ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 197
На 2 юни 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклади по административни преписки.
Докладват: Росица Матева, Севинч Солакова,
Димитър Димитров, Силвия Стойчева, Елка
Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев
2. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
3. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК.
Докладва: Цветозар Томов
4. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК.
Докладват: Красимир Ципов и Ерхан Чаушев
5. Разни.
Докладват: Димитър Димитров и Георги Баханов
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева.
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Заседанието бе открито в 10,40 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.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Доклади по административни преписки с докладчици:
госпожа Матева, госпожа Солакова, господин Димитров, госпожа
Стойчева, госпожа Елка Стоянова, господин Ципов и господин
Георгиев.
2. Машинно гласуване – докладва господин Войнов.
3. Разни с докладчик господин Димитров.
Имате ли предложения за допълване на дневния ред?
Господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля за нова точка в дневния ред:
Доклад относно искане за изплащане възнаграждения на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще е точка
трета.
Госпожо Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля да ме включите в Доклади по
административни преписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев,
Вие?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В първа точка и в трета – възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Правя предложение за нова точка:
Проект на решение относно промяна в състава на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Всъщност това ще
бъде точка 3.
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Колеги, моля да се заявявате в дневния ред предварително,
ако е възможно.
Проект на решение за промяна в състава на ОИК ще е трета
точка, другите ще се преномерират.
При така направените промени дневният ред е:
1. Доклади по административни преписки, като там ще
добавя госпожа Гергана Стоянова и господин Чаушев.
2. Машинно гласуване.
3. Проект на решение за промяна в състава на ОИК с
докладчик господин Томов.
4. Искания за изплащане на възнаграждения с докладчици
господин Ципов и господин Чаушев.
5. Разни.
Има ли други предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване по така предложения дневен ред с
направените допълнения.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Започваме с точка първа от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали се намира последният вариант на необходимата
информация за настройване на софтуерната система за управление
на документи – така наречената демоверсия на деловодната система.
Няколко пъти я обсъждахме работно, коригирахме текста и в
момента текстът е с нанесените корекции от последното обсъждане.
Ще Ви моля да го погледнете и ако няма други предложения за
промени, да го одобрим, за да бъде изпратен на фирмата и да бъде
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инсталирана тази демоверсия за работа в деловодството, за да видим
ще може ли да се работи с нея и да преценим дали да закупуваме
пълната версия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това е текстът,
който многократно беше обсъждан и коригиран. Имате ли
предложения по него, или изказвания?
Ако няма, моля, режим на гласуване по така направеното
предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, връщам на доклад покана с вх.
№ ЦИК-00-127-1/09.05.2022 г. – докладвала съм я в заседание
на 10 май 2022 г. Припомням, това е покана за кръгла маса на тема
„Данните от изборите, повишаване на отчетността на изборите чрез
подобряване на масива от данни“. Събитието е планирано за 9 юни,
четвъртък, от 10,30 ч. в залата на представителството на
Европейската комисия в България.
Поканата е от Бойко Станкушев, директор на
Антикорупционния фонд, който е организатор на събитието. Част от
темите ще бъдат в структурата на CSV файловете, предоставена от
„Информационно обслужване“ АД, често допускани грешки от
секционните избирателни комисии, нуждата от информация за
обхвата на секциите в машинно четим вид и други. Насоката е да се
създаде консолидиран документ с препоръки към заинтересованите
лица с цел предприемане на законодателни и практически промени в
процеса на изготвяне на машинно четимите данни от изборите, както
и да се даде възможност за изясняване на трудностите при изготвяне
и обработка на данните от изборите.
Мисля, че сега е моментът да решим ще участва ли
представител на Централната избирателна комисия – един или
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повече, ако желаят, в тази кръгла маса, за да можем да
информираме, защото днес е 2 юни, а събитието е насрочено за 9
юни.
Аз нямам предложение, ако някой от колегите желае да
участва, моля да се заяви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по доклада? Има ли желаещи да участват в кръглата маса, или остава
за сведение? Няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, смятам отново за сведение да
резолирам доклада на Обществения съвет от месец март във връзка с
анализа на Обществения съвет на произведените през 2021 г. избори
– докладвала съм го в заседание на 17 март, оставен е за запознаване
и обсъждане в работен порядък, но тъй като ние приехме нашия
анализ на изборите, ще го резолирам за сведения както предходния
доклад.
Докладвам Ви също за сведение, тъй като то касае нас с
колегата Стоянова, писмо от Централната избирателна комисия на
Казахстан с вх. № ЦИК-07-41-2/30.05.2022 г. Във връзка с
наблюдението на референдума ни е изпратена преведена програмата.
Това са моите доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на предишното заседание Ви
представих докладна записка с вх. № ЦИК-09-150/30.05.2022 г. с
приложени отговори на примерни въпроси във връзка с одита на
Сметната палата в момента в Централната избирателна комисия. Тъй
като във въпросника се искаше указание по последната точка –
седма, докладвах Ви го за запознаване. Мисля, че материалите
трябва да са преместени във вътрешната мрежа в днешна папка.
Предлагам Ви да одобрим така предоставената информация по
въпросника с уточнението по т. 5.2 относно програмния продукт,
който ползваме като софтуер, в организацията в областта на
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счетоводното отчитане, както и да посочим наличието на IT експерт
в администрацията на Централната избирателна комисия.
По отношение на въпроса кой документ/документи
съставляват годишния доклад на ръководството във вътрешната
мрежа са посочени докладите, които Централната избирателна
комисия изготвя в изпълнение на нормативните изисквания, като
докладът за състоянието на системите за финансово управление и
контрол и годишният финансов отчет – както и на предишното
заседание се уточнихме, че тези годишни доклади са в областта на
финансово-счетоводната дейност. Останалите посочени доклади
нямат характер на годишни, но те са също част от финансовосчетоводната дейност на Централната избирателна комисия, като
изрично добавим и обобщената информация за разходваните
средства за обществени поръчки, която се подава пред Агенцията по
обществените

поръчки.

Други

доклади

съгласно

законовите

изисквания Централната избирателна комисия не изготвя като
годишни. Докладът като анализ от произведени избори се дължи в
случаите, когато в предходната година има произведени избори.
Моля да одобрим информацията за предоставяне на Сметната
палата по одита на годишния финансов отчет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с проучването,
което извършваме, за осигуряване на служебен автомобил за
Централната избирателна комисия е необходимо да се разшири
кръгът от възможности и по тази причина е представена докладна
записка с вх. № ЦИК-09-152-1/01.06.2022 г. – да се изпратят
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запитвания в същия смисъл, в какъвто бяха и до този момент, до още
пет дистрибутора, които са посочени в докладната записка. Срокът
за отговор да бъде до 7 юни тази година.
Предлагам Ви да одобрим изпращането на писмата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо с вх.
№ ЧМИ-04-03-8-1/01.06.2022 г. от главния директор на ГД ГРАО за
броя на избирателите по избирателни секции. То е във връзка с наше
писмо от 19 май. Обръщат ни внимание, че окончателните данни ще
ни бъдат предоставени при формиране на предварителните
избирателни

списъци,

които

са

за

обявяване,

а

това

са

предварителни данни. За сведение Ви ги докладвам и предлагам да
бъдат публикувани на сайта на Централната избирателна комисия в
рубриката „Частични местни избори“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
протоколно решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Получили сме писмо от Националния
статистически институт с вх. № ЦИК-00-149/25.05.2022 г.
Уведомяват ни, че сме включени в обхвата на изследването „Разходи
за опазване и възстановяване на околната среда за 2021 г.“ Това
изследване се провежда от Националния статистически институт. В
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периода за попълване на отчета от 25 май до 8 юли тази година
искат да се предостави информация.
С докладна записка вх. № ЦИК-09-153/31.05.2022 г. се
посочва, че Централната избирателна комисия няма направени
разходи през 2021 г. за опазване и възстановяване на околната среда.
Предлагам Ви да одобрим изпращането на тази информация
чрез квалифициран електронен подпис. Госпожа В. Б.,
счетоводител в администрацията на Централната избирателна
комисия, е упълномощена за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
друго предложение, изказване? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За запознаване Ви докладвам вх.
№ ЦИК-00-153/31.05.2022

г.

–

проект

на

договор

от

„Информационно обслужване“ АД. След запознаване за одобряване
на конкретния текст на проекта на договор, ще Ви го докладвам
допълнително.
Получили сме писмо от областния управител на Софийска
област – искане във връзка с необходимостта от унищожаване на
бюлетини, изборни книжа от произведени избори за народни
представители на 12 май 2013 г., които се намират в сградата на
Областната администрация на Софийска област. Нарочно Ви го
изчетох така, както е записано, нямаме допълнително конкретни
данни точно за какво става дума. С оглед на това, че след изборите
изборните книжа, опаковани в чували или торби, се предават на
общинските администрации съгласно чл. 287, но така или иначе, с
оглед на това, че става дума за архивиране и унищожаване на книжа,
свързани с произведени избори, и като се има предвид практиката на
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Централната избирателна комисия, Ви предлагам с писмо до
областния управител на Софийска област да го информираме да
приложи Решение № 1244-МИ/30.09.2019 г. на Централната
избирателна комисия със съответните указания, както са посочени в
проекта на писмото, което е във вътрешната мрежа. Само с
уточнението, че може би ще пишем до областния управител без да
посочваме име, тъй като нямаме информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:

Колеги,

моля,

процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с писма
от СДВР Ви предлагам да изпратим запитване до „Информационно
обслужване“ АД. Посочени са имената на лицата относно
информация по подаване на заявления за гласуване извън страната
за изборите на 11 юли 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с писмо, което
изпратихме до „Информационно обслужване“ АД, да ни предоставят
кратки указания, свързани с работата на общинските избирателни
комисии с електронната платформа за публикуване на решения,
протоколи, съобщения и други материали на страницата на ОИК,
като

подстраница

на

Централната

избирателна

комисия,

за

запознаване Ви докладвах вх. № ЧМИ-00-20/27.05.2022 г. Те ни
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изпращат приложено указанията, за които ни информират, че са
достъпни на самата страница на общинските избирателни комисии.
Ще Ви помоля на работна група да обсъдим тези указания с оглед на
въпроси, които възникват и пред Централната избирателна комисия.
Днес Ви го представям на вниманието, за да Ви предложа
писмо до общинските избирателни комисии, като си мислех, че
може би ще бъде излишно с оглед на това, че указанията се намират
на страницата на ОИК. Поради липсата на информация в
Централната избирателна комисия по какъв начин се осъществява
контактът между „Информационно обслужване“ АД и общинските
избирателни комисии – кога получават електронни подписи, за
какъв период, как се връщат обратно, по силата на какъв договор,
поради тази причина считах, че с оглед на нашето писмо може би са
направени и съответните постъпки от „Информационно обслужване“
АД и работата на общинските избирателни комисии е осигурена и
обезпечена

като

техническа

поддръжка,

но

получихме

по

електронната поща писмо от ОИК – Ябланица, откъдето искат да
осигурим линк за публикуване на материалите на страницата на
общинската избирателна комисия – те са посочили, на страницата на
Централната

избирателна

комисия,

с

електронен подпис.

С

общинската избирателна комисия уточнихме, че те вече са успели да
се свържат с „Информационно обслужване“ АД и работата им
продължава нормално, успели са да публикуват материалите си на
своите страници.
Може да е излишно за някои общински избирателни комисии,
но все пак Ви предлагам да изпратим писмото с кратките указания
относно инструкцията за работа, както и да предоставим тези данни
на контактния център на „Информационно обслужване“ АД, който е
достъпен денонощно, включително и в извънработни дни, в случаи,
в които имат проблеми с поддържането на страницата.
Проектът на писмото до общинските избирателни комисии за
произвеждане на частичните избори за кметове на 3 юли е във
вътрешната мрежа.

11
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
протоколно решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Колеги, утре изтича срокът, в който трябва да се регистрира
участник в Глобалната среща на високо равнище за демокрация и
Европейски Регионален Форум 2022. Това е срещата, в която поех
ангажимент да участвам на 8 и 9 юни онлайн, тъй като тя ще има и
онлайн формат освен присъствен в Будапеща.
За да се регистрираме – нека да обърна внимание, че
едновременно

докладвам

две

преписки:

вх.

№

ЦИК-07-45-

3/01.06.2022 г. и вх. № ЦИК-07-45-2/25.05.2022 г. За да участваме,
трябва да попълним анкетна карта, която беше изпратена на мейлите
на всеки един от Вас. Може би трябва да я съгласуваме, тоест
молбата ми е да потвърдите това, което е в моя днешна папка като
проект за отговор на тази анкетна карта, в която има един въпрос за
годишния членски внос. Оставил съм го открит. Досега сме плащали
2100 евро годишно на АСЕЕЕО. Тъй като това е продължение на
същата структура, предлагам да посочим същата сума – това сме
предвидили и в бюджета.
Колеги, това е само мнение, нека да поясня, че този въпросник
има

индикативна

форма.

Те

са

ни

попитали:

минимален,

максимален. Отговорът е да бъде в рамките на това, което досега сме
предвиждали и сме плащали като участници в АСЕЕЕО. Това е
въпросът, на който не мога сам да отговоря, трябва да имам и
Вашето мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
госпожо Матева.

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, смятам, че на този въпрос за
момента не следва да отговаряме, тъй като в предходно заседание,
когато обсъждахме този въпрос, ние се обединихме около
разбирането, че след като бъде създадена тази нова организация,
която евентуално ще замести АСЕЕЕО, Централната избирателна
комисия на Република България ще прецени дали да бъде член на
тази организация и съответно, ако се вземе решение да бъде член на
тази организация, ще укажем и какъв членски внос сме готови да
внасяме според мен. Аз така предлагам да действаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:

Колеги,

предполагам, че се запознахте с въпросника. Моля, ако имате
предложения по отделните точки.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря на колегата Димитров, че е
подготвил доклада и е разгледал всички приложени документи. Аз
имам предложение относно въпросника. Тъй като се споменават
допълнителни материали, с които няма как към настоящия момент
да сме запознати, както и се цитира като критерий за включване на
членове в някои от новите организации, мисля, че на първия въпрос
отговорът ни би следвало да бъде „не“, като предложим алтернатива
за друг критерий – да се предвиди на принципа на доброволното
заявяване на участие и/или чрез покана от вече присъединени
членове. Това ми е предложението по първа точка.
По отношение на останалите подточки, където в табличен вид
са дадени възможности за избор между „категорично несъгласен“ и
„напълно съм съгласен“, да се придържаме не към най-висшата
степен „напълно съм съгласен“, а към или „съгласен“, или
„неутрален“, отново с оглед на това, че се споменават критерии, за
които ние в момента нямаме яснота и няма как да бъдем напълно
съгласни дори и само по тази субективна причина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева,
заповядайте.
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РОСИЦА МАТЕВА: Аз се присъединявам към предложеното
от колегата Стоянова, но предлагам в т. 2, където е маркирано
„напълно съгласен“, във всички тези таблички да маркираме
„неутрален“, тъй като, както каза колегата Стоянова, тук е посочено,
че организациите ще трябва да отговарят на критерии, които не са
ни ясни към настоящия момент, и ние напълно да се съгласяваме с
нещо, което не е ясно какво ще бъде, затова предлагам да бъдем
неутрални.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
предложения?
По т. 1 предложението на докладчика е да се отговори с „да“.
Новото предложение на госпожа Стоянова е прието от докладчика,
но останалите колеги на какво мнение са?
Възприемаме ли предложението на госпожа Стоянова, или да
го подложа на гласуване?
Колеги, моля по предложението на госпожа Стоянова за
редакция в т. 1 да гласуваме отговорът да бъде „не“ и допълнението,
което тя предложи.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица
Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,); против – 6
(Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Георги Баханов, Цветозар Томов).
Госпожа Матева поиска думата и след нея господин Чаушев.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, с оглед направеното гласуване и
липсата на решение на Централната избирателна комисия отговорът
по първия въпрос да бъде „не“, аз предлагам на въпросника изобщо
да не се отговаря и само да се регистрира колегата Димитров, за да
слуша заседанието на тази организация, която ще бъде създадена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
предложението на

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

преди

госпожа Матева, имаше предложение за

попълване на останалите части от анкетата, но предвид това
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предложение, Ви предлагам да подложа на гласуване него, защото
останалата част би била безсмислена, ако анкетата няма да се
попълва.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева
анкетата да не се попълва, а колегата Димитров да участва в
срещата.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 4 (Димитър Димитров,
Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Цветозар Томов).
Това предложение беше подкрепено с необходимото
мнозинство, така че няма да попълваме и да изпращаме тази анкета.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам още едно писмо, което е до
господин Бамбари, и е свързано с докладваната вече конференция по
случай 35 години от създаването на IFES и раздаването на наградите
за демокрация на Чарлз Т. Манат за 2022 година.
Направен е много неутрален адрес, в който ги поздравяваме с
35-та годишнина. Текстът е абсолютно протоколен. Подготвен е
като чернова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по така
предложения текст, който да бъде изпратен като поздравителен
адрес, имате ли предложения, редакция?
Моля да гласуваме така предложения текст.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам с протоколно решение да
оповестим на страницата на Централната избирателна комисия, че в
10,30 ч. на 3 юни ще изтеглим публично жребия за подредбата на
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седемте партии и коалиции, които са се регистрирали за участие в
местните избори на 3 юли тази година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме с протоколно решение утре от 10,30 ч. в тази зала да се
проведе тегленето на жребий за определяне на поредните номера в
бюлетините на допуснатите за участие в частичните избори на 3 юли
2022 г. партии и коалиции, тъй като срокът е 3 юни, съгласно
приетата от Централната избирателна комисия хронограма, както и
да бъде публикувано на интернет страницата на Централната
избирателна комисия съобщение за датата, мястото и часа за
провеждането му.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия са постъпили писма от кмета на община Вълчедръм с
приложени към тях заповеди и протоколи за извършени от
назначената със съответната заповед на кмета на общината комисия
по отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват
изборни книжа и материали от произведените на 11 юли 2021 г.
избори за народни представители, от произведените избори за
президент и вицепрезидент на 6 ноември 2016 г., както и от
произведения национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Докладвам го за сведение на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-04-0291/25.05.2022 г. – писмо от ОД на МВР – Хасково, в което искат да
им предоставим информация във връзка с проверка по преписка под
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съответния регистрационен номер на Областната дирекция. Искат да
им предоставим копие от избирателните списъци на проведените на
14 ноември 2021 г. избори за народни представители в
избирателните секции, находящи се в град Одрин на Република
Турция.
В моя папка от днес ще намерите проект на писмо до
областния директор на МВР – Хасково, с което го уведомяваме, че
на изборите на 14 ноември Централната избирателна комисия е
определила в град Одрин да бъдат образувани две избирателни
секции под съответните номера и че им изпращаме копие от
списъците за гласуване в тези две секции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, ако може малко
по-късно да се включа с доклада си, тъй като в момента качват
документите по преписката, която ще докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев,
заповядайте в тази точка.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № НС-04-02100/31.05.2022 г. от Девето РУ при СДВР, с което са поставени
въпроси във връзка с произведените избори на 11 юли 2021 г.
относно това дали лице е упражнило правото си на глас, колко пъти
и къде, имало ли е избирателни права и къде е следвало да упражни
правото си на глас и така нататък?
В тази връзка съм подготвил проект на отговор 3096 до
съответния инспектор, с което още веднъж потвърждаваме това,

17
което се съдържа и в сигнала, а именно резултатът от направената
проверка по отношение на това лице от ГД ГРАО.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта,
предложен от господин Георгиев, на отговор до Девето РУ при
СДВР?
Моля, режим на 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, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, във връзка с полученото
писмо с предоставена информация от ГД ГРАО относно броя на
избирателите, което писмо беше докладвано малко по-рано днес в
заседанието, припомням, че бяхме получили писмо със запитване от
ОИК – Враца, които изискаха да получат тази информация във
връзка с регистрацията на независим кандидат за предстоящите там
частични местни избори, поради което Ви предлагам текст на кратък
отговор към ОИК –

Враца, с който да им предоставим

информацията, която те изискаха, на база получената днес в
Централната избирателна комисия от ГД ГРАО.
В моята папка има проект на писмо с номер 3097. Моля да
погледнете текста, в който може да бъде добавено, с оглед взетото
по-рано протоколно решение, че пълната информация ще бъде
публикувана и налична и на сайта на Централната избирателна
комисия в секция „Частични местни избори“.
Моля да подложите на гласуване изпращането на това писмо в
отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
предложения или изказвания по текста?
Ако няма, моля да гласуваме така направеното предложение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-0977/31.05.2022 г. сме получили от Софийска районна прокуратура
постановление за изпращане на преписка по компетентност за едно
лице, гласувало на територията на община Хасково и във връзка с
проверката постановлението е изпратено по компетентност на
съответната Районна прокуратура – Хасково. Докладвам преписката
за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Прекъсвам заседанието за почивка от 10 минути.
Ще продължим в 12,00 ч.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия – девет членове
сме в залата, имаме кворум. Предполагам, че останалите колеги ще
се присъединят към заседанието.
Продължаваме с точка втора от днешния дневен ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам Ви
писмо с вх. № ЧМИ-04-02-14/02.06.2022 г. от Главна дирекция
„Жандармерия“. С писмото ни уведомяват, че във връзка с наше
писмо са създали необходимата организация за допускане на 1 юни
2022 г. в склада на „Карго-партнер“ представителите на Централната
избирателна комисия, които да изнесат три броя специализирани
устройства за машинно гласуване. Уведомяват ни, че считано от
1 юни допускането на лица в склада на „Карго-партнер“ ще се
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осъществява по досегашния ред – след разрешение от Централната
избирателна комисия. Докладвам Ви за сведение.
За информация на Централната избирателна комисия – трите
машини са доставени с приемо-предавателни протоколи и се
намират в Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към
трета точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА
НА ОИК.
Господин Томов, заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, в моя папка от днешно
заседание във вътрешната мрежа е качен проект на решение за
промени в ОИК – Нова Загора, с номер 1174-МИ. Проектът е
относно промяна в състава на ОИК – Нова Загора, област Сливен.
В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-17/
31.05.2022

г.

е

постъпило

предложение

от

М.

И.

–

упълномощен представител на коалиция „Демократична България –
Обединение“, за попълване състава на ОИК – Нова Загора.
Предлага се на мястото на Р. К., освободена с Решение
№ 1165-МИ/27.05.2022

г.

на

ЦИК,

да

бъде

В. Х. М. Приложени
са
декларация
и
диплома за завършено висше образование на В.
Х.

назначен

копие
М.

на

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от
Изборния кодекс предлагам да вземем решение, с което да назначим
за член на ОИК – Нова Загора, господин В. М. и на
назначения член на ОИК да бъде издадено удостоверение.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му. Това е предложението ми за
проекта на решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на решение, докладван от господин Томов?
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Предлагам да направим справка по преписката и ще върна този
проект на решение за гласуване, но сега да уточним техническите
подробности.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ

НА

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № МИ-27117-1/30.05.2022 г. – писмо от ОИК – Чирпан, с което ни изпращат
изменение в искане за изплащане на възнаграждения за проведени
заседания на ОИК – Чирпан. Изменението се изразява в коригиран
брой имена на участвалите членове на общинската избирателна
комисия в съответното заседание. Става дума за проведени
заседания: на 11 април, в което са участвали председател, заместникпредседател и 8 членове; на 14 април, в

което са участвали

председател, заместник-председател и 8 членове и на 3 май 2022 г.
от председател, заместник-председател и 8 членове.
Преписката е съпроводена с всички необходими документи,
има издаден и контролен лист за извършване на предварителен
контрол преди поемане на задължение. Изготвена е и справка, като
става дума за сумата от 1639,89 лв. ведно с осигурителните вноски.
Правя предложение да бъде одобрено измененото искане за
изплащане на възнаграждение за проведени три заседания на ОИК –
Чирпан, през месеците април и май.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по направеното предложение?
Ако няма, моля, процедура по гласуване за изплащане
възнаграждение на ОИК – Чирпан.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27123/30.05.2022 г. сме получили искане за изплащане на
възнаграждение от ОИК – Сливен. По преписката има контролен
лист и счетоводна справка. Иска се за дежурство, дадено на 16 май
2022 г., на което са присъствали председател, заместникпредседател, секретар, които са подготвяли заседание за следващата
дата, за което са подготвени тези документи. Заседанието е
проведено на 17 май 2022 г., на което са присъствали председател,
двама заместник-председатели, секретар и 10 членове, на което са
прекратили пълномощия и са обявили следващия от листата за
общински съветници. Също се иска и за дежурство, дадено на 26 май
2022 г., на което са оформили документи за изпращане към
съответни институции, включително и до Централната избирателна
комисия.
Предлагам да им се изплатят съответните възнаграждения, а
именно дежурство, дадено на 16 май 2022 г., проведено заседание на
17 май 2022 г. и дежурство на 26 май 2022 г. на обща сума ведно с
осигуровките 1123,85 лв.
Предлагам да изплатим възнаграждението на ОИК – Сливен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Преминаваме към последната точка от дневния ред:
РАЗНИ.
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Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
В моя папка от днес има писмо до „Информационно
обслужване“ АД и е продължение от предходния доклад, с което
трябваше да им укажем на кого да бъдат изпратени копия от
бюлетините с резултатите от изборите. С писмото сега ги
уведомяваме, че бюлетините с резултатите от изборите следва да
бъдат предоставени на Централната избирателна комисия. Това е
съдържанието по същество – така се разбрахме, че ние ще
изпращаме, добавяйки към него копие от нашия анализ. Такъв беше
разговорът.
С писмото искаме да ни се предоставят всички бюлетини,
които трябва да бъдат разпратени на институции, Министерския
съвет, Народното събрание, Президентството и така нататък.
Колеги, оттеглям този доклад за уточнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По отношение на
предоставяне на бюлетините на съответните адресати в следващо
заседание ще уточним списъка.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Писмо с вх. № ЦИК-07-44-1, с което
неправителствена организация отново ни моли да попълним
въпросник, който се отнася до оценка на администрациите.
Докладвам го за сведение. Има го в моя папка, включително и
превод.
С писмо вх. № ЦИК-07-54/23.05.2022 г. ни уведомява някакво
поделение на Обединените нации, че ще има Лондонска среща на
върха, която ще се състои на 21 и 25 юни. Канят ни да участваме.
Докладвам го за сведение. Поканата е циркулярна и ние сме един от
адресатите.
С вх. № ЦИК-07-56/25.05.2022 г. Централната избирателна
комисия на Грузия ни изпраща документ, с който ни уведомява, че
работи по Информация относно механизма за сексуален тормоз на
работното място. Те имат такъв проект и ни уведомяват как можем
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да прегледаме и да оценим евентуално техните усилия по темата.
Писмото е с превод и го докладвам за сведение.
Вх. № ЦИК-07-57/31.05.2022 г. A-WEB Секретариатът ни
информира, че открива процедура за участие в издаването на
следващия бюлетин, което ще стане през месец юни.
Ако има колеги, които се интересуват от участие в бюлетина,
който се издава онлайн, могат да погледнат писмото и поканата – вх.
№ ЦИК-07-57/31.05.2022 г.
Следват две писма: вх. № ЧМИ-27-3/01.06.2022 г. и вх. №
ЧМИ-37-21-4/02.06.2022 г. – две медии ни информират за тарифите,
по които са готови да участват в местните избори. Разбираемо,
едната е от Ракитово, другата е от Сливен, тоест Нова Загора. Това
са за днес докладите ми в точка „Разни“. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря, господин
Димитров.
Следващ докладчик – господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви две
постановления от Софийска районна прокуратура и от Районна
прокуратура – Варна.
С вх. № НС-09-69/19.05.2022 г. са ни изпратили постановление
на Софийска районна прокуратура, която е установила, че едно лице,
което е изпратено за проверка, е гласувало два пъти в изборни
секции на територията на град Враца, поради което го препращат по
компетентност на Районна прокуратура – Враца. Докладвам го за
сведение.
Следващият вх. № е ЕП-09-5/30.05.2022 г., като то е със 7дневен срок на обжалване по отношение на лице, което е имало
постоянен адрес във Варна и настоящ в Република Турция.
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Избирателното право си е упражнил в град Милано на 26 май 2019 г.
за членове на Европейския парламент.
Прокуратурата изразява мнение да прекрати досъдебното
производство, тъй като, с оглед личността на извършителя, счита, че
при него не са открити престъпни нагласи и не е налице субективен
елемент от извършване на престъплението и прилагат разпоредбата
на чл. 9, ал. 2 от Наказателния кодекс за маловажен случай.
Тъй като има и 7-дневен срок за обжалване, предлагам да
остане за сведение. Това са моите доклади. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се
в трета точка – проекта на решение относно промяна в състава на
ОИК – Нова Загора, докладван от колегата Томов.
По проекта на решение имате ли изказвания или предложения?
Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението е № 1170-МИ/01.06.2022 г.
Има ли други доклади? Няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната

избирателна

комисия

и

насрочвам

следващото

заседание за утре, 3 юни 2022 г., от 11.00 ч., тъй като от 10,30 ч. в
тази зала ще се тегли жребий за поредните номера в бюлетините за
частичните избори на 3 юли 2022 г.

25
Тъй като ми се налага да съм в отпуск, колегата Войнов ще ме
замества за времето на отпуск.
Закривам заседанието на Централната избирателна комисия.
Благодаря.
(Закрито в 12,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

