ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 196
На 31 май 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на доклад относно анализ на изборите, произведени
през 2021 г.
Докладва: Камелия Нейкова
2. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Силвия Стойчева,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Гергана
Стоянова
3.Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
4. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК.
Докладват: Силвия Стойчева, Йорданка Ганчева,
Ерхан Чаушев, Георги Баханов
5. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК.
Докладват: Силвия Стойчева, Йорданка Ганчева,
Ерхан Чаушев, Георги Баханов
6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Елка Стоянова и Гергана Стоянова
7. Разни.
Докладва: Димитър Димитров
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ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Цветозар Томов, Емил Войнов, Севинч Солакова, Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Росица Матева и Любомир Георгиев поради
платен годишен отпуск.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия, и от господин Димитър Димитров – заместник-председател
на Централната избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Единадесет членове сме в залата – имаме кворум за
провеждане на заседание.
В платен отпуск са колегите Матева и Георгиев.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на доклад относно анализ на изборите, произведени
през 2021 г. – аз ще бъда докладчик.
2. Доклади по административни преписки с докладчици:
госпожа Солакова, господин Войнов, госпожа Стойчева, госпожа
Ганчева, господин Ципов, госпожа Гергана Стоянова.
3. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
4. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК с докладчици госпожа Стойчева и госпожа Ганчева.
5. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици: госпожа
Елка Стоянова и госпожа Гергана Стоянова.
6. Разни с докладчик господин Димитров.
Заповядайте за допълване на дневния ред.
Госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, моля да ме
включите с точка: Проект на решение относно промяна в състава на
ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще е нова
точка четвърта, а останалите ще се преномерират.
Госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да ме включите в същата точка:
Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – Севлиево.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да ме включите в точка: Доклади
по административни преписки.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в точка четвърта и в
точка пета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги?
Няма.
Моля да гласуваме така предложения проект на дневен ред с
направените допълнения, като Ви предлагам точка едно да я
разгледаме по-нататък в заседанието, за да може всички да
погледнете сглобения вариант на анализа, който в отделните части
неколкократно беше обсъждан в работни групи.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Колеги, след като уточнихме някои технически въпроси,
можем да преминем към дневния ред.
Започваме с втора точка:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
частичните избори на 3 юли сме получили от ОИК – Бяла, област
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Варна и ОИК – Враца, решение за определяне на номера на
изборния район. Докладвам Ви ги за сведение.
Докладна записка – вх. № ЦИК-09-151/30.05.2022 г., е за
промяна в бюджета на Централната избирателна комисия и за
уведомяване на министъра на финансите. Във връзка с одобрени
възнаграждения на членовете на ОИК за проведени заседания и
дежурства – изплатени възнаграждения чрез бюджета на
общинските администрации, се налага да се извърши тази корекция
в бюджета на Централната избирателна комисия за стойност
17 717 лв. По данни от докладната записка общата сума към 30 май
2022 г. е в размер на 112 727,00 лв.
Предлагам Ви да одобрим корекцията в бюджета и да
упълномощим председателя да утвърди тази корекция, за което да
уведомим министъра на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение Ви докладвам
писмо от ГД ГРАО с вх. № ЧМИ-04-03-8/25.05.2022 г. Уведомява ни
главният директор, че ще ни бъдат предоставени данни за
избирателните секции и избирателите по секции след отпечатване и
обявяване на тези избирателни списъци, което отново поставя
въпроса с оглед и на това, че в анализа не сме се сетили – имаме
едно разминаване в сроковете по отношение на избирателните
списъци, което създава много затруднения както на общи избори,
така и сега. Сега е във връзка с регистрацията на инициативни
комитети, но то е и във връзка с определяне броя на бюлетините,
които следва да се отпечатат, и с определянето на секциите, в които
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да има машинно гласуване. Може би е добре да помислим дали да не
го включим, макар и в последния момент.
Докладвам Ви докладна записка с вх. № ЦИК-09152/31.05.2022 г. Колеги, на 27 май е прекратен договорът с
Националната служба за охрана за ползване на служебен автомобил
от Централната избирателна комисия. С оглед на необходимостта за
обезпечаване на нормална работа в Централната избирателна
комисия – да се осигури поне един служебен автомобил, е направено
съответното проучване, както е видно и от докладната записка.
Предлага се, ако е до 30 хиляди, ще бъде възможно без провеждане
на процедура по Закона за обществените поръчки, да се закупи един
автомобил за нуждите на Централната избирателна комисия.
Предлага се да се изпратят запитвания както до Министерството на
финансите и Агенция „Митници“, така и до официалните
представителства – в докладната записка са посочени седем
конкретни

дистрибутора,

доставчици

на

автомобили,

със

съответните марки.
Към докладната записка е приложен и контролен лист за
извършване на финансов контрол от финансовия контрольор, както
и проектите на писма.
Предлагам Ви да одобрим извършването на проучване,
изпращането на посочените писма до тези представителства, до
министъра на финансите и до директора на Агенция „Митници“, за
да може в кратък срок в много спешен порядък този въпрос да бъде
решен и да обезпечим работата на Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания или други предложения?
Моля, режим на гласуване да одобрим изпращането на
писмата, за да може да се проучат всички възможности за
осигуряване на служебен автомобил.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
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Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка – вх.
№ ЦИК-09-150/30.05.2022 г., е представена информация, която се
иска от одиторите от Сметната палата, които в момента работят по
одита на годишния финансов отчет на Централната избирателна
комисия за 2021 г. По исканата информация – уточнението, което се
прави в докладната записка, е, че са предоставени отговори до шести
въпрос включително – те са общо седем. По седмия въпрос се иска
указание, а то е, че след обсъждане с ръководството да посочат кой
документ или документи съставляват годишния доклад на
ръководството със съответната препратка към определението на
такъв доклад; какви са планираните начини и сроковете за
публикуване на този документ или документи; изготвен ли е
годишен доклад, публикуван ли е на общодостъпно място?
Тъй

като

всички

годишни

доклади

на

Централната

избирателна комисия, които Централната избирателна комисия е
задължена да изготвя и да представя, са в областта на финансовосчетоводната дейност, на този етап Ви го докладвам за запознаване,
но Ви предлагам в тази насока да бъдат и указанията за изготвяне на
справката за одиторите, тъй като по Изборния кодекс Централната
избирателна комисия изготвя доклад и анализ за произведени
избори. Това че тази година имаме изготвен такъв анализ, то е,
защото през 2021 г. има произведени избори, и то три на брой. В
общи линии всички други доклади са годишен финансов отчет в
областта на системите за управление и финансов контрол, в общи
линии финансово-счетоводната дейност в Централната избирателна
комисия.
Ще върна по-късно на доклад, ако има някакви други
предложения, и ще ги обсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
в тази точка – господин Войнов.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-00-5124/30.05.2022 г. от А. К. и с него ни изпраща писмени бележки
относно позицията на членовете на специализираното звено за
дистанционно електронно гласуване по проекта за техническа
спецификация, изпратен от Министерството на електронното
управление.
Ще припомня, че ние изпратихме писмо до членовете на
специализираното звено, с което поискахме мнението им по
техническата спецификация. От становището на експерта може да се
направи изводът, че нито един от членовете на специализираното
звено не е изказал отрицателно становище към препоръките на
Централната избирателна комисия за изменение на техническата
спецификация. Освен това членовете на специализираното звено са
дали предложение за допълнителни изменения в нея. Докладвам
писмото на този етап за сведение и запознаване, като въз основа на
него ще се изготви предложение от името на специализираното
звено за конкретни изменения на техническата спецификация.
В тази връзка Ви докладвам и писмо с вх. № ЦИК-00-1423/30.05.2022 г. – становище по техническата спецификация от
Н. Н., член
на
становище също ще

специализираното
звено.
бъде приобщено към проекта

Неговото
за общо

становище на специализираното звено. Докладвам Ви това писмо за
сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ

СТОЙЧЕВА:

Колеги,

с

вх.

№

ПВР/НС-5-

7/30.05.2022 г. е получено писмо от областния управител на област
Ловеч в Централната избирателна комисия с приложени към него
протокол за извършени действия от назначената със съответната
заповед на областния управител комисия, предприети по отваряне на
запечатано помещение в областната администрация, по искане на
разследващите органи. Докладвам го за сведение на Комисията.
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Още една информация за сведение на Централната
избирателна комисия за прието решение от ОИК – Девин, с което са
констатирани прекратяване пълномощията на общински съветник и
обявяване на следващи от листата. Писмото е с вх. № МИ-15-1207/23.05.2022 г. Също за сведение Ви го докладвах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви постъпило
писмо от ОИК – Враца, с вх. № ЧМИ-15-52/26.05.2022 г., с което
общинската избирателна комисия ни моли за съдействие за
получаване на информация относно бройката избиратели в кметство
Лиляче, където има насрочен частичен избор на 3 юли. Исканата
информация им е необходима с оглед на това, че за този избор там
ще бъде регистриран независим кандидат. Във връзка с определяне
на бройките подписи, необходими за неговата регистрация, ОИК ни
моли за съдействие, за да получат информация за броя избиратели в
това кметство.
Предвид получено и предходно докладвано писмо от ГД
ГРАО, че тази информация ще бъде предоставена с обявяване на
предварителните избирателни списъци, и с оглед спазване на
предвидените в Изборния кодекс срокове Ви предлагам да бъде
изпратено писмо до ГД ГРАО, с което да изискаме да бъде
предоставена на общинските избирателни комисии, както и на
Централната

избирателна

комисия

информация

за

броя

на

избирателите по кметства и общини, в които има насрочени избори
за 3 юли, в срок до 3 юни тази година.
Проектът на писмото е в моя папка от днешна дата. Моля да
се запознаете с текста му и ако има коментари, да ги обсъдим, след
което да бъде гласувано за изпращане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
предложения по текста, предложен от колегата Стоянова?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Следващ докладчик – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви вх. № НС-04-0291/25.05.2022 г. – писмо от Първо РУ на ОД на МВР – Пловдив, с
което ни отправят запитване да предоставим информация за
евентуално
извършено
престъпление
по
чл. 168, ал. 2 от Наказателния кодекс от З. П. А. със съответното
ЕГН.
В моя папка от петък миналата седмица ще намерите проект
на отговор, с който информираме Първо РУ, че информация за
същото лице със заверени копия от избирателните списъци сме
изпратили на Районна прокуратура – Пловдив. Въпреки това,
предоставяме отново необходимата информация за гласуванията,
извършени от съответното лице, както изпращаме и копие от
писмото до Районна

прокуратура

–

Пловдив,

с

копие

от

избирателните списъци и копие от декларацията от посоченото в
писмото лице.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по доклада? Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви вх. № НС-04-0293/26.05.2022 г. – писмо, от Областна дирекция на МВР – Шумен, с
което ни уведомяват, че във връзка с наш сигнал, изпратен до
Районна прокуратура – Шумен, отнасящ се до две лица – С.
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М. А. и Н.
А.
Т.,
гласуване в нарушение на

със

съответните
ЕГН-та,
Изборния
кодекс

за
при

произведените на 4 април 2021 г. избори за народни представители,
е извършена съответната проверка. Проверката е приключила и
материалите са изпратени на Районна прокуратура – Шумен.
Докладвам го за сведение.
Докладвам Ви също така вх. № НС-06-50/25.05.2022 г. –
писмо, от община Търговище, в което ние сме в копие, с което ни
уведомяват, че на ОД на МВР – Търговище, е изпратена поисканата
от тях информация във връзка с поставени въпроси по отношение на
лицето
Ф.
С.
К.
Въпросът е във връзка с неговите

със
адреси

съответното
ЕГН.
и къде е вписан в

избирателните списъци. Докладвам го също за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Следващ докладчик – господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви вх.
№ НС-06-51/26.05.2022 г. – писмо от кмета на община Любимец,
който в изпълнение на наше решение, след извършване на
архивиране на изборните книжа в Държавния архив, ни изпраща
съответните документи за извършеното архивиране. Докладвам го за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме със
следващата точка, като ще се върнем към тази точка, когато се
върнат докладчиците, заявили се в точка втора.
Продължаваме с точка трета от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Господин Войнов, заповядайте в тази точка.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с
проведената работна среща с IT експертите за частичните избори
на 3 юли сме получили писмо от Д. С. с вх. № ЦИК-0819/31.05.2022 г. С него ни изпраща примерни модели на usb баркод
четци, принтер за малки стикери и различни видове пломби, които
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ще се необходими при подготовката на машините за частичните
избори. Докладвам писмото за запознаване и на следващото
заседание да вземем решение по евентуалното закупуване на
необходимото оборудване. От администрацията са се опитали да
принтират моделите, които са показани, така че моля да се
запознаете.
Уважаеми колеги, постъпила е докладна записка от директора
на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-148/27.05.2022 г.
Докладната записка е относно отчитане на гражданските договори с
външни сътрудници за подпомагане дейността на Централната
избирателна комисия при извършване на инвентаризацията на
машините за гласуване.
В изпълнение на чл. 11 от Вътрешните правила за сключване,
изпълнение и отчитане на договорите по ЗЗД от Централната
избирателна комисия и във връзка с т. 4.1 от сключените граждански
договори всеки изпълнител е предоставил обобщен писмен отчет за
извършената работа. Освен това изпълнителите са изготвили и
ежедневни отчети съгласно т. 4 от сключените договори.
Информацията
ежедневните

отчети

за

броя

съвпада

на

обработените

напълно

с

машини

информацията

в
по

обобщените отчети и може да се види в таблицата. Общо 13-те
изпълнители са обработили 11 392 броя СУЕМГ. Останалите
СУЕМГ са обработени от служителите на Централната избирателна
комисия, които участваха в инвентаризацията.
Въз основа на горното предлагам да одобрим изпълнението
по гражданските договори, сключени с изпълнителите, след което да
се изплатят възнагражденията съгласно чл. 9 от договорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
необходимост от повече време за запознаване с доклада?
По представения доклад имате ли въпроси, изказвания,
предложения?
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Ако няма, моля да гласуваме, като приемем работата на
изпълнителите по гражданските договори и им бъде изплатено
възнаграждението при условията на сключения договор.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с
вх. № ЦИК-99-73/13.05.2022 г. от „Карго-партнер“ и с него ни
изпращат фактура за наем и за логистични услуги за месец април, а
също така справка към фактурата и складови документи за
извършените услуги.
Във връзка с това е постъпила докладна записка от директора
на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-149/30.05.2022 г.
Прегледани са всички постъпили документи. Освен фактурата и
справката са представени 39 страници складови документи. В
стойността на фактурата освен наема за съхранението на машините
са включени и допълнителните услуги по инвентаризацията на
СУЕМГ, заявени след протоколно решение на Централната
избирателна комисия с писмо от 30 март.
Към докладната записка е приложена и справка от главния
експерт ИКТ за обработените палета, от която е видно, че
посоченото в справката към фактурата число за трансфера на
палетизирани машини е точно. Фактурираните дейности отговарят
на Приложение № 1 на услугите по т. 6.1 от Договора, което е
неразделна част от Договор № 46 от 12 ноември 2021 г.
Предвид установеното съответствие на предоставената към
фактурата справка за извършените дейности и Приложение № 1 към
Договора, както и че са спазени изискванията на договора,
предлагам да вземам решение за плащане в срок на стойността на
фактурата за месец април 2022 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:
изказвания по доклада на господин Войнов?

Имате

ли

Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
2 (Севинч Солакова, Ерхан Чаушев).
Господин Войнов, продължете с Вашите доклади в точка
трета.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с частичните
избори за кметове на 3 юли 2022 г. и необходимостта от извършване
на тестове с машини за гласуване по параметризиране на
бюлетините предлагам да изпратим писмо до ГД „Жандармерия“ и
до „Карго-партнер“, с което да ги уведомим, че ще изнесем три
машини от склада.
Също така във връзка с писмо от ГД „Жандармерия“, което
колегата Георгиев е докладвал на предходното заседание, да ги
уведомим, че инвентаризацията е приключила и не трябва да се
допускат лица в склада във връзка с инвентаризация и че складовото
хале ще бъде запечатано. Проектът на писмо е в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате

ли

предложения по текста?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ:

Уважаеми

колеги,

във

връзка

с

приключилата инвентаризация на СУЕМГ и необходимостта от
поддръжка на батериите на машините за гласуване, в това число и
тяхното периодично зареждане, предлагам да изпратим писма до
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„Сиела Норма“ АД и до „Информационно обслужване“ АД, за да ги
уведомим, че на основание клаузите в договорите за гаранционна
поддръжка имаме готовност да им предадем батериите от машините
за гаранционна поддръжка. Проектите на писмата са в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
предложения?
Моля, режим на гласуване за изпращане на писмата до двете
дружества.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Продължаваме с четвърта точка от дневния ред:
ПРОЕКТ

НА

РЕШЕНИЕ

ОТНОСНО

ПРОМЯНА

В

СЪСТАВА НА ОИК.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия е постъпило заявление от С. Е. Д. с вх. № МИ-15171/26.05.2022

г.,

с

което

тя

заявява,

че

желае

да

бъде

освободена като председател на ОИК – Севлиево, и е приложила
удостоверение, издадено от ОД на МВР – Габрово, от което е видно,
че е класирана на длъжност „младши разследващ полицай“ в
Районно управление – Севлиево.
В тази връзка в папка с моите инициали има подготвен
проект на решение относно промяна в състава на ОИК – Севлиево,
област Габрово.
Моля да се запознаете с проекта и ако нямате някакви
предложения по него, да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
предложения по проекта? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1166-МИ/31.05.2022 г.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: След като приехме решението,
предлагам да изпратим писмо до представляващия ПП ГЕРБ, с което
да го уведомим за приетото решение и да изискаме предложения за
попълване състава на ОИК – Севлиево, като се посочи кандидат за
председател на общинската избирателна комисия от съответната
партия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 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, Красимир Ципов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо Ганчева, заповядайте в тази точка.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви препратено
искане от ОИК – Нова Загора, за прекратяване пълномощията на
член на ОИК – Нова Загора, поради лични причини. Искането, както
и придружителното писмо, са изпратени в оригинал с вх. № МИ-15178/30.05.2022 г. Искането е да бъдат прекратени пълномощията на
господин

Д.

А.

З.

като

член

на

ОИК

–

Нова

Загора по лични причини, предвид което Ви предлагам проект на
решение, с което да освободим като член на ОИК – Нова Загора,
област

Сливен

Д.

А.

З.

в

със

съответното

ЕГН,

да

му анулираме издаденото удостоверени, както и да изпратим писмо
до съответната политическа сила, от чиято квота е лицето, в случая
ПП ГЕРБ, за да предложат ново лице, което да замести освободения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания или предложения по проекта?
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1167-МИ/31.05.2022 г.
Моля да гласуваме и писмото до политическата партия, за да
направят предложение за попълване състава на ОИК.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам само за сведение и за
запознаване преписка с вх. № МИ-10-21/30.05.2022 г. По
електронната поща са постъпили документи за смяна на член на
ОИК, но тъй като документите, първо, не са в оригинал, второ,
липсва заявление на самото лице към момента, докато преписката
бъде комплектувана, за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев,
заповядайте в тази точка.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя папка има
проекта за промяна в състава на ОИК – Сапарева баня, област
Кюстендил.
С наше Решение № 1070-МИ/11.01.2022 г. сме освободили
секретаря на тази общинска избирателна комисия К. Д. и
с вх. № МИ-11-13/16.05.2022 г. в електронен вид сме получили
предложение от ПП „Движение за права и свободи“ за попълване на
състава на ОИК, а от 30 май 2022 г. сме получили в оригинал
съответните документи, поради което предлагам да назначим за
секретар на ОИК – Сапарева баня, Е. М.
мястото на освободения секретар на ОИК – Сапарева баня.

Д.

на

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания или предложения по проекта? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, тъй като е допусната техническа грешка в
номерацията на решенията, решенията, които взехме току-що, ще
бъдат със следните номера: решението по доклада на колегата
Стойчева ще бъде Решение № 1166-МИ относно ОИК – Севлиево;
решението, което докладва колегата Ганчева, ще бъде с № 1167-МИ
и решението, което току-що гласувахме, докладвано от колегата
Чаушев относно ОИК – Сапарева баня, ще бъде Решение № 1168МИ/31.05.2022 г.
Колеги, изчерпахме точка четвърта.
Обявявам 30 минути почивка.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Продължава

заседанието на Централната избирателна комисия. Дванадесет
членове сме в залата – имаме кворум, за да продължим.
Продължаваме с пета точка от дневния ред:
ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
Определям господин Димитров да води заседанието за
кратко.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № МИ-27-119/25.05.2022 г. е
постъпило искане за изплащане на възнаграждения на членовете на
ОИК – Цар Калоян, за дадено дежурство от председател на 20 май и
проведено заседание на 22 май 2022 г., в което са участвали
председател, заместник-председател, секретар и осем членове на
ОИК.
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Приложен е контролен лист за извършване на предварителен
контрол от финансовия контрольор и счетоводна справка за размера
на исканите възнаграждения на стойност 667,66 лв. заедно с
осигурителните вноски.
Преписката е комплектувана в цялост, поради което
предлагам да одобрим размера на исканите възнаграждения за
изплащане на ОИК – Цар Калоян.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Колеги, имате думата за предложения по направения доклад.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Благодаря,

господин

Председателстващ.
Докладвам искане за възнаграждение от ОИК – Благоевград,
с вх. № МИ-27-121/26.05.2022 г. От счетоводната справка, изготвена
от нашите служители по това възнаграждение след извършена от тях
проверка, е видно, че искането за изплащане на възнаграждение е за
дежурство от председател и двама членове, дадено на 26 април
2022 г.; за проведено заседание на ОИК на 27 април 2022 г., на което
са участвали председател, двама заместник-председатели, секретар и
девет членове; за дежурство, дадено на 28 април 2022 г. от
председател и двама членове; за заседание, проведено на 29 април
2022 г. от председател, заместник-председател, секретар и девет
членове, присъствали на това заседание; на 5 май 2022 г. е дадено
дежурство от председател и заместник-председател, както и на
17 май 2022 г. е дадено дежурство от председател и заместникпредседател.
Искането, както Ви го докладвах, е за обща сума с
осигурителните вноски на стойност 1953,77 лв. Съгласно контролен
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лист от 30 май 2022 г. има положително становище за изплащане
след финансов контрол, предвид което Ви предлагам да одобрим за
изплащане така докладваното от мен възнаграждение на ОИК –
Благоевград.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Колеги, чухте предложението.

ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Предлагам да преминем към гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-17120/26.05.2022 г. сме получили искане за изплащане на
възнаграждение от ОИК – Ябланица, за проведено заседание на
27 април 2022 г., на което са прекратени пълномощията на кмет на
кметство и на което са присъствали председател, двама заместникпредседатели, секретар и 9 членове. По преписката има контролен
лист и счетоводна справка.
Предлагам да се изплати това възнаграждение на ОИК –
Ябланица, с осигуровките в размер на 714,21 лв.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Колеги, чухте доклада.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Думата има господин Баханов, който ще ни представи доклад
в тази точка.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви искане
от ОИК – Нова Загора, с вх. № МИ-27-111/18.05.2022 г. В искането е
описано, че на 16 май 2022 г. е проведено заседание на ОИК – Нова
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Загора, с което е прието решение за предсрочно прекратяване
пълномощията на един общински съветник от листата на коалиция
„БСП за България“ поради подаване на оставка. Изброяват се
поименно лицата, които са присъствали, от състава на ОИК.
Предлагат ни да вземем решение да изплатим възнаграждение на
присъствалите членове на комисията за проведеното заседание.
Приложен е протокол от заседанието с подписи на всички,
участвали, копие от решението на същото, подпечатано с печата и
подписано от ОИК, както и други доказателства за проведеното
заседание и взетите решения.
Общата сума, заявена за изплащане, е на стойност 714,21 лв.
с осигурителните вноски. Има положително становище относно
законосъобразността на искането и поемането на задължението от
счетоводството на Централната избирателна комисия, обективирано
в контролен лист, приложен към преписката. На заседанието са
присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и
9 членове на ОИК – Нова Загора.
С оглед на представените доказателства правя предложение
да вземем решение за изплащане на исканото възнаграждение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Колеги, чухте
коментари.

предложението

на

ДИМИТЪР
господин

ДИМИТРОВ:

Баханов.

Няма

Предлагам да преминем към гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият ми доклад е с вх. № МИ27-116/20.05.2022 г. относно ОИК – Аврен, за проведено заседание
на 19 май 2022 г. Има приложен присъствен списък на членовете на
ОИК – Аврен, които са присъствали; протокол и копие от взетото
решение. Искането е изпратено в оригинал, преди това е изпратено
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по имейл. Заседанието е било за освобождаване на общински
съветник от квотата на „БСП за България“. Другото решение е
обявяване за избран на следващия в листата на „БСП за България“
кандидат за общински съветник. Под същия номер, който посочих в
началото на доклада ми, на 26 май 2022 г. сме получили оригинала,
подписан и подпечатан с печата на комисията.
Общата сума, която следва да бъде заплатена на участващите
в заседанието на ОИК – Аврен, проведено на 19 май 2022 г., е на
стойност 550,62 лв. с осигурителните вноски. Приложен е и
контролен лист за поемане на това задължение и относно
законосъобразността на същото.
Предлагам да вземем решение, с което да одобрим
изплащането на исканата сума от ОИК – Аврен.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Колеги, чухте доклада.
Предлагам с гласуване да подкрепим искането на ОИК –
Аврен, за изплащане на възнаграждение за това заседание.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
С това изчерпахме тази точка.
Преминаваме към шеста точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Думата има госпожа Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви преписка с вх.
№ МИ-08-17/30.05.2022 г. – съобщение по адм. дело 1127/2022 г. от
Административен съд – Варна, което касае образувано производство
по

жалба

на

Г.

избирателна комисия.

Т.

срещу

решение

на

Централната
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Съдът е оставил без разглеждане жалбата на Г. Т..
Това обявление сме получили вчера, а във връзка с прекратените
правомощия на кмета на община Вълчи дол, област Варна, сме
изпратили на президента на Републиката информация за кметството,
както и информация по отношение на постъпилата жалба и
образуваното дело. Тъй като определението все още не е влязло в
сила, докладвам го само за сведение и запознаване. Ще възложа на
колегите от администрацията да направят справка по делото в
Административен съд – Варна, за да установим кога влиза в сила
съответното определение и да изпратим уведомление отново до
президента на Република България, че е приключило производството
по съответното дело. Докладвах за сведение и запознаване вх. №
МИ-08-17.
Още един доклад имам в тази точка – вх. НС-0974/26.05.2022 г.
наказателно

Това

е

постановление

производство

по

административнонаказателно

за

прекратяване

отношение

производство

на
в

на

образувано
Централната

избирателна комисия срещу едно лице и тъй като по преписката
имаше

данни

за

извършено

престъпление,

прекратихме

с

мотивирана резолюция и препратихме на прокуратурата.
Софийска градска прокуратура, отдел 05 „Специализиран“ се
произнася с Постановление за прекратяване на наказателното
производство, тъй като приема, че не може да установи от
субективна страна пряк умисъл от страна на дееца, поради което ни
изпраща и преписката по компетентност с оглед предприемане на
действия
по
административнонаказателното
производство.
Докладвам преписката за сведение и за запознаване.
Резолирала съм до колегите от звено „Правна дейност“ да
дадат становище по отношение на това дали не е налице основание
за обжалване на постановлението пред Апелативна прокуратура и да
се прецени дали са налице основания за предприемане на действия
по административнонаказателното производство на лицето с оглед
наличието

на

обстоятелства

по

чл.

33

от

Закона

за
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административните наказания и нарушения, прекратено от
прокуратурата и изпратено на административен орган. Впоследствие
ще Ви запозная с движението на преписката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
в тази точка – госпожа Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви получена в
Централната избирателна комисия призовка от Административен
съд – София-град, по дело № 3796/2022 г., към която също е
изпратено и определение на Административния съд за образуваното
производство по жалба на „Музикаутор“ във връзка с отказ за
предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена
информация. С призовката е посочено, че е насрочено съдебно
заседание за 22 юни 2022 г. На този етап Ви го докладвам за
сведение, като ще бъде възложено на юрисконсулт от звено „Правна
дейност“

да

подготви

становище

в

необходимия

срок

за

предстоящото заседание по делото и ще бъде върната преписката на
доклад за упълномощаване на процесуален представител за
съдебното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се
в точка пета – изплащане на възнаграждения на ОИК.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, преди малко в тази
точка Ви докладвах преписка с вх. № МИ-27-116, получена
първоначално по имейл на 25 май 2022 г. и впоследствие – в
оригинал, на 26 май 2022 г., към която преписка беше приложен
контролен лист и счетоводна справка, изготвени от счетоводството
на Централната избирателна комисия. Докладвах го с предложение
да изплатим възнаграждение за проведено заседание на ОИК –
Аврен.
След като погледнах още веднъж преписката, установих, че
от ОИК – Аврен, няма искане за изплащане на възнаграждение.
Предлагам да отменим протоколното решение, което взехме
преди малко, за изплащане на възнаграждение на ОИК – Аврен.

24
В преписката е описано, че във връзка с предсрочно
прекратяване пълномощията на общински съветник комисията се е
събрала на 19 май 2022 г. в 17,30 ч., като са описани решенията,
които е приела комисията: „В изпълнение на вменените ни по
ЗМСМА и Изборния кодекс задължения приложено Ви изпращам
копия от гореописаните решения ведно с протокол от проведеното
заседание, присъствен списък, както и копие от удостоверение“ –
посочен е номерът.
Никъде по преписката не видях искане за изплащане на
възнаграждение. Това, че към писмото има изготвен контролен лист
и счетоводна справка, ме заблуди, че е искане за възнаграждение.
Предлагам да отменим протоколното ни решение.
Предполагам, че ще дойде искане за изплащане на възнаграждение,
което е хубаво колегите да го правят своевременно, не на час по
лъжичка – да ни изпращат уведомление, пък после искане за
възнаграждение и така нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с доклада, който
направи току-що колегата Баханов, считам, че колегите от ОИК
могат да си пращат, когато е необходимо – в случая преписката е с
копие до общинския съвет, което означава, че те добросъвестно си
изпълняват задълженията по наше решение, без да се явявам
защитник, на която и да е ОИК.
Само че в случая документите, ако биха били искане за
изплащане на възнаграждение, имат и друга нередовност, а именно
подписани са само от председател. Колегите от администрацията,
които правят контрола – тук има няколко подписа, както се случи и
по мои доклади, по които отменяхме протоколни решения и така
нататък – е хубаво да спазват установения ред, когато се слагат
подписи, защото ние няма как след тях да извършим отново
проверка. Това е поредният случай и пример как се слагат подписите
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от администрацията в Централната избирателна комисия, когато
става въпрос за разходване на бюджетни средства.
Според мен тази преписка е за класиране по наше протоколно
решение от деловодството в съответния класьор по изпълнение на
нашите решения, които приехме по-назад във времето и ОИК –
Аврен, именно затова пращат тези решения – в случая се касае за
прекратяване правомощията на общински съветник, доколкото
накратко се запознах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по доклада на колегата Баханов?
Ако няма, подлагам на гласуване предложението за отмяна на
решението за изплащане на възнаграждение на ОИК – Аврен, тъй
като в преписката не се съдържа искане за изплащане на такова.
Преписката, която съдържа информация за прекратени правомощия
на общински съветник, да се класира от администрацията по
определения ред, а по отношение на допуснатата грешка, ще помоля
докладчика да ми предаде преписката, за да обърна внимание, меко
казано, на съответните служители от администрацията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо Председател, имам
предложение да се върнем към точката за промяна в ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов,
заповядайте с доклад в точка четвърта: Проект на решение относно
промяна в състава на ОИК.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-10-19/19.05.2022 г. по имейл е
пристигнало предложение за попълване състава на ОИК – Тунджа,
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след което, на 25 май 2022 г. сме получили и оригинала на искането,
подписано от А. Х., представляващ ПП ГЕРБ. Приложени
са и пълномощни, които доказват това му качество.
С предходно наше решение освободихме член на ОИК –
Тунджа, тъй като същият е класиран като кандидат за заемане
длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура и е обявен с конкурс,
с решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, което
се явяваше несъвместимост по смисъла на чл. 66, ал. 1, т. 5 от
Изборния кодекс и същият депозира искане до Централната
избирателна комисия да бъде освободен от състава на ОИК –
Тунджа.
В тази връзка и след решението за освобождаването на
господин Царев като член на ОИК – Тунджа, съответната
политическа сила прави предложение за попълване състава, тоест на
негово място предлагат да бъде назначена Р. Я. Д.
Към искането са приложени декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1,
чл. 80, ал. 3 и 4, чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния
кодекс, както и копие от диплома за завършено висше образование
на кандидата.
Изготвил съм проект на решение, което се намира във
вътрешната мрежа, като описвам фактическата обстановка, с която
Ви запознах по време на доклада, че е постъпило искане от А.
Х. Х., упълномощен

представител

на

ПП

ГЕРБ

за

попълване състава на ОИК – Тунджа, като се предлага на мястото на
Д. И. Ц., освободен с Решение № 1152-МИ/19.05.2022 г. на
Централната избирателна комисия
за член на ОИК –
Тунджа да бъде назначена Р. Я. Д. Описал съм и приложените
документи.
Предлагам да вземем решение, с което да назначим за член на
ОИК – Тунджа, област Ямбол Р. Я. Д. със съответното
ЕГН и на назначения

нов

член

на

общинската

избирателна комисия да бъде издадено съответното удостоверение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение имате ли изказвания или предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1169-МИ/31.05.2022 г.
Връщаме се на точка първа от дневния ред:
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД ОТНОСНО АНАЛИЗ

НА

ИЗБОРИТЕ, ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕЗ 2021 г.
В папка с моите инициали от днешна дата е проектът на
доклада, многократно разглеждан в работни групи в отделните му
части. В този доклад се излагат всички затруднения, които
срещнахме, във връзка с произведените избори през 2021 г.,
включително се обръща внимание, че са произведени 34 частични
избора за кметове в различни населени места.
Основните групи или раздели, бих казала, по които обръщаме
внимание, са организационно-техническата подготовка на изборите,
избирателни списъци, регистрацията на партии, коалиции и
инициативни комитети и кандидати, гласуването на лицата,
поставени под карантина и задължителна изолация, гласуването
извън страната, медийни пакети, машинното гласуване, жалби,
сигнали и административнонаказателна дейност. Посочени са
всички затруднения, всички проблеми – почти всички, може би не
сме изчерпателни, но основните групи проблеми, които сме
срещнали в хода на организацията на различните видове избори,
като следва да се отбележи и обстоятелството, че за първи път в една
календарна година имаше толкова много избори. Особено в частта
машинно гласуване сме включили всички – може би не е коректна
думата „всички“, защото едва ли можем да включим всичко, с което
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сме се сблъскали в нашата работа, но основните проблеми, по които
се надяваме и законодателят да вземе някакво отношение, тъй като,
независимо от това, че Централната избирателна комисия е
независим държавен орган, голяма част от дейностите, с които е
ангажирана, са организационно-технически и би следвало други
държавни органи също да вземат участие в тази част.
Предполагам, че всички сте се запознали с окончателния
вариант, като, разбира се, в него ще бъдат нанесени и някои
корекции, които са от технически характер, но по смисъл това са
основните моменти, на които искаме да обърнем внимание на
Народното събрание и се надяваме да бъдат взети предвид нашите
предложения, които имат една-единствена цел – да се подобри
прилагането на разпоредбите, които уреждат организацията и
произвеждането на изборите.
Имате ли изказвания?
Предлагам с протоколно решение да одобрим доклада за
произведените избори през 2021 г. и да го изпратим до председателя
на Народното събрание в изпълнение на чл. 57, ал. 1, т. 47 от
Изборния кодекс.
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,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще публикуваме ли доклада на
страницата на Централната избирателна комисия?
Правя предложение да го публикуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
протоколно решение да бъде публикуван докладът на интернет
страницата на Централната избирателна комисия.
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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,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Преминаваме към последната точка от дневния ред:
РАЗНИ.
Господин Димитров, заповядайте с Вашите доклади.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам вх. № ЦИК-07-491/26.05.2022 г. – отново ни напомнят и подканят от IFES да се
включим в тържествата по случай 35-годишнина от основаването на
Фондацията. На тържествата ще бъдат раздадени наградите за
демокрация. Напомнят ни, че има краен срок за регистрация.
Носители на наградата ще бъдат Оксана Макарова, Володимир
Зеленски, Саманта Пауър и Роб Портман.
Това съм го докладвам вече за сведение, но мисля, че би било
редно да вземем решение да изпратим някакъв вид поздравително
писмо, тъй като това е организация, която осигурява, ако не друго,
провеждането на семинари, наши участия и прочие. Имат голяма
програма за Източна Европа.
Предложението ми е да разпределим преписката към „Връзки
с обществеността“, които да подготвят една чернова, която ще
прегледаме, ще я преведем и като я приемем, ще я изпратим.
Втората преписка е с вх. № ЦИК-07-45-2, която също съм
докладвал в заседание. Това е превод относно глобалната среща на
върха на демокрацията, която ще се състои на 8 и 9 юни 2022 г. в
Будапеща.
Секретариатът на АСЕЕЕО – знаете, че се опитва да
продължи под някаква форма съществуването на организацията.
Срещата в Будапеща би трябвало да е регионален вариант на
глобалния форум, който ще се проведе наесен в сътрудничество с
Мексиканския изборен институт.
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Помолих администрацията да Ви изпрати превода на един
въпросник, с който всъщност ние бихме регистрирали интерес към
продължаване на проекта. Би трябвало да сте го получили в пощите
си. Имам и чернова на отговорите и Ви моля да погледнете моето
предложение за отговор и на следващото заседание ще го
разгледаме, за до попълним анкетната карта. Ние няма да участваме,
но, за да се регистрираме онлайн, би трябвало да отговорим. Това е
моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други доклади? Няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за
четвъртък, 2 юни 2022 г., от 10,30 ч. Благодаря.
(Закрито в 12,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
Секретар:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

