ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 198
На 3 юни 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно определяне чрез жребий на
поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите,
регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в
частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.
Докладва: Емил Войнов
2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК.
Докладват: Йорданка Ганчева и Силвия Стойчева
3. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
4. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Йорданка Ганчева.
5. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждение на
ОИК.
Докладва: Ерхан Чаушев
ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Цветозар Томов, Емил
Войнов, Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Росица Матева, Елка
Стоянова.
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Заседанието бе открито в 11,05 ч. и председателствано от
господин Емил Войнов – заместник-председател на Централната
избирателна комисия.
*

*

*

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
девет членове сме в залата – имаме необходимия кворум за
провеждане на заседанието.
В платен годишен отпуск е

госпожа

Нейкова

и

в

командировка са колегите Елка Стоянова и Росица Матева.
Във вътрешната мрежа е публикуван проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно определяне чрез жребий на
поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите,
регистрирани в Централната избирателна комисия, за участие в
частичните избори, насрочени за 3 юли 2022 г. – ще докладвам аз.
2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК с
докладчик Силвия Стойчева.
3. Машинно гласуване – докладвам Ви аз.
4. Доклади по административни преписки с докладчици:
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Георги Баханов.
По дневния ред, заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин
Председателстващ.
Моля да ме включите в точка втора: Проект на решение
относно промяна в състава на ОИК и в пета точка: Доклади по
административни преписки.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля за нова точка: Искане за изплащане
на възнаграждение на ОИК.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Това ще е
точка пета: Доклад относно искане за изплащане на възнаграждение
на ОИК.
Други? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на дневния ред с направените
допълнения.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ
ЖРЕБИЙ НА ПОРЕДНИТЕ НОМЕРА В БЮЛЕТИНИТЕ НА
ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ЦИК ЗА
УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 3 ЮЛИ
2022 г.
Във вътрешната мрежа в моя папка е публикуван проект на
решение относно определяне чрез жребий на поредните номера в
бюлетините на партиите и коалициите, регистрирани в Централната
избирателна комисия, за участие в частичните избори, насрочени на
3 юли 2022 г.
Преди половин час се проведе жребият, който беше излъчен
публично на интернет страницата на Централната избирателна
комисия.
Ще припомня жребият какво реши:
№ 1 – ВЪЗРАЖДАНЕ; № 2 – ПП ГЕРБ; № 3 –
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (Да България,
ДСБ, Зелено движение); № 4 – ПП „Движение за права и свободи“ –
ДПС; № 5 – коалиция „БСП за България“; № 6 – ПП „ВМРО –
Българско национално движение“ и № 7 – ПП „Републиканци за
България“.
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Виждате решението, то е стандартно, както и за други
решения за определяне чрез жребий на поредните номера.
Имате ли становища по така предложеното решение? Не
виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е № 1171-МИ/03.06.2022 г.
Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА
СЪСТАВА НА ОИК.

РЕШЕНИЕ

ОТНОСНО

ПРОМЯНА

В

Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ

СТОЙЧЕВА:

Благодаря,

господин

Председателстващ.
Колеги, в Централната избирателна комисия е постъпило
предложение с вх. № МИ-10-25/03.06.2022 г. от упълномощения
представител на ПП ГЕРБ за попълване състава на ОИК – Севлиево,
като се предлага на мястото на освободения председател с наше
Решение № 1166-МИ
С.
Е.
Д.
да бъде назначен Я.
Я.

П.
Приложени са декларация от Я. П. по чл. 75, чл. 80 и чл. 81

от Изборния кодекс, копие от диплома за завършено висше
образование на Я. П. и един брой пълномощно.
В тази връзка, тъй като преписката е комплектувана в цялост
– всички документи са в оригинал с изключение на дипломата за
висше образование, която е заверено копие, предлагам Централната
избирателна комисия да приеме решение, с което да назначи за
председател

на

ОИК

–

Севлиево,

Я.

Я.

П.

със

съответното ЕГН, като на новоназначения председател да се издаде
удостоверение. Проектът на решение е с номер 1176.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Колеги, виждате проекта на решение. Има ли изказвания? Не
виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1172-МИ/03.06.2022 г.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви
постъпило заявление от госпожа С. Н. Н., член на ОИК –
Нова Загора,
за
предсрочно
прекратяване
пълномощията
й, като тя моли да й бъдат прекратени пълномощията поради лични
причини като член на ОИК – Нова Загора. Входящият номер на
препратеното

от

ОИК

заявление

в

оригинал

е

МИ-15-

185/02.06.2022 г., поради което Ви предлагам проект на решение, с
което да освободим като член на ОИК – Нова Загора, област Сливен
С.

Н.

Н.

със

съответното

ЕГН

и

да

анулираме

издаденото й удостоверение.
Предлагам Ви и проект на писмо до политическата сила за
попълване състава на ОИК – Нова Загора.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, по
проекта на решение има ли становища?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1173-МИ/03.06.2022 г.
Виждате и предложението за писмо до председателя на ПП
ГЕРБ.
Ако няма съображения, моля, процедура по гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Изчерпахме втора точка от дневния ред.
Преминаваме към трета точка от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Уважаеми колеги, във връзка с предстоящите частични
избори на 3 юли и необходимостта от тестване на процеса по
параметризиране на електронните бюлетини предлагам да изпратим
писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което да ги помолим
да параметризират 20 смарткарти за четири СУЕМГ за три
избирателни секции: в две секции, с по една машина и една секция –
с две машини. Проектът на писмо е в моя папка, моля да го
погледнете.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
изпратеното писмо за проверка дали лица, посочени в писма на
СДВР, са подавали заявления за гласуване извън страната, сме
получили отговор с вх. № НС-00-35/03.06.2022 г. Докладвам Ви го за
запознаване, но ще Ви предложа едно протоколно решение с оглед
на това, че ние сезираме прокуратурите, опитваме се да изчистим
всички тези казуси, за да не сезираме напразно прокуратурата да
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извършва проверки в случаите, в които няма достатъчно данни да
извършено престъпление.
В момента констатирам, че има лица, които са гласували в
една и съща секция, което не ми се струва много възможно. Една
част от тях са подавали заявления за включване в избирателния
списък предварително. Възможно е в такива случаи лицата просто да
са дописани по инерция от секционната избирателна комисия, а след
гласуване или по време на гласуването са намерени като включени в
основния избирателен списък. Много е вероятно тези лица просто да
са подписали два пъти, без да са гласували два пъти.
В едно работно заседание Ви уведомих, че лично аз, при
смяна на постоянен адрес и включване в избирателен списък по
новия постоянен адрес, бях дописана от секционната избирателна
комисия и ме поканиха да се подпиша два пъти, тоест в основния
списък и срещу името ми, както бях дописана.
За тези случаи – предложението ми е да отворим чувала с
изборните книжа и материали и по избирателния списък, ако
установим, че броят на подписите е по-голям с едно или в
зависимост от броя на избирателите, за които сме сезирали
прокуратурата, от броя на намерените в кутията или отчетени като
машинно гласуване брой лица, тогава ние ще можем да направим
един обоснован извод, че няма двойно гласуване. За целта обаче
трябва да се отворят чувалите, за да се види този списък. Много
вероятно е секционната избирателна комисия или сама да е
извършила тази корекция при попълването, за да няма сработила
контрола, много е възможно и по указание от Централната
избирателна

комисия

тази

поправка

да бъде

направена

от

секционната комисия при изготвянето и оформянето на секционния
протокол. В случаите, в които аз съм проверявала, броят съвпада. От
това аз не мога да направя категоричен извод в нито една посока.
Идеята ми е да отворим, защото само тогава ще разберем, че
наистина лицата не са гласували два пъти – броят на подписите
трябва да е по-голям от броя на гласовете. В тези случаи, ако не са
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изпратени преписките, ще предложа да обсъдим да не сезираме
прокуратурата или, ако сме я сезирали вече, фактите да бъдат
описани в писмото, което ще изпратим като отговор до съответното
РУ на МВР.
Затова Ви моля да приемем протоколно решение да възложим
на директора на дирекция „Администрация“ да се отворят чувалите
от секциите, които фигурират в тези писма, в случая те фигурират и
във входящия номер, който Ви посочих, като имена на избиратели,
за да можем да ги прегледаме и да направим нашите изводи.
Протоколно решение за отваряне на запечатаното помещение
и изваждане на документите от секциите, които са по тази преписка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте предложението на колегата Солакова. Има ли становища? Не
виждам желаещи да се изкажат.
Моля,

процедура

по гласуване

на

предложението за

протоколно решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е публикувана преписка по вх. № ЦИК-02-48/02.06.2022 г. От
председателя на Комисията по конституционни и правни въпроси
към Четиридесет и седмото народно събрание сме получили към
това писмо като приложение Законопроект за изменение и
допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление с молба за изразяване на
становище. Докладвам Ви преписката за запознаване и обсъждане на
работна група.
По другата преписка все още нямам готовност. Приключих.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Следващият докладчик е госпожа Стойчева.

ЕМИЛ

ВОЙНОВ:
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № МИ-15-1208/02.06.2022 г. е постъпило писмо от ОИК – Разлог, към което е
приложено решение № 138/31.05.2022 г., прието от общинската
избирателна комисия относно констатиране прекратяването на
пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на
следващия в листата кандидат. Докладвам го за сведение на
Централната избирателна комисия и за приобщаване в класьора в
деловодството за този тип решения, за които изпратихме указания на
общинските избирателни комисии.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Колегата Ганчева.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Председателстващ.
Уважаеми колеги,

аз

ще

Благодаря,
Ви

докладвам

господин
накратко

постановление за прекратяване на досъдебно производство от
Районна прокуратура – Варна, с вх. № МИ-09-553/02.06.2022 г., като
се прекратява досъдебното производство със съответния номер по
същите мотиви – става въпрос за лице, което е за местните избори за
кмет на община Варна.
Предлагам с протоколно решение да не се обжалва
постановлението, като мотивите ми за това са съдебната практика,
практиката на Централната избирателна комисия и аналогични
доклади и решения на Централната избирателна комисия във
времето. Считам, че едно обжалване няма да доведе до нищо с оглед
практиката.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте предложението да не се обжалва постановлението. Има ли
различни становища? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
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Колеги, в тази точка има ли още желаещи да се включат? Не
виждам.
Преминаваме към пета точка от дневния ред:
ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27118/23.05.2022

г.

е

постъпило

искане

за

изплащане

на

възнаграждение за дежурство и заседание на ОИК – Червен бряг.
Дежурството е дадено на 20 май 2022 г., на което са присъствали
председател и двама членове, които са направили подготовка за
заседание, проведено на 23 май 2022 г., на което са присъствали
председател, двама заместник-председатели, секретар и 9 членове,
на което са обявили по наше решение списък А и списък Б по
отношение на проведените общински избори. По преписката има
счетоводна справка и контролен лист.
Предлагам

да

им

се

изплати

възнаграждението

за

дежурството и заседанието в размер на 884,45 лв. с осигурителните
вноски.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте доклада на колегата Чаушев.
Ако няма съображения, моля, процедура по гласуване на
възнаграждението на ОИК – Червен бряг.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, други доклади има ли? Не виждам.

11
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за
вторник, 7 юни 2022 г., от 10.30 ч.
(Закрито в 11,30 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емил Войнов
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

