ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 199
На 7 юни 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК.
Докладват:
Цветанка
Стойчева и Ерхан Чаушев.

Георгиева,

Силвия

2. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
3. Доклади по административни преписки.
Докладват: Емил Войнов, Севинч

Солакова,

Димитър Димитров, Гергана Стоянова, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Георги Баханов
4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Гергана Стоянова
5. Разни.
Докладват: Димитър Димитров и Цветозар
Томов.
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, 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: Росица Матева и Елка Стоянова.
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Заседанието бе открито в 10,45 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия и господин Емил Войнов – заместник-председател на
Централната избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Тринадесет членове на Централната избирателна комисия сме
в залата – имаме кворум за провеждане на заседание.
Отсъстват по служебни причини колегите Матева и Елка
Стоянова.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Проекти на решения относно промяна в състава на ОИК с
докладчици: госпожа Георгиева и госпожа Стойчева.
2. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
3. Доклади по административни преписки с докладчици:
господин Войнов, госпожа Солакова, господин Димитров, госпожа
Гергана Стоянова, госпожа Ганчева и господин Ципов.
4. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа
Гергана Стоянова.
5. Разни с докладчик господин Димитров.
Имате ли предложения за допълване?
Господин Баханов?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, да ме включите в точка
трета: Доклади по административни преписки.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля да ме включите в точка трета и в
точка пета: Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги?
Господин Чаушев.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в трета точка: Доклади по
административни преписки и в точка първа: Проекти на решения
относно промяна в състава на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма.
Моля, процедура по гласуване на така представения проект
на дневен ред с направените допълнения.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, преди да започнем по дневния ред, ще направя един
доклад, тъй като ми се налага да изляза след малко. С вх. № ЦИК-00179/06.07.2022 г. сме получили покана от Комисията по електронно
управление и информационни технологии. Във връзка с редовно
заседание на комисията ни канят на изслушване относно анализ на
предходни парламентарни избори и оперативните процеси в
изборния процес. Заседанието ще се проведе в сряда, 8 юни 2022 г.,
от 14,15 ч. в зала „Изток“ в сградата на Народното събрание. На
страницата на Народното събрание видях, че сме включени в
дневния ред на тази комисия и оттам разбирам, че заедно с
Централната избирателна комисия ще бъде и Общественият съвет
към ЦИК.
Предлагам Ви, както при предходна покана от тази комисия,
Централната избирателна комисия да участва в същия формат като,
разбира се, се придържаме към изводите и констатациите, които сме
направили, в приетия през миналата седмица анализ на
произведените избори през 20221 г. Освен ръководството, ако има
други колеги, които желаят да се присъединят, могат да го направят,
като ще помоля до края на днешния ден да ми кажат. Това е моето
предложение.
Имате ли други предложения?

4
Ако няма, моля да гласуваме, както и да потвърдим имената
на лицата, които ще присъстват, като те могат да бъдат допълнени,
ако се наложи.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТИ

НА

РЕШЕНИЯ

ОТНОСНО

ПРОМЯНА

В

СЪСТАВА НА ОИК.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, докладвам Ви проект на решение за промяна в
състава на ОИК – Бяла, област Русе.
В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от
общинската избирателна комисия с вх. № МИ-15-192/06.06.2022 г.
Към него има приложен препис-извлечение от акт за смърт на Н. В.
Ч. – член на ОИК – Бяла.
Предлагам Ви на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с
чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия да
„РЕШИ:
Установява предсрочното прекратяване пълномощията на
Нейка Величкова Черкезова като член на ОИК – Бяла, област Русе и
анулира издаденото й удостоверение.“
Към решението Ви предлагам да гласуваме и писмо до
политическата сила, в случая коалиция „БСП за България“, с което
да ги уведомим за тази промяна и да ги информираме, че следва в
най-кратък срок да направят свое предложение за попълване състава
на общинската избирателна комисия с нов член.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е № 1174-МИ/07.06.2022 г.
Моля да гласуваме писмото до съответната политическа
коалиция.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Следващ докладчик – госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия е постъпило писмо от ОИК – Тервел, с вх. № МИ-10189/03.06.2022 г., към което са приложени предложения от
упълномощения представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на
общинската избирателна комисия, като се предлага на мястото на
М. В.

Н.

–

член

на

общинската

комисия, да бъде назначена Б. Х. Д.
Към предложението са приложени:

избирателна

заявление

от

М.

Н. за освобождаването й като член на ОИК – Тервел;
декларация съгласно Изборния кодекс; копие от дипломата за
завършено
висше
образование
съответните пълномощни.

на

Б.

Д.,

както

и

Предвид казаното дотук и на посочените в проекта правни
основания предлагам Централната избирателна комисия да приеме
следното
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„РЕШЕНИЕ:
Освобождава като член на ОИК – Тервел, област Добрич,
Маринка

Върбанова

Николова

и

анулира

издаденото

й

удостоверение.
Назначава за член на ОИК – Тервел, област Добрич, Боряна
Христова Димитрова със съответното ЕГН.
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по
доклада? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Решението е № 1175-МИ/07.06.2022 г.
Господин Чаушев, заповядайте с Вашия доклад.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя папка във
вътрешната мрежа има проект на решение относно промяна в
състава на ОИК – Алфатар. С вх. № МИ-10-24/03.06.2022 г. е
постъпило предложение от упълномощен представител на ПП
„Движение за права и свободи“, като се предлага на мястото на
В. С. Б.-

М. – секретар на ОИК, да бъде назначен

Нехат Неджмидин Нури.
Към предложението се приложени: заявление от В.

С.

за освобождаването й като секретар на ОИК; декларация от
Нехат Нури и диплома за завършено висше образование на същия,
поради което предлагам да освободим като секретар на ОИК –
Алфатар,
област
Силистра,
В.
С.
Б.-М.
със
съответното ЕГН, да анулираме издаденото й удостоверение и да
назначим за секретар на ОИК – Алфатар, Нехат Неджмидин Нури
със съответното ЕГН като му се издаде удостоверение.
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Документите са постъпили в оригинал, поради което
предлагам да гласуваме този проект на решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Няма.
Моля да гласуваме така представения проект на решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Решението е № 1176-МИ/07.06.2022 г.
Преминаваме към втора точка от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-00176/03.06.2022 г. Писмото е от „Карго-партнер“ и е в отговор на
наше писмо, с което заявихме, че желаем да продължим договора с
„Карго-партнер“ за съхранение на машините за гласуване.
От „Карго-партнер“ ни уведомяват, че принципно имат
възможност да продължат да предлагат на Централната избирателна
комисия услугите до 31 декември 2022 г., но твърдят, че ценовите
условия не могат да бъдат запазени както досега. Посочват три
причини за повишаване на цените: разходи за складов капацитет на
друг клиент, разходи за електрическа енергия и разходи за заплати.
Към писмото прилагат оферта с новите цени.
Искам да Ви информирам, че цената за наем е повишена с
30%, цената за складовите услуги – с 21% средно, а само
допълнителните услуги общо взето не са повишени.
Писмото е изпратено на 2 юни 2022 г. в 18,00 ч. по
електронната поща, а в него се казва да ги уведомим до 1 юни, ако
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приемем офертата, за да сключим анекс. Това минимално време им е
нужно, за да организират алтернативното складиране за другия им
клиент.
Във връзка с това писмо, което в последния момент ни се
сервира, предлагам да изпратим две писма: първото да е до
министър-председателя и министъра на финансите, в което да
посочим цялата кореспонденция с държавните органи във връзка с
наемането на склада, а също така и търсенето на подходящи
помещения държавна собственост за складиране на машините и да
приложим сегашното писмо от „Карго-партнер“ с искане за
становище – писмото се подготвя в момента; второто писмо е до
„Карго-партнер“, с което да им кажем, че ще отговорим на тяхното
искане след получаване на становище от Министерството на
финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте
доклада на господин Войнов.
Ако приемем да изпратим такова писмо до министърпредседателя и до министъра на финансите, то няма да е първото.
След изборите, проведени през месец ноември миналата година,
неколкократно сме се обръщали по този въпрос към тях, но и до
момента няма решение, включително и след разговора с началник
кабинета на министър-председателя, от който разговор, лично аз
останах с впечатление, че Министерството на отбраната може да
преразгледа решението си, но нямаме информация дали това се е
случило.
Аз бих подкрепила да изпратим такова писмо, още повече че
става въпрос за бюджетни разходи и както всички чухме,
изпълнителят предлага те да бъдат увеличени, и то съществено.
Имате ли други предложения?
Моля да гласуваме направеното предложение от господин
Войнов за двете писма, които предложи.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с
вх. № ЦИК-00-177/03.06.2022 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД и е
във връзка с наше писмо, с което поискахме „Сиела Норма“ АД да
осигури гаранционна поддръжка на батериите за машините за
гласуване.
От „Сиела Норма“ АД твърдят, че зареждането на батериите
е процес, който се явява част от профилактиката или експлоатацията
на устройствата, а не от гаранционната поддръжка. В тази връзка ни
предлагат няколко варианта по зареждане на батериите, като
предлагат и те да извършат услугата по зареждане на батериите
срещу съответното заплащане. Тук обръщам внимание, че
допълнително предлагат среща между Централната избирателна
комисия, „Сиела Норма“ АД и Смартматик с оглед предстоящите
изборите през 2023 г. Докладвам писмото за запознаване, като
предлагам да се обсъди на работна група.
Докладвам Ви аналогично писмо с вх. № ЦИК-06-1133/03.06.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД. В него те
също твърдят, че зареждането на батериите не представлява
възникнал проблем в обхвата на гаранционната поддръжка. Те също
предлагат ценова оферта за съхранение, периодична проверка и
зареждане на батериите. Към писмото е приложена и инструкция за
употреба и обслужване на батериите. Също предлагам да остане за
запознаване на този етап и обсъждане на работна група.
Уважаеми колеги, във връзка с писмото от ГД ГРАО, с което
ни информираха за броя на избирателите по избирателни секции за
частичните избори на 3 юли 2022 г., като този брой е публикуван на
интернет страницата на Централната избирателна комисия в раздел
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„За избирателите“, предлагам да определим избирателните секции, в
които ще има машинно гласуване. Според данните, предоставени от
ГД ГРАО, в 66 избирателни секции има над 299 избиратели. Тези
секции са в таблицата, която съм качил в моя папка, и може да я
погледнете. Тези 66 секции са в двете общини, в които ще има
избори за кмет на община, и в пет кметства, където ще има избори за
кмет на кметства.
В две кметства – Нова Камена, община Тервел, и в кметство
Бистра, община Алфатар, има по една секция, като секциите са с 283
и с 200 избиратели, така че в тези кметства би трябвало да няма
машинно гласуване, а само гласуване с хартиени бюлетини.
Предлагам да определим тези 66 секции, в които ще има
машинно гласуване.
Предлагам и да определим определен брой секции, в които да
има по две машини, като единият вариант е да има по две машини в
секциите, в които са гласували над 300 избиратели на 14 ноември
миналата година – това е едното условие, или в секцията да са
гласували над 550 избиратели през 2019 г. на частичните избори.
Ако използваме само тези два критерия, ще има 8 секции, в които ще
има по две машини. В таблицата, която е публикувана, са посочени
тези 8 секции, в които ще има по две машини.
Ако отидем на варианта да има две машини в секциите, в
които са гласували над 500 избиратели през 2019 г., се добавят още
пет секции и по този начин секциите стават 13. Ако добавим и
варианта, примерно да има две машини и в секциите с над
900 избиратели по избирателен списък, макар и по-малко гласували
на предходни избори, все пак има достатъчен брой избиратели, още
две такива избирателни секции ще се появят, така че ще станат
общо 15. Предлагам да вървим в тази граница.
В случая, където най-много машини се предлагат – 15, в две
секции, общо ще станат 81 машини, което, мисля, че е на границата
на нашите възможности да ги подготвим за частичните избори.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов,
заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Според мен това е разумен подход само
бих предложил да се помисли дали не е добре секция № 7 в Ракитово
да се включи предвид големия брой избиратели по списък в нея. Той
е най-големият от всички секции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, от така
представените предложения като че ли третото е най-подходящо
според мен.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колегата Томов постави въпроса за тази
секция, която е с над 1000 избиратели, предлагам да се ориентираме
към третия вариант, в който ще обхванем с две машини и всички
избирателни секции, в които има над 900 избиратели по избирателен
списък. По този начин ще има 15 секции с две машини или общо
81 машини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова,
заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам колоната с код
ЕКАТТЕ да отпадне. Не виждам причини да е част от този списък на
избирателните секции с машинно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако няма
други предложения, подлагам на гласуване вариант три, както
предложи колегата Войнов, с направените предложения – да отпадне
колоната „код ЕКАТТЕ“, както и да се публикува списъкът на
секциите с машинно гласуване на интернет страницата на
Централната избирателна комисия.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
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ЕМИЛ

ВОЙНОВ:

Уважаеми

колеги,

във

връзка

с

приключилия процес по инвентаризация на машините за гласуване
се установи, че във връзка с процеса по удостоверяване на
съответствието по чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс сме
предоставили на Българския институт по метрология 5 броя
СУЕМГ, които не са ни върнали.
Предлагам да изпратим писмо до Българския институт по
метрология, с което да поискаме обратно предоставените машини за
гласуване. Проектът на писмо е в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
предложения по писмото?
Моля да гласуваме писмото до Българския институт по
метрология.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Колеги, тъй като ми се налага да изляза, определям господин
Войнов да води заседанието до неговото приключване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
преминаваме към трета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Ще Ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-00-512-5/07.06.2022 г.
Писмото е от Александър Кирков и е във връзка с постъпилите нови
становища от членове на специализираното звено по проекта на
техническа спецификация, предоставен от Министерството на
електронното управление. С това е допълнен предишният му доклад.
Докладвам писмото за запознаване и за сведение, като въз основа на
тези доклади ще се подготви обобщено становище, което ще бъде
предложено за приемане от специализираното звено на
предстоящото заседание.
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Следващ докладчик – госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-0445/06.06.2022 г. в Централната избирателна комисия постъпи писмо
с искане за спешно съгласуване на Законопроекта за изменение и
допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България
за 2022 г. Искането е този законопроект да бъде съгласуван със срок
същия ден. Днес Ви го докладвам.
Предлагам Ви с оглед на разпоредбите на Министерския
съвет и на неговата администрация да не изпращаме писмо с оглед
на това, че не касае директно бюджета на Централната избирателна
комисия.
В тази връзка е представена и докладна записка с вх. № ЦИК09-154/06.06.2022 г. със същото предложение от главния
счетоводител,

като са посочени и основните

положения

в

законопроекта.
За сведение Ви докладвам вх. № ЧМИ-06-54 от община
Ракитово във връзка със задължението на общинската
администрация за предоставяне на информация за част втора от
избирателния списък. Те ни уведомяват, че нямат подадени
заявления и нямат част втора на избирателен списък, тоест при тях
няма да участват граждани на други държави – членки на
Европейския съюз, в частичния избор.
Колеги, във връзка с постъпили писма от СДВР относно
извършване на проверки за гласуване в нарушение или повече от
веднъж в изборите, в случая за народни представители на 11 юли, Ви
предлагам да изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД
за 5 лица да поискаме информация дали са подали заявление за
гласуване извън страната в изборите на 11 юли. Ако Ви прави
впечатление, едно име се повтаря, тъй като с три еднакви имена
намираме лица с различно ЕГН, обект на извършване на проверка,
затова е добре да установим дали става дума наистина за различни
лица.
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Предлагам Ви да изпратим това писмо с искане – тази
информация за подадено заявление за включване в избирателния
списък за гласуване в изборите за народни представители.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте предложението, виждате и писмото във вътрешната мрежа.
Има ли становища по него? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Свързан доклад – заповядайте, колега Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-0402-102 – писмо от СДВР, във връзка с произведените избори за
Народно събрание на 11 юли 2021 г. Поставят ни въпрос относно
това дали едно лице със съответното ЕГН е подало заявление за
гласуване извън страната, а също така да им предоставим и копие от
избирателните списъци, откъдето да стане видно в коя избирателна
секция извън страната е било включено горепосоченото лице.
С оглед на това моето предложение е данните на това лице
също да бъдат изпратени и включени в докладвания от госпожа
Солакова проект на писмо до „Информационно обслужване“ АД.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колегата
Томов също има свързан доклад и после ще гласуваме писмото.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, от Софийска градска
прокуратура има същото искане относно дали едно лице е подало
заявление за гласуване извън страната в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г. Молбата ми е да включим и това
име, за да не изпращаме отделни писма с едно и също съдържание.
Подготвил съм писмо, което е в моя папка във вътрешната
мрежа, но като че ли е по-добре да се обединят.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте предложението на колегите Ципов и Томов – в едно общо
писмо да бъдат изпратени имената.
Ако няма становище, моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Колега Солакова, може да продължите.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият проект на писмо също е
публикуван във вътрешната мрежа. Пак във връзка с извършване на
проверка от СДВР – по отношение на едно лице, при повторна
проверка във вчерашния ден се установи, че то не е гласувало, тъй
като направихме проверка в избирателния списък, изваден от
помещението, в което се съхраняват, за което имаме протоколно
решение, че лицето не фигурира два пъти в избирателния списък.
Няма данни да е гласувало и в нарушение.
По тази причина, тъй като фигурира в списъка, подаден от ГД
ГРАО, Ви предлагам да изпратим писмо до ГД ГРАО с искане да
изяснят този случай и да ни отговорят защо са включили лицето в
списъка за гласувалите повече от един път в изборите на 11 юли
2021 г.
Проектът на писмо е във вътрешната мрежа.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
виждате проекта на писмо.
Има ли изказвания по него?
Ако няма, го подлагам на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Следващ докладчик – господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. Колеги, с вх. № ЦИК09-155/07.06.2022 г. е постъпила докладна записка от Красимира
Манолова, с която се предлага да одобрим предложения списък на
получатели на бюлетините, който „Информационно обслужване“ АД
трябва да изпрати на определен брой институции. Списъкът е
същият, какъвто и предходно сме одобрявали, има и списък с
контактите. Тъй като имаме получатели: президент, вицепрезидент,
председател

на

НС,

министър-председател,

председател

на

Конституционния съд, председател на ВАС, омбудсман, председател
на Сметната палата, както и членовете на Министерския съвет, и тъй
като вече обсъдихме, че е добре да се направи някакъв знак, че
Централната избирателна комисия е изпращач на тези копия, да
гласуваме освен да одобрим списъка, с протоколно решение да бъде
добавено и индивидуално писмо от името на Централната
избирателна комисия, с което не само изпращаме копие от
бюлетините, но и напомняме, че имаме анализ на изборите през
2021 г. с линк към публикуването му в раздел „Доклади“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте предложението – да бъдат изпратени бюлетините на
посочените в приложението адреси, като те да бъдат съпроводени с
писмо от името на Централната избирателна комисия.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само да уточня, че става въпрос за
тези, които са персонални получатели. Има много групови, които са
библиотеки, сдружения на общини, асоциации, има резерв за ЦИК,
разбира се.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Има ли
становища по направеното предложение? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ЦИК-04-01-14/06.06.2022 г.
от Министерството на външните работи е постъпило едно досие,
свързано с подготовката на Рамковата позиция на България по
предложението за регламент относно прозрачността и таргетирането
на политическото рекламиране. То е доста обширно, в момента го
докладвам за сведение и за запознаване. Ще трябва да уточним дали
ще имаме становище и кой ще го подготви, ако имаме.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ
докладчик – колегата Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви постъпили
писма с вх. № МИ-04-02-138 и вх. № МИ-04-02-139 от РУ – Смолян,
от разследващ полицай, с които се изисква предоставяне на
информация относно проверявани лица във връзка с гласуване
повече от един път в изборите през 2019 г.
Предлагам проект на писмо в отговор общо по двете
преписки, тъй като тези писма са от един и същи разследващ
полицай, касаещи проверка на две лица. В моята папка във
вътрешната мрежа има изготвен проект на писмо-отговор, с което се
уточняват исканите данни и също така се обръща внимание на
разследващия орган, че всички писмени материали по тази
информация са вече изпратени, като е цитирано писмото с наш
изходящ номер до Районна прокуратура – Смолян. Уточнено е, че с
останалите обстоятелства във връзка с провеждането на местните
избори разследващият полицай може да се запознае с методическите
указания на Централната избирателна комисия, посочени на
интернет адрес, където същите могат да бъдат разгледани във връзка
с извършените проверки.
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Предлагам да бъде гласувано изпращането на това писмо
общо в отговор по двете входирани писма от РУ – Смолян.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте предложението, виждате и проекта на писмо.
Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване писмото.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Госпожо Ганчева, заповядайте с Вашия доклад.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
вх. № ЧМИ-15-56/06.06.2022 г. – молба от ОИК – Дългопол, за
становище, като колегите от Дългопол сочат, че трима от членовете
на съответната СИК в община Дългопол не могат да участват в
частичните избори в село Поляците, тоест нямат право на глас, тъй
като нямат постоянен и настоящ адрес в населеното място и са
назначени за членове на СИК. Молят за нашето становище.
Както обсъдихме в оперативен порядък, съм изготвила
проект на отговор, с който уведомяваме колегите, че членовете на
СИК, които са посочени, имат право да гласуват в общите местни
избори, няма пречка да бъдат членове на СИК, но трябва изрично да
им бъде указано, че те няма да могат да упражнят правото си на глас
в секцията, в която са назначени за членове на СИК. Във вътрешната
мрежа е проектът на отговор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
виждате писмото с № 3121.
Моля, процедура по гласуване на писмото.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
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Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Само за коректност за писмото,
което току-що гласувахме, ще е и с добавката от изречението, че
ОИК ще ги уведоми за това, което гласувахме.
Докладвам Ви искане за освобождаване на членове на ОИК –
Дългопол, като едното е от секретар на комисията, другото е от
заместник-председател. Едното е подписано, другото – не е, тъй като
очакваме да пристигнат и на хартия замените.
Предлагам да стане с едно решение като пристигнат.
Докладвам и няколко преписки със съответните входящи
номера, които са от 3 юни 2022 г.
От IFES има информация във връзка с проведения семинар,
на който взе участие Централната избирателна комисия, по
отношение на снимки, размяна на контакти. Всичко е във
вътрешната мрежа. Докладвам Ви го за сведение и за запознаване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Колега Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви
вх. № НС-09-76/30.05.2022 г. от Окръжна прокуратура – Варна.
Младши следовател ни уведомява, че на производство в Окръжен
следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна, има образувано
досъдебно производство по описа на отдела. Във връзка с него молят
да им предоставим информация и документи по отношение на едно
лице с посочени три имена и ЕГН дали е било регистрирано като
застъпник на проведените на 4 април 2021 г. избори за народни
представители, на коя кандидатска листа и в кой район и секционна
избирателна комисия; издавано ли е на същото лице удостоверение
за застъпник в изборите за народни представители – да бъде
изпратено в оригинал, ако е издавано такова, ведно със заявление за
регистрация на застъпници на кандидатската листа за народни
представители; декларация от лицата, заявени като застъпници и
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така нататък; да бъде изпратена справка дали общият брой на
намерените в избирателната кутия хартиени бюлетини и на
участвалите в машинното гласуване в съответните две секционни
избирателни комисии, посочени в писмото, е съответствал на общия
брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателните списъци, включително и в допълнителната страница
под чертата.
Уважаеми колеги, подготвил съм писмо до областния
управител на област Варна по компетентност за предоставяне на
информацията, изискана в писмото, по повод произведените избори
на 4 април 2021 г. с копие до Окръжна прокуратура – Варна,
Окръжен следствен отдел. В писмото изрично посочваме, че
съгласно чл. 296, ал. 5 от Изборния кодекс изборните книжа и
материали

се

съхраняват

от

областната

администрация

до

следващите избори, с молба да предоставят исканата информация на
младши следовател, както и да уведомят Централната избирателна
комисия. Това е предложението ми по преписката с този входящ
номер.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте предложението на колегата Баханов.
Има ли становища?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият ми доклад е с вх. № МИ09-555/03.06.2022 г. – постановление за прекратяване на наказателно
производство от Районна прокуратура – Пазарджик, с еднодневен
срок за обжалване.
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Моето мнение е да остане за сведение и да не бъде обжалвано
с оглед на фактическата обстановка, изложена в същото, която с дветри изречения ще Ви я предам, по отношение на едно лице, което е
имало адресна регистрация по постоянен адрес в село в област
Пазарджик, и настоящ адрес в Руската федерация от 26 март 2008 г.
На 26 май 2019 г. са били проведени избори за членове на
Европейски парламент. Тъй като лицето, с оглед настоящия му
адрес, не е имало право да гласува, но в изборния ден същият е
отишъл в секционната избирателна комисия – Русия, Москва
(посолство), където е попълнил и подписал декларация по чл. 33,
ал. 2 и чл. 350, ал. 1 от Допълнителната разпоредба на Изборния
кодекс и е бил допуснат да гласува – изброени са членовете на
съответната секционна избирателна комисия, бил е дописан в
избирателния списък и е упражнил правото си на глас. Не е гласувал
по постоянния си адрес в село Сарая.
След внимателен прочит прокуратурата преценява, че е
изтекла давността по отношение на това престъпление, тъй като не е
било повдигнато срещу конкретното лице. Излагат се мотиви
относно изтичането на погасителната давност. Не са събрани
доказателства относно осъществяване на друг състав, а именно по
чл. 168, ал. 2 от НК, но по отношение на същото били изцяло
относими горепосочените съображения. С оглед на изложената
фактическа обстановка и изложените мотиви в постановлението
прокурор при Районна прокуратура – Пазарджик, прекратява
наказателното производство по досъдебното производство,
образувано и водено по чл. 168, ал. 1 от НК.
С оглед на изложената фактическа обстановка, както казах в
началото на изложението си, предлагам да не се обжалва
постановлението.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте предложението да не се обжалва постановлението на
прокуратурата.
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Има ли други становища?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ГЕОРГИ

БАХАНОВ:

Последната

преписка,

която

Ви

докладвам, е за сведение – вх. № ПВР-06-11/06.06.2022 г.,
уведомително писмо от кмета на община Садово, с което ни
уведомява, че е отворено запечатано помещение в сградата на
общинската администрация, в което се съхраняват изборни книжа с
цел архивиране на изборите за президент и вицепрезидент,
проведени на 6 ноември 2016 г. и на 11 ноември 2016 г.; национален
референдум на територията на община Садово, проведен на
6 ноември 2016 г. Приложени са и съответните протоколи, заповеди
и акт за унищожаване за изтекъл срок за съхранение – всички
документи, необходими за отварянето на това помещение.
Докладвам го за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ
докладчик – господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-0653/06.06.2022 г. сме получили от кмета на община Доспат документи
във връзка с отваряне на помещение във връзка с досъдебни
производства. Предлагам Ви за сведение съответните протоколи,
действия, уведомления от съответните областни дирекции на МВР.
Докладвам за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, с
това изчерпахме трета точка.
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Госпожо Гергана Стоянова, заповядайте.
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви за сведение и
за запознаване постъпила в Централната избирателна комисия
призовка с приложена към нея искова молба и Определение на
Административен съд – град Пловдив, с вх. № МИ-0818/06.06.2022 г. Преписката е в моя папка във вътрешната мрежа.
На този етап Ви го докладвам за запознаване и за сведение.
Ще възложа на юрисконсулт от звено „Правна дейност“ да изготви
становище, след като се запознае с изложеното в исковата молба, в
подходящ срок, което впоследствие да докладвам на заседание на
Централната избирателна комисия при определяне на процесуалното
представителство по делото, което е насрочено за 29 юни тази
година в Административен съд – Пловдив.
Следващият ми доклад е по вх. № ЦИК-00-173/02.06.2022 г.,
също постъпила в Централната избирателна комисия искова молба,
подадена до Софийски градски съд. Предвид обема на материала
докладвам Ви тази преписка на този етап за запознаване. Същата е
налична в моята папка, във вътрешната мрежа от днешна дата има
отделна подпапка, тъй като са няколко файла, предвид обема. На
този етап Ви го докладвам за запознаване и в следващото заседание
ще бъде продължен докладът.
Като свързан доклад към тази преписка също така да Ви
докладвам

докладна

записка

по

повод

процесуално

представителство във връзка с преди малко докладваното. Във
вътрешната мрежа в папката на колегата Елка Стоянова от 2 юни
2022 г. с вх. № ЦИК-09-142-2 има докладна записка от директора на
дирекция „Администрация“, по която ще укажа, че същата следва да
бъде допълнена с новопостъпилата информация и материали, които
Ви докладвах преди малко. На този етап Ви ги докладвам само за
запознаване и за сведение и ще бъдат върнати на доклад на
следващото заседание на Централната избирателна комисия.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
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Преминаваме към последната точка от дневния ред:
РАЗНИ.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР
Председателстващ.

ДИМИТРОВ:

Благодаря

Ви,

господин

Имам няколко писма във входящата поща, които трябва да
Ви докладвам. Започвам с вх. №№ ЦИК-07-45-4; ЦИК-07-45-5;
ЦИК-07-45-6 – писмата са свързани със срещата на Европейския
регионален форум на Глобалната среща на върха за демокрация
2022 г. Това е продължението на АСЕЕЕО. Писмата са свързани с
дневния ред и участието онлайн, потвърждение на регистрация.
Онлайн участието ще започне утре и ще приключи на следващия
ден. Докладвам всичките тези писма за сведение, извършил съм
регистрация, която е потвърдена. Имам платформа, чрез която ще се
включа утре и ще изслушам дискусиите. Срещата ще завърши с
около час обсъждане относно създаването на бъдеща организация,
която ще е паневропейска, на органите, занимаващи се с избори.
Секретариатът

на

АСЕЕЕО

се

опитва

да

направи

такава

организация. Отворените въпроси са какъв ще бъде членският внос,
ако евентуално се учреди такава асоциация. Предполагам, че в
рамките на дискусията ще възникне и въпрос за работните езици. За
сведение казвам, че ще подкрепя, ако има такива предложения, да се
работи както и досега – с английски и руски език, тъй като това
улеснява нашия достъп. Това е този доклад.
Имам още един доклад за сведение, както казах, ще
докладвам, когато приключи онлайн срещата – взето ли е някакво
решение, и какво е то.
Вх. № ЦИК-07-53 – това е обща папка, където има няколко
материала, които се отнасят до подгрупата, която се занимава с
електронно гласуване, тъй като тя има среща, ще има бъдещи срещи.
До месец септември институциите и организациите, които са поели
ангажимент, ще трябва да представят своите варианти на участие в
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компендиума или сборника от практики, свързани с е-гласуването.
Всъщност ние пряко не участваме, но е добре да имаме поглед върху
материалите, тъй като те по един или друг начин ни засягат.
В папка ЦИК-07-29 са ни изпратени материалите от
последната среща, която също е била онлайн, на Европейската
мрежа за сътрудничество в областта на изборите. Имаме протоколи
от тази среща. Материалите са обемни, докладвам Ви ги за сведение,
може да ги погледнете в моя папка.
Последният ми доклад също е за сведение – вх. № ЧМИ-21-5.
Имаме изпратена тарифа Евроком за частичните избори. Ще я
добавим към вече изпратените тарифи от няколко регионални
медии. Благодаря.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря,
господин Димитров.
Следващ докладчик – господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам Ви писмо от Р. Ф.,
репортер от „Дневник“, която моли да й препратим доклада,
който анализира проблеми, възникнали по време на изборите през
2021 г. и е предоставен на вниманието на народните представители.
Тъй като имаме протоколно решение докладът да бъде
публикуван на страницата на Централната избирателна комисия,
докладвам това писмо за сведение. В телефонен разговор съм
информирал госпожа Ф. къде може да го намери.
Докладвам също писмо с вх. № ЦИК-00-175/02.06.2022 г.
Писмото е от екипа на Фондация „Програма достъп до информация“
(ПДИ), с което ни уведомяват, че е приключена оценката на
интернет страницата на 563 институции, между които е и
Централната избирателна комисия, и посочват електронен адрес, на
който можем да прегледаме резултатите за Централната избирателна
комисия от тяхното изследване. Също ни съобщават, че ако има
бележки, бихме могли да ги изпратим до 10 юни 2022 г. на
електронния адрес, от който получаваме това съобщение. Докладвам
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го за сведение. Ако някой от колегите прояви интерес, на
следващото заседание бихме могли да обсъдим този въпрос.
Благодаря.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми
колеги, има ли желаещи да се включат в дневния ред? Не виждам.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната

избирателна

комисия

и

насрочвам

следващото

заседание за четвъртък, 9 юни 2022 г., от 10,30 ч.
(Закрито в 12,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

