаме на заседание, или ще остане само за
сведение на Централната избирателна комисия.
Следващият ми доклад – във вътрешната мрежа, в папката с
мои инициали е качена необходимата информация за настройване на
софтуерна система за демо версия за деловодната ни система.
Припомням, че на работна среща обсъждахме тази
информация. Вследствие на това обсъждане трябваше да бъде
преработена от администрацията. В доста голяма част бележките са
съобразени. Мисля, че е хубаво да го обсъдим и да одобрим
изпращането на необходимата информация с решение в заседание,
затова го докладвам така.
Смятам, че например голяма част от грешките, които се
допускат,

при

обработка

на

документите

и

по-скоро

в

невъзможността да ги търсим и да намерим постъпили при нас
документи, а това да изисква доста време, е обстоятелството, че се
завеждат по доста широк кръг и възможни начини входящи
документи, като например – не виждам защо трябва да има отделно
заявление, отделно искане, отделна молба и под индекс 5, 7 и 8 е
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възможно да се заведат документи, които на практика представляват
едно и също нещо – дали е молба, искане или заявление до
Централната избирателна комисия – не виждам защо трябва да бъде
отделено в три различни индекса, за да може, ако е преценил
деловодителят, че едно писмо от гражданин е някакво искане, да е
под искане, пък ние да го търсим в молба или в заявление.
Предлагам тези три вида документи да бъдат обединени под
един индекс, като може да бъде записано: заявление/искане/молба.
По същия начин, не знам дали е разумно, например договор и
допълнително споразумение да бъдат в два отделни индекса или да
бъдат договор/допълнително споразумение, за да се знае, че когато
се търси документ, свързан с договорни отношения – дали са
свързани с подписване на договор, или допълнително споразумение
към него, да бъдат под един индекс. По същия начин например
съдебните книжа – имаме отделно призовка, отделно определение,
нямаме съобщение от съд или решение от съд, каквито ние
получаваме от административни съдилища по факса.
Предлагам те също да бъдат обединени в един индекс:
призовка/съобщение/определение/решение и да е ясно, че съдебните
книжа, свързани с някакви съобщения по дела, са под един индекс.
Другото, което Ви предлагам – във вътрешните документи: в
изходящи документи на ЦИК е предложено да има „пълномощно“.
Аз не съм убедена на Централната избирателна комисия колко пъти
й се налага да има като изходящ документ пълномощно, а във
вътрешните документи няма пълномощно. Ние много често взимаме
решение председателят да упълномощи юрисконсулт за процесуално
представителство от юрисконсултите на Централната избирателна
комисия. Според мен това е вътрешен документ и във вътрешните
документи би следвало да има „пълномощно“, както и „проекти на
договори“. Вътрешният документ има отделен индекс за доклад и
отделен за докладна записка. Мисля, че могат да бъдат с един
индекс: доклад/докладна

записка,

за

да

оптимизираме

така

документите, че да бъде по-лесно и за деловодителите, които ги
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въвеждат, и след това, като се търсят документи, да се знае как да
бъдат намирани по-лесно. Струва ми се, че така би трябвало да бъде
по-лесно. Ако сте съгласни, да оптимизираме по този начин тази
информация.
В останалата част общо взето в кореспондентски групи, което
е на стр. 6: започва с НС, но те се повтарят на следващите страници с
различните индекси, които ползваме за различните видове избори.
Например, казахме го и в предходно обсъждане, нямаме Софийска
община, имаме Столична община. Тя е дадена с отделен индекс, при
положение че ние имаме кореспонденция с всички общини и би
трябвало Столична, като една от общините в България, да бъде
включена в индекса с всички общини, а не да е с отделен индекс, ако
сте съгласни.
Отделно, имаме индекс от министерства и с отделни подиндекси са МВнР, МВР и МРРБ. Може би е разумно да бъде така, но
пак трябва да се знае, че когато се завеждат и се търси, трябва да се
завеждат стриктно под тези под-индекси. Това са моите конкретни
предложения.
Ако приемем да няма Софийска община, в смисъл Столична с
отделен индекс, тя да бъде включена към всички общини, трябва да
се отрази и на останалите индекси с ПВР, МИ, НР, ПВР/НС и така
нататък. Това са моите бележки, ако сте съгласни.
Колеги, ако сте съгласни с предложенията, които направих,
ще върна на администрацията документа, за да бъде преработен и
оптимизиран, както Ви предложих. Както беше обсъдено на
предходното работно обсъждане, а това не е направено, във връзка с
разпределението на служителите и на членовете на Централната
избирателна комисия, за утре да бъде подготвено отново за работно
обсъждане до 10,00 ч.
Колеги, последно Ви предлагам да изпратим писмо до
„Информационно обслужване“ АД, за да поискаме информация във
връзка с анализа, аналогична на тази, която поискахме, за
проведените национални избори през 2021 г., за активността на
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частичните местни избори, произведени на 28 февруари 2021 г., на
27 юни 2021 г., на 3 октомври 2021 г. и на 27 февруари 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по предложението на докладчика?
Моля, режим на гласуване по предложението за изпращане на
писмо до „Информационно обслужване“ АД, за да ни бъде
предоставена тази информация.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева
Цветозар Томов); против – няма.

и

Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по повод на писмото, което
докладва председателят, от Националната служба за охрана във
връзка с ползвания автомобил, тяхна собственост, тъй като това
изключително ще затрудни работата, ако следва да го върнем с
изтичане на срока на договора – 27 май 2022 г., предлагам да
изпратим писмо до президента на Република България и до
началника на Националната служба за охрана с предложение да бъде
удължен срокът на договора с една година, като се има предвид, че
това е единственият служебен автомобил на Централната
избирателна комисия и в момента връщането наистина ще затрудни
работата на Централната избирателна комисия. С оглед на това да се
намери трайно решение на въпроса да изпратим това писмо. Във
вътрешната мрежа е текстът на писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,

11
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против
– няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на 20 май получихме писмо
от заместник министър-председателя по ефективно управление да
предоставим в срок до 20 май детайлна информация за броя на
служителите, ангажирани с финансово счетоводната дейност и
материално-отговорните лица в Централната избирателна комисия
като първостепенен разпоредител.
Предлагам на вниманието Ви докладна записка с вх. № ЦИК09-146/25.05.2022 г. Искам да Ви обърна внимание, че през месец
април получихме същото писмо и по съответния начин, който е
посочен в писмото, отговорихме. Няма промяна в информацията,
която предоставяме и днес. Предложено е писмо към докладната
записка – да отговорим по същия начин.
Предлагам Ви да изпратим, колкото и неефективно да е това,
тъй като, явно тази информация е необходима във връзка с изготвяне
на информационна система за обмен на документи, писмото със
същото съдържание за материално-отговорното лице и броя на
служителите в счетоводството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме това писмо.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против
– няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка с вх. №
ЦИК-09-132-1/19.05.2022 г. – това е допълнение към докладна
записка от 11 май за сървърната конфигурация. Знаете, че по повод
наше писмо и направено предложение от „Информационно
обслужване“ АД с оглед на необходимостта от уточнение по
отношение

правото

на

ползване,

поискахме

с

писмо

„Информационно обслужване“ АД да ни направят предложение за
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този лиценз. Все още нямаме отговор. Сега се предлага да изпратим
писмо да ни предоставят проект на договор за покупко-продажба на
сървърната конфигурация.
Предлагам Ви да допълним, включително и да напомним, че
не сме получили отговор по отношение на лиценза за ползване на
сървъра, включително и да изразят становище по отношение на
ползването на сървърната конфигурация след изтичане на срока на
договора и неговото прекратяване през тази година.
В докладната записка се съдържа
фактическата стойност за този период.

информация

за

Предлагам Ви да изпратим писмото до „Информационно
обслужване“ АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания или предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против
– няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение Ви представям
докладна записка с вх. № ЦИК-09-100-1/20.05.2022 г. Пак е
допълнение към предишна докладна записка с оглед на протоколно
решение на Централната избирателна комисия за отваряне на
запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и
материали и извършване на обработка, за да се отделят тези
формуляри и неизползвани бюлетини от чувалите, предоставени от
Министерството на външните работи, от секциите извън страната за
изборите за президент и вицепрезидент на 14 и 21 ноември, както и
за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Докладната записка съдържа подробна информация колко
чували са отворени и колко формуляри такива и неизползвани
бюлетини са отделени. Към момента чувалите от 82 секции извън
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страната са отворени и са отделени общо 20 чувала, неизползвани
бюлетини и други формуляри. На 28 април тази година са предадени
20 чувала неизползвани бюлетини и други формуляри – общо 800 кг,
на фирмата, която ги е унищожила чрез шредиране. Докладвам Ви
го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

Председател.
В моя папка има писмо с вх. № ЦИК-00-142-2/25.05.2022 г. от
госпожа Б. С., която е член на специализираното звено.
Изпраща ни становището си, макар и след датата, която бяхме
определили като крайна. Предлагам да остане за сведение и да бъде
приобщено към папката „Специализирано звено“, където имаме две
становища. Те ще бъдат обобщавани, когато пристъпим към
изработване на общо становище.
Вторият ми доклад също е в моя папка от днешно заседание –
това е разпределение на бюлетините от изборите за президент и
вицепрезидент на Републиката и за народни представители, които
бяха проведени през месец ноември.
Писмото е до господин Ф. и съдържа списък от
институциите и бройките от бюлетините, които са отделно с твърди
корици, отделно с меки корици. Списъкът е същият само някои от
бройките са променени съобразно промените в състава на
институциите, в частност членовете на Министерския съвет са
станали 20. За всеки има предвиден нов, тоест бюлетин с твърди
корици, продължават с всички библиотеки, администрации. С
меките корици ще получат партиите, областните администрации,
библиотеките в областните администрации и 4 бройки резервни в
Централната избирателна комисия. Няма нищо различно от това,
което обикновено указваме на „Информационно обслужване“ АД
при разпределението на отпечатаните бюлетини.
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Предлагам да одобрим списъка и да очакваме от тях да
разпратят бюлетините по институции и органи.
чрез

Колеги, ако няма да използваме стария ред за изпращане –
„Информационно обслужване“ АД, ще поемем тази

отговорност и ще очакваме от тях да ни предоставят всички броеве с
твърди и меки корици.
Колеги, променям предложението си – ще изпратим писмо до
господин Ф., с което ще му укажем да ни предостави всички
бройки, отпечатани с твърди и меки корици, и ние ще се занимаем с
адресирането им до същия списък получатели.
Колеги, оттеглям доклада си, на следващото заседание ще го
разгледаме отново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА

ГЕОРГИЕВА:

Колеги,

докладвам

Ви

вх. № ПВР/НС-7-11/19.05.2022 г. – преписка, която сме получили от
Район „Илинден“, Столична община във връзка с отваряне на
запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и
материали. Отварянето е извършено по реда на наше Решение
№ 1244 във връзка с извършване на експертиза, архивиране на
изборни книжа и предаването им в „Държавен архив“, както и във
връзка с унищожаване на неценни изборни книжа.
Приложени са всички изискуеми документи във връзка с
нашето Решение № 1244. Докладвам тази преписка за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
преписка

с

вх.

№ ПВР/НС-00-4/19.05.2022 г.

– писмо от

„Информационно обслужване“ АД, което ни е изпратено в отговор
на наше писмо – изх. № ПВР/НС-00-3/04.05.2022 г., във връзка с
решение на Комисията за защита на личните данни, с което са ни
възложени ангажименти по отношение представяне на доказателства
относно организационни мерки за осигуряване на съобразено с
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риска ниво на сигурност при обработване на лични данни на
физически лица, да бъде въведена възможност за проверка на
наличие на лични данни и на прикачените към основната
информация файлове и документи.
Моля да погледнете писмото на „Информационно
обслужване“ АД, в което те описват на какви етапи преминава тази
проверка в системата, като, бих искала, да обърнете внимание на
стр. 2 – абзац предпоследен на страницата, и на последното
изречение на стр. 3. Молбата ми е да се запознаете в рамките на
сегашния доклад.
Това, което предлагам, е, след като се запознаете, нямам
готовност в това заседание, но на следващото заседание ще
докладвам писмо до Комисията за защита на личните данни, с което
им изпращаме исканата информация. Към писмото на
„Информационно обслужване“ АД има приложен скрийншот от
интерфейс, в който е показано как изглежда проверката в системата,
по отношение на ЕГН.
Това, което уточняват в писмото си освен всички други неща,
е, че единствено по отношение на ЕГН могат да бъдат извършени
проверки, а за други категории лични данни като телефонни номера,
адрес и здравен статус няма алгоритъм, който да може да ги засече,
така че те не могат да бъдат проверявани автоматично, което
означава, че ще трябва да се извършва проверка на базисно ниво при
изготвянето на документа за такъв тип информация.
Докладвам Ви го за запознаване. В момента нямам готовност
за проект на отговор към Комисията за защита на личните данни. В
следващото заседание ще Ви предложа проект на отговор.
Следващата преписка, която Ви докладвам, е вх. № МИ-2212/23.05.2022 г. – писмо, от господин К. Д., всъщност
това е сигнал. Очевидно е стар познат на Централната избирателна
комисия, но аз за първи път се сблъсквам с него. В писмото е
изпратен сигнал и моли да бъдат предприети действия по
компетентност. Сигналът е, че на едно от кметствата в община
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Калояново, област Пловдив, са налице основания за предполагане на
несъвместимост. Тъй като Централната избирателна комисия няма
правомощия в тази посока, от друга страна, съгласно ЗМСМА
общинските администрации би следвало да установяват по служебен
път наличието на обстоятелствата по чл. 42, ал. 1, т. 1 до т. 12, Ви
предлагам да изпратим писмото на Общинската администрация за
извършване на служебната проверка, като за резултата да уведомят
ОИК и в копие Централната избирателна комисия. Това е
предложението ми.
Моля да ме извините, че не съм подготвила проекта на писмо,
но то ще бъде в този смисъл, буквално в рамките на две изречения:
приложено, изпращаме по компетентност с указания да извършите
проверка по чл. 42, ал. 2 и за резултата да уведомите общинската
избирателна комисия и Централната избирателна комисия в копие.
Това ми е предложението.
Писмото, което предлагам да изпратим на общинската
администрация, ще бъде, разбира се, с копие до адресата на сигнала
– господин Д.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по предложението на докладчика?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
ЕЛКА

СТОЯНОВА:

Следващата

преписка,

която

Ви

докладвам, е с вх. № МИ-04-02-117-1/23.05.2022 г. – писмо от Пето
РУ при СДВР от старши разследващ полицай Хаджиева.
Предложението ми е да бъде само за сведение, тъй като писмото е
абсолютно идентично с писмо с вх. № МИ-04-02-117-2/23.03.2022 г.,
на което ние сме отговори с наше писмо изх. № НС-04-0262/31.03.2022 г. Касае едно и също лице по отношение на конкретни
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избори. Информацията, която се иска, е идентична и в този смисъл
Ви предлагам да е само за сведение. Ако Комисията прецени, че не е
проблем, с протоколно решение да одобрим администрацията от
деловодството да се обади на тяхното деловодство, за да им посочат
номера, с който сме им отговорили.
Ако имате друго предложение, разбира се, бих го приела, но
за мен казусът е приключен, още преди да е започнал.
Ако пък смятате, че е най-удачно, да поставя резолюция
върху разпределеното ми писмо с указание да се свържат с
деловодството на Пето РУ и да уточнят нашия отговор, моля да
подложим на гласуване това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
не е необходимо според мен протоколно решение на Централната
избирателна комисия, при положение че ние сме отговорили на това
запитване. Възложете на служителите от администрацията по
телефон да уточнят номера на нашето писмо, което е изпратено по
това запитване.
Следващ докладчик – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви вх. № НС-09-70 –
постановление от Софийска районна прокуратура във връзка с
прокурорска преписка под съответния номер. Наблюдаващият
прокурор е установил, че следва да бъдат изпратени по
компетентност на Районна прокуратура – Велико Търново, всички
материали по прокурорската преписка под съответния номер.
Докладвам го за сведение.
Докладвам Ви също така за сведение и вх. № НС-09-71 –
отново

постановление

от

Софийска

районна

прокуратура.

Материалите под съответния номер на прокурорската преписка от
2022 г. по описа на Софийска районна прокуратура да бъдат
изпратени по компетентност на Районна прокуратура – Силистра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам вх. № НС-09-73/20.05.2022 г.
От Софийска районна прокуратура по съответната проверка също се
изпращат материалите по компетентност до Районна прокуратура –
Шумен. Става въпрос за изборите на 11 юли 2021 г.
Докладвам и вх. № НС-09-72/19.05.2022 г. – също
постановление на Софийска районна прокуратура. Прокурорът се е
запознал с материалите и също изпраща по компетентност тези
материали на Районна прокуратура – Кърджали. Докладвам го за
сведение.
С вх. № НС-05-6/19.05.2022 г. сме получили писмо от
Областна администрация Пловдив, с което ни уведомяват, че във
връзка с наше писмо по отношение на проверка на гласувалите на
изборите на 4 април 2021 г. са изпратили съответните данни и
информация на съответния разследващ полицай. Докладвам го за
сведение.
С вх. № МИ-09-551/19.05.2022 г. сме получили препис от
постановление на Районна прокуратура – Търговище, Териториално
отделение Попово за прекратяване на наказателно производство във
връзка с общинските избори, произведени през 2019 г., поради
проблема с разминаване на данните по отношение на настоящ и
постоянен адрес и записите в личната карта.
Постановлението е прекратено поради липса на субективна
страна на деянието, тъй като лицето дори не е отишло, представил
си е документите,

председателят на

съответната

секционна

избирателна комисия е направила справка с РИК и въз основа на
тези действия на секционната избирателна комисия и РИК
гражданинът е допуснат. Прави се извод за липса на субективна
страна от страна на гражданина, който е упражнил правото си на
глас.
Предлагам да не се обжалва това постановление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
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Ако няма, моля за протоколно решение по така направеното
предложение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, прекъсвам заседанието за кратка почивка.
Продължаваме след десет минути.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Продължава

заседанието на Централната избирателна комисия.
Единадесет членове сме в залата – имаме кворум.
Продължаваме с докладите в точка трета от дневния ред.
Господин Георгиев, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам вх. № ЧМИ-23-33 за
сведение и за запознаване и евентуално за обсъждане на работна
група. Писмото е от господин С. във връзка с изпълнение на
ангажимент след проведената среща преди седмица във връзка с
предстоящото машинно гласуване по време на частичните избори
на 3 юли 2022 г. Писмото може да видите в папката с мои инициали.
Госпожо Председател, моля да включим нова точка в дневния
ред: Проект на решение относно определяне реда и условията за
машинно гласуване при произвеждане на частичните избори
на 3 юли тази година и да докладвам по тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

по

предложението на колегата Георгиев за включване на нова точка в
дневния ред имате ли други предложения? Няма.
Това ще бъде нова точка четвърта: Проект на решение
относно определяне реда и условията за машинно гласуване в
частичните избори за кмет на 3 юли 2022 г., а следващите ще се
променят с един номер.

20
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Продължаваме с новата точка – четвърта от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА
ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ НА
3 ЮЛИ 2022 Г.
Господин Георгиев, заповядайте с Вашия доклад.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам Ви проекта с проектен
номер 1157 в папката с инициали на колегата Войнов. Решението е
относно определяне условията и реда за машинно гласуване при
произвеждане на частичните изборите на 3 юли 2022 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 29 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
„РЕШИ:
Прима

условия

и

ред

за

машинно

гласуване

при

произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г. съгласно
приложението.“
В същата папка е и текстът на приложението за условията и
реда за провеждане на машинно гласуване.
Моля, да го подложим на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
направения доклад от колегата Георгиев относно условията и реда за
провеждане на машинно гласуване имате ли изказвания или
предложение

по

така

представения

проект

на

решение

с

приложението към него?
Ако нямате предложения по текста, моля, процедура по
гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
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Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1156-МИ/25.05.2022 г.
След като приехме това решение, моля да гласуваме писмо
до министъра на електронното управление във връзка с точка 3 от
условията и реда за провеждане на машинното гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Преминаваме към пета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ОТНОСНО ИСКАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Господин Георгиев, Вие сте първи докладчик в тази точка –
заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам искане от ОИК –
Куклен, за изплащане на възнаграждение по повод едно заседание,
проведено на 11 май 2022 г. от ОИК. В заседанието са участвали
10 членове, в това число председател, двама заместник-председатели
и секретар. На проведеното заседание е констатирано прекратяване
пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на
следващия в листата.
Направена е счетоводна справка и сумата е на стойност
554,61 лв.
Предлагам да одобрим изплащането на исканата сума със
съответната поправка на техническата грешка в контролния лист,
ако Комисията се съгласи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Ако няма предложения, моля, процедура по гласуване за
одобряване изплащане на възнаграждения на членовете на ОИК –
Куклен.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Постъпили са няколко искания за
изплащане на възнаграждения от общински избирателни комисии. С
вх. № МИ-27-112/19.05.2022 г. е постъпило искане за изплащане на
възнаграждения на членовете на ОИК – Божурище, за дадено
дежурство на 16 май от председател и член на комисията и за
заседание, проведено на 17 май 2022 г.
Към справката с искането са приложени всички документи
съгласно решението на Централната избирателна комисия,
включително контролен лист и счетоводна справка за размера на
исканите възнаграждения, които са на стойност 831,25 лв. заедно с
осигурителните вноски.
Моля, с протоколно решение да одобрим изплащането на
поисканото възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания или предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване за изплащане възнаграждение на
ОИК – Божурище.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващото искане за изплащане на
възнаграждение е с вх. № МИ-27-108/16.05.2022 г. и е постъпило от
ОИК – Бургас, за проведено заседание на 20 април и дадени две
дежурства на 19 април и на 4 май 2022 г. Дежурствата са от по двама
членове на комисията.
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Приложени са контролен лист и счетоводна справка. Общата
стойност на исканите възнаграждения заедно с осигурителните
вноски е 1033,41 лв.
Моля да одобрим плащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № МИ-27-110/18.05.2022 г. е
постъпило искане за изплащане на възнаграждение на членовете на
ОИК – Мездра, за проведено заседание на 9 май 2022 г. и дежурство,
дадено на 13 май тази година. Дежурството е от председател,
секретар и член. На заседанието е прието решение за предсрочно
прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на
следващия в листата във връзка с влязло в сила решение на
КПКОНПИ.
Приложени са контролен лист и счетоводна справка.
Размерът на исканото възнаграждение ведно с осигурителните
вноски е на стойност 728,84 лв.
Моля да приемем решение за одобряване изплащането на
възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля

да

гласуваме

решение

относно

изплащане

възнаграждение на членовете на ОИК – Мездра.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № МИ-27-109/17.05.2022 г. е
постъпило искане за изплащане на възнаграждение на членовете на
ОИК – Смядово, за проведено заседание на 16 май 2022 г.
Стойността на исканото възнаграждение заедно с осигурителните
вноски е 554,61 лв.
Преписката по искането е комплектувана в цялост, поради
което предлагам да одобрим изплащането на възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания относно изплащане възнаграждението на ОИК –
Смядово? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги,

с

вх.

№ МИ-27-

115/20.05.2022 г. е постъпило искане от ОИК – Сливо поле, за
изплащане на възнаграждение във връзка с проведено едно
заседание и дадено едно дежурство.
Заседанието е проведено във връзка с предсрочно
прекратяване пълномощията на кмет на кметство, за когото малко
преди това взехме решение за изпращане предложение до
президента за насрочване на частичен избор. Дежурството е дадено
във връзка с подготовка на заседанието.
Налични са всички изискуеми документи, включително
контролен лист и счетоводна справка. Сумата е в размер
на 892,43 лв.
Предлагам с протоколно решение да одобрим исканата сума
от ОИК – Сливо поле.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Няма.
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Моля, режим на гласуване за изплащане възнаграждението на
членовете на ОИК – Сливо поле, за дадено дежурство и проведено
заседание.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка с вх. № МИ-27114/20.05.2022 г. – искане за изплащане на възнаграждение за едно
проведено заседание на ОИК – Чепеларе, във връзка с прекратяване
пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в
листата за избран.
В преписката се съдържат всички необходими документи в
оригинал, както и контролен лист за извършване на предварителен
контрол от финансовия контрольор.
Считам,

че

са

налице

основания

за

изплащане

на

възнаграждението и моля да бъде одобрено изплащането на
възнаграждение на ОИК – Чепеларе, в размер на 661,01 лв. за
проведеното заседание на 18 май 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Няма.
Моля

да

гласуваме

решението

за

изплащане

възнаграждението на ОИК – Чепеларе.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Преминаваме към последната точка от дневния ред:
РАЗНИ.
Заповядайте, господин Димитров.
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ДИМИТЪР
Председател.

ДИМИТРОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

Колеги, имам дълъг списък от писма, които са пристигнали в
последната седмица, повечето от тях имат и преводи.
Започвам с вх. № ЦИК-07-53/25.05.2022 г. – покана да се
включим в поредната среща на неформална група за изготвяне на
сборник от практиките за организиране на е-гласуване, която ще се
състои на 7 юни 2022 г.
Срещата е в Букурещ и ако се включи експерт, ще получи
разходи за пътуване, настаняване, както и дневни. Докладвам Ви го
за сведение. Налична е опцията да се участва в хибриден формат,
тоест на 7 юни да проследи онлайн разговорът, който ще се състои.
Докладвам го днес, тъй като днес е последният ден, в който ще се
регистрират участници – 25 май, до края на работния ден. Както
казах, докладвах го за сведение. Има ли желаещи за участие, но
общо взето идеята е ние да участваме с някакъв материал, който се
отнася до машинното гласуване. Имаме два-три материала, които
много широко разглеждат какво е електронно гласуване не само
онлайн, но и машинно, и подписки, и всякакви други. Не сме
участвали в обсъждането, но ще продължи разговорът как да се
подготви сборникът и доколкото имам спомени от предходни писма,
неговата подготовка се очаква да се приключи през месеците
септември, октомври. Докладвам го за сведение.
Следващият вх. № е ЦИК-07-45-1/23.05.2022 г. – това е
инициативата на АСЕЕЕО да се трансформира в Европейска
организация на органите, провеждащи избори – да се махне
„централна“.
Ще има среща, която в превода е наречена Глобална среща на
върха за демокрация 2022. Веднъж докладвах, че на 8 и 9 юни е
датата, на която ще се проведе и това е пътуването до Будапеща.
Има голям дневен ред. Регистрацията ще остане отворена до
3 юни 2022 г. Тези, които биха пътували, се насърчават да го

27
направят по-бързо, тъй като, знаете, че има организация и е добре да
се планира логистиката за участниците малко по-рано.
Идеята на тази конференция е, след като тя приключи,
евентуално да се преоснове АСЕЕЕО като Европейска асоциация на
органите, занимаващи се с избори и да се премине в следващия етап,
в който Мексико ще организира такава глобална среща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, колегата
Димитров има желание да участва в тази среща онлайн.
Ако няма други желаещи, моля да гласуваме господин
Димитров да се включи онлайн в провеждането на тази среща, след
което да запознае Централната избирателна комисия с въпросите,
които са били поставени, като след провеждане на този форум
Централната избирателна комисия в зависимост от обсъжданията и
учредяването на тази асоциация ще вземе своето решение дали да
участва.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ЦИК-07-49/19.05.2022 г.
сме получили писмо от IFES, с което ни информират кои ще бъдат
носителите на наградите за демокрация на Чарлз Т. Манат 2022 г.
Може да погледнете, единият от тях ще бъде, разбира се,
Володимир Зеленски, сенаторът Портман, Саманта Пауър и така
нататък. Материалът, който е доста обширен, е преведен. Знаете, че
бяхме поканени да участваме в тържественото събитие в хотела
„Четири сезона“ във Вашингтон. Докладвам го за сведение.
За сведение докладвам вх. № ЦИК-07-2-2/20.03.2022 г. –
обява, че се приемат материали в следващата публикация на A-WEB.
С вх. № ЦИК-07-51/25.05.2022 г. сме получили съобщение, че
ще има избори в Колумбия и как да потърсим информация от IFES.
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Последната преписка, която Ви докладвам за днес, е с вх. №
ЦИК-07-50/20.05.2022 г. Изборният институт за международни
изборни изследвания на Мексико ни е изпратил покана да участваме
в следващото онлайн издание. Докладвам Ви преписката за
сведение. Това бяха моите доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам Ви да
вземем решение да публикуваме на нашата страница в секция
„Частични избори“ изборните книжа, които иначе се намират в
секция „Нови избори“, а са едни и същи за нови и за частични
избори, но тъй като по-често има частични избори и се обаждат от
политическите партии и коалиции, за да питат къде да намерят тези
книжа, за да не се налага да им казваме да ги търсят в секция „Нови
избори“, да бъдат публикувани същите и в секция „Частични
избори“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
протоколно решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия и насрочвам следващото
заседание за вторник, 31 май 2022 г., от 10,30 ч., но всички трябва да
имаме готовност при необходимост да имаме заседание и по-рано.
Колеги, във връзка с изтичащия срок за регистрация на
партии и коалиции и за допускане за участие в частичните избори на
3 юли 2022 г. насрочвам следващото заседание за петък, 27 май
2022 г., от 16,00 ч., като при необходимост може и в събота да се
наложи да има заседание, така че моля да сме на разположение.
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Заседанието, което определих за 31 май 2022 г., няма да бъде
насрочено отсега, а в зависимост от това кога ще е последното за
тази седмица.
Утре Ви моля да сме тук за работна група във връзка с
последните части от анализа за изборите през 2021 г. от 10,30 ч.
Закривам заседанието на Централната избирателна комисия.
Благодаря.
(Закрито в 13,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

