ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 208
На 5 юли 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК.
Докладва: Йорданка Ганчева
2. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева,
Севинч Солакова, Димитър Димитров, Йорданка
Ганчева, Елка Стоянова, Силвия Стойчева,
Любомир Георгиев, Гергана Стоянова, Цветанка
Георгиева
3. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Росица Матева
5. Разни.
Докладва: Димитър Димитров
ПРИСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева.
ОТСЪСТВА: Цветозар Томов.
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Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната
избирателна комисия, и госпожа Росица Матева – заместникпредседател на Централната избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум за
провеждане на заседание.
В отпуск е господин Томов.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК с
докладчик госпожа Ганчева.
2. Доклади по административни преписки – ще Ви докладвам
аз; госпожа Матева, госпожа Солакова, господин Димитров, госпожа
Ганчева, госпожа Елка Стоянова, госпожа Стойчева, господин
Георгиев и госпожа Гергана Стоянова.
3. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
4. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа
Матева.
5. Разни с докладчици: господин Димитров и господин
Георгиев.
Имате ли предложения за допълване?
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо Председател, моля да ме
включите в точка втора: Доклади по административни преписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма.
Колеги, моля, режим на гласуване по така представения
проект на дневен ред и направеното допълнение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА

В

СЪСТАВА НА ОИК.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
постъпило заявление от госпожа Д. Ц. И., член на ОИК –
Стара Загора, която заявява желание да бъде освободена като
член на ОИК – Стара Загора, по лични причини.
Преписката е постъпила в оригинал с придружително писмо
по вх. № МИ-15-216/01.07.2022 г.
Предлагам Ви проект на решение във вътрешната папка с мои
инициали, с което да освободим като член на ОИК – Стара Загора,
област Стара Загора, Д. Ц. И. със съответното ЕГН и да анулираме
издаденото й удостоверение.
Предлагам и проект на писмо до съответната политическа
сила за попълване състава на ОИК – Стара Загора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на
решение имате ли изказвания или предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението е № 1187-МИ/05.07.2022 г.
Подлагам на гласуване писмото до съответната политическа
сила за предложение за състава на ОИК – Стара Загора.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
С вх. № ЧМИ-01-27/01.07.2022 г. сме получили препис от
Указ № 168 от 1 юли 2022 г. на президента на републиката, с който е
насрочен частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община
Струмяни, област Благоевград на 23 октомври 2022 г.
В папка с мои инициали от днешна дата Ви докладвам
вх. № ЦИК-00-202-1/01.07.2022 г. Това е жалба от Териториалното
поделение на Националния осигурителен институт.
Моля да се запознаете с нейното съдържание.
Следващ докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,

докладвам

Ви писмо

с

вх. № ЦИК-06-6-13/04.07.2022 г. от Министерството на финансите,
подписано от министъра на финансите, във връзка с наши писма, с
които сме изпратили информация по образуваното Търговско дело
№ 822/2022 г. по описа на Софийски градски съд.
Писмото се намира в папката с мои инициали. Моля да се
запознаете с него – вх. № ЦИК-06-6-13/04.07.2022 г. Докладвам го за
запознаване и за сведение на Централната избирателна комисия. Покъсно, ако преценим, че следва да има някаква реакция, ще го върна
на доклад.
Следващият доклад е писмо от Комисията по политиките за
българите извън страната с вх. № ЦИК-02-56/04.07.2022 г.
Колеги, с това писмо председателят на Комисията ни
уведомява, че Централната избирателна комисия е поканена да вземе
участие в заседание на Комисията, което е насрочено за 6 юли от
16,00 ч. в зала № 456 в тази сграда.

5
Припомням, че имахме такава покана и бяхме приели да
участваме в такова заседание, но то беше отложено. Сега е
насрочено отново, така че го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с докладна записка
– вх. № ЦИК-09-182/30.06.2022 г., са ни предоставени проекти на
писма до всички общини, към които има трансфер на бюджетни
средства за заплащане на възнагражденията на общинските
избирателни комисии, включително и осигурителните вноски към
30 юни 2022 г.
Предлагам Ви да одобрим изпращането на писмата съгласно
изискванията на указания по ДДС № 5 от 24 юни 2022 г. на
министъра на финансите.
Моля за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (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); против – няма.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА: С

писмо

–

вх.

№

ЦИК-04-

57/04.07.2022 г., от Министерството на финансите сме получили
проект на Допълнително споразумение за изменение на
Споразумение от 2014 г. относно обхвата на контрола при
отпечатването на бюлетините. Позовават се на протичащия процес
по оптимизация на структурата на Министерството на финансите и
по тази причина предложението им е да одобрим представения
проект с оглед на възникнала необходимост от актуализиране на
разпоредбите.
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Колеги, тъй като това е свързано и с друга преписка, която Ви
докладвах за запознаване и по който материал ще изготвим
становище от Централната избирателна комисия, считам, че този
процес по оптимизация на структурата на Министерството на
финансите не е завършен и засега Ви го докладвам само за
запознаване. Предложила съм от администрацията да публикуват
във вътрешната мрежа и самия документ – Споразумението, с
измененията в годините с оглед на осъществявания контрол по
отпечатването на бюлетините съгласно чл. 209, ал. 1.
С докладна записка – вх. № ЦИК-99-184/01.07.2022 г., е
представена информация по договора със Службата по трудова
медицина „Надежда“ ООД въз основа на представен отчет от
дружеството с вх. № ЦИК-99-99/14.06.2022 г. и представена
фактура. В докладната записка подробно са описани дейностите,
изпълнени в периода от 2021 г. до тази година. Въз основа на
представения отчет и по изпълнението на договора от страна на
администрацията е тази подробна справка.
Предложението е Централната избирателна комисия да
одобри представения

отчет за

извършване

на

плащане

по

представената фактура с вх. № ЦИК-99-99/14.06.2022 г. на стойност
528,00 лв. с ДДС. Това е второто плащане в размер на остатъка от
50% по договора съгласно клаузата на чл. 15, ал. 3 от същия. По
бюджета на Централната избирателна комисия има налични
средства за покриване на разходите. Ком докладната записка има
приложени доказателства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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); против – няма.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам Ви за сведение – от
община Рудозем сме получили информация и приложени документи,
свързани с архивиране на изборни книжа и материали от изборите за
президент и вицепрезидент и национален референдум през 2016 г.,
от избори за народни представители през 2017 г.; избори за народни
представители през месец април и месец юли миналата година.
Всички необходими документи са приложени към преписката – за
сведение.
От ОИК – Враца, където ще има втори тур на частичните
избори за кмет, сме получили писмо с уведомление за двама нови
упълномощени членове от ОИК – Враца, за получаване на
бюлетините.
Предлагам Ви да изпратим писмо до Печатницата на БНБ с
данните на колегите от общинската избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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 и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Получили сме становище във връзка
с докладна записка с вх. № ЦИК-09-162/15.06.2022 г., като
предишната докладна беше за заплащане на извършена услуга във
връзка с осигуряване климатизацията в залата за заседания на
Централната избирателна комисия.
Новата

докладна

записка

е

с

вх.

№

ЦИК-09-162-

1/01.07.2022 г. С оглед на това, че нямахме данни за климатика,
собственост на Централната избирателна комисия, който беше в зала
№ 42 и след преместването на този климатик в зала № 238 в
източното крило на Централната избирателна комисия поради
извършването на ремонт на етаж „мецанин“ миналата година, явно
при демонтирането климатикът е развален и не работи, трябваше да
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се предостави допълнителна информация дали е ясно в кой момент е
престанал да работи.
Видно от докладната записка, служителите, които са
демонтирали климатика от зала № 42, са го пренесли в зала № 238 и
преди поставянето му, при извършена проверка от дружеството, се
установява, че е с неработещ компресор.
В тази връзка, тъй като не е ясно в кой момент се е развалил
компресорът на климатика, с докладната записка, която в момента
Ви докладвам с цитирания номер, предлагат да се установи
техническото състояние на стария климатизатор, за което да се
потърси съдействие от специализиран сервиз, който да изготви
оценка за състоянието на климатизатора, и в зависимост от това да
се предприемат евентуални действия по бракуването му.
Предлагам Ви да приемем решение, с което да одобрим
направеното предложение, да се потърси специализиран сервиз,
който да изготви оценка на състоянието на климатизатора и след
извършването на това проучване на специализиран сервиз, разбира
се, да имаме възможност да избираме между няколко, Централната
избирателна комисия ще приеме решение за възлагане на оценката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения? Няма.
Моля да гласуваме така направеното предложение въз основа
на докладната записка, докладвана от госпожа Солакова.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с една допълнителна
докладна записка – вх. № ЦИК-09-181/04.07.2022 г., се представя
информация във връзка с предложението за закупуване на тонер
касети. Виждате от новата докладна записка, на 4 юли е извършен
преглед на наличните в склада тонер касети по вид и брой и е
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изготвена справка за реално наличните. Справката е приложена към
докладната записка и подробно са описани необходимите модели,
които следва да бъдат заявени, с оглед на това, че някои са намалели
като брой и има необходимост от попълване на наличностите.
Предлагам Ви да одобрим предложението да се заявят тонер
касети, които са приложени като вид, обем към докладна записка с
вх. № ЦИК-09-180/29.06.2022 г. Общата стойност е в размер на
4661,75 лв. без ДДС. По бюджета на Централната избирателна
комисия има налични средства по § 10-15.
Предлагам Ви да одобрим така направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, направихме
уточнение по докладната записка и допълнението към нея по
отношение на количествата.
Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви две писма,
които сме получили по електронната поща: вх. № МИ-15217/03.07.2022 г. и МИ-15-217-1/03.07.2022 г. Няма да докладвам поподробно с оглед на това,

че Ви моля за запознаване със

съдържанието на второто получено писмо.
Колеги, докладвах Ви за запознаване писмо с вх. № ЦИК-0454/29.06.2022 г. От Министерството на финансите получихме за
съгласуване по реда на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация проект на ПМС за създаване на
Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на
Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и
прогнози. При доклада Ви посочих, че с Преходните и заключителни
разпоредби

на

постановлението

са

предвидени

промени

в

Устройствения правилник на Министерството на финансите, в
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Наредбата за осъществяване на контрол при отпечатване на ценни
книжа, както и в Тарифа № 12 – чл. 8, се отменя в Тарифа № 12.
Това е тарифата за събиране на такси от Министерството на
финансите, накратко казано.
В срока по Устройствения правилник на Министерския съвет
Ви предлагам да изпратим становище до министъра на финансите.
Надявам се министърът на финансите да се запознае с нашето
становище, тъй като касае дейността по отпечатването на изборните
книжа и материали, и по-точно хартиените бюлетини с Изборния
кодекс от 2014 г. – предвиденият контрол при отпечатването на
бюлетините, както и при унищожаването на технологичния брак,
който се възлага на Министерството на финансите и на Централната
избирателна комисия. Предложеното становище Ви докладвам за
запознаване. Проектът е във вътрешната мрежа и може би към края
на заседанието да го разгледаме и да го изпратим.
Уважаеми колеги, един голям плюс на Изборния кодекс през
2014 г. с оглед на отговора, който тогава трябваше да се даде на
обществените очаквания в процеса по отпечатване на хартиени
бюлетини и осъществяване на контрол от страна на държавата върху
този процес, предвиди се отпечатването да се извършва от
Печатницата на БНБ и от специализирани печатници, когато обемът
не позволява изпълнение само от Печатницата на БНБ, по реда на
отпечатване на ценни книжа. Този процес доведе до един голям
плюс,

доколкото,

с

оглед

на

установената

практика

в

Министерството на финансите, във взаимодействие и с Печатницата
на БНБ, осъществяваният контрол върху този процес доведе до
установяване

на

едно

обществено

доверие

в

процеса

по

отпечатването. Разбира се, това е било повод да посочим този факт и
пред международните организации, осъществяващи наблюдение на
изборите.
Считам, че установеното доверие много бързо може да се
разруши, а това не следва да се допуска. Централната избирателна
комисия много добре знае как се действа и в други държави в
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случаите, когато общественото доверие налага промяна или пък
налага да се запази един установен ред. Много добре си спомням, че
в една европейска държава електронното гласуване беше отменено в
един кратък срок преди самите избори само, защото беше паднало
общественото доверие в този процес и се организира бързо хартиено
гласуване само, за да може изборният резултат да бъде успешен, да
приключи с обявяване на органите, за които се произвеждат
съответните избори и разбира се, обществото да има доверие и в
тези избрани органи.
В тази връзка, считам, че обществено-икономическите и
политически отношения в момента в страната не са на ниво, които
да налагат промяна на установения ред в областта на отпечатването
на хартиените бюлетини и осъществяването на този контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване по проекта на писмо до министъра
на финансите във връзка с предложението за промяна в реда за
осъществяване на контрол при унищожаване на технологичния
отпадък при отпечатване на хартиените бюлетини.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,); против – 1
(Росица Матева).
Следващ докладчик – господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Докладът ми е относно становището на специализираното
звено, който се намира в моя папка. Към края на заседанието ще
предложа да го гласуваме, каквото е оформено, включително и със
заседание на специализираното звено, от което имаме протокол. В
него е добавена само т. 20. След като гласуваме това становище, да
го изпратим в Министерството на електронното управление, което
ще продължи или няма да продължи – зависи от това каква
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договорка постигне с Органа за управление на еврофондовете. Наше
задължение е да изразим становище.
Предлагам, тъй като наистина ни струваше доста усилия,
имаме поне четири формата на това специализирано звено – знаете,
че темата е от няколко години, не е сегашна, да я приключим поне
със становището, по което сме постигнали съгласие.
Докладвам го, за да го гласуваме и да стане становище на
Централната избирателна комисия, тъй като специализираното звено
няма задължение. Точка 20 според мен е много спорна, тъй като е
много обща и се отнася до цялостната материя. Повдигнатите
въпроси са разисквани отдавна, но от Обществения съвет поискаха
седмица време, за да изразят своето становище и на практика в т. 20
сме уважили тяхното депозирано писмено становище.
Когато го докладвам окончателно, ще обсъдим този последен
параграф от т. 20. Сега го докладвам за запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се
запознаете с представеното становище на специализираното звено за
дистанционното електронно гласуване и по-късно ще се върнем на
този доклад на господин Димитров.
Следващ докладчик – госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам постъпила
информация във връзка с наше изходящо писмо по преписка с вх.
№ НС-04-02-144/28.06.2022 г. От ОД на МВР – Велико Търново, сме
получили информация за съответното лице – къде е гласувало и дали
е подало заявление за гласуване, предвид което предлагам да
отговорим на ОД на МВР – Велико Търново, на поставените
въпроси. Проектът на отговор е в моя папка във вътрешната мрежа.
Предлагам да гласуваме писмото до ОД на МВР – Велико
Търново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Няма.
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова.
Определям госпожа Матева да води заседанието за кратко.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви преписки с вх.
№ НС-04-02-119 и вх. № НС-04-02-132, които се отнасят към
запитване от страна на органите на МВР по отношение на лица,
участвали в изборите на 11 юли 2021 г.
Тъй като се касае за избори в чужбина, предлагам проект на
писмо, което да бъде изпратено до „Информационно обслужване“
АД по отношение на подавалите заявление за гласуване извън
страната на посочените в двете писма лица. Писмата са стари и не са
в днешна папка.
Моля да гласуваме текста на писмото.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложението?
Ако няма предложения и становища по доклада на колегата
Стоянова, моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващата преписка е с вх. № НС-0402-137, която касае следващо писмо от Осмо РУ при СДВР и се иска
информация за конкретна секция – документи, които се намират в
общинската администрация.
Предлагам проект на писмо до кмета на Столичната община,
да препратим по компетентност писмото на СДВР и да предоставят
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информацията, с която разполагат, в тази връзка. Това е
предложението ми – да препратим по компетентност.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
Становище по предложението? Не виждам.

МАТЕВА:

Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е с вх. № НС-0402-132-1, който Ви докладвах преди малко. Тъй като в искането на
органите на МВР се съдържа информация, която се намира в
съответна общинска администрация, предлагам проект на писмо до
кмета на община Пловдив с препращане по компетентност на
преписката, за да отговори в частта, в която следва да предостави
информация за едно лице относно секция в община Родопи с копие
до СДВР.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка с вх. № НС-04-02130, която касае отново запитване по отношение на едно лице.
Предлагам да изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД,
тъй като става въпрос за секция извън страната, дали лицето е
подавало заявление за гласуване, по отношение на което се изпраща
запитването. Проектът на писмо е в този смисъл – да ни бъде дадена
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информация от „Информационно обслужване“ АД, подавано ли е
такова заявление от въпросното лице?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложения текст на писмо? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам Ви за запознаване и за
сведение вх. №№ ЧМИ-23-52 и ЧМИ-23-52-1. Това са
уведомленията от застрахователя, при който са застраховани
машините. Тъй като сме подали уведомление във връзка с
частичните местни избори за движението на машини от склада и
обратно в склада, те ни изпращат документ, в който е отразено
въпросното движение, тъй като, както знаете, по договор имаме
двустранен ангажимент да се уведомяваме взаимно при всяко
движение на тези материални активи. Докладвам Ви писмото с
приложен Добавък № 1 към застрахователната полица за сведение и
запознаване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Следващ докладчик – колега Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ

СТОЙЧЕВА:

Колеги,

с

вх.

№

ЦИК-09-

185/04.07.2022 г. е постъпила докладна записка във връзка с
извършения оглед на помещение в Националния дворец на
културата с цел съхраняване на изборни книжа и материали от
произведени избори. Всички документи по преписката са в папка с
моите инициали. На този етап докладвам докладната записка за
запознаване.
Още един доклад имам във връзка с постъпило писмо от
кмета на община Сливо Поле, с което се иска разрешаване на достъп
до запечатано помещение с цел предаване на изборни книжа и
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материали от изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г.;
национален референдум през 2016 г., както и от произведените
избори за народни представители на 4 април и 11 юли 2021 г. с цел
предаване на книжата и материалите на Държавна агенция
„Архиви“.
В папката с моите инициали има подготвено писмо до кмета
на община Сливо Поле. Ако нямате възражения по текста, моля да
го гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по текста на писмото? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Следващ докладчик е колегата Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папката с мои
инициали може да се запознаете с писмо – вх. № НС-0996/30.06.2022 г. Докладвам го за запознаване. Писмото е от Окръжен
следствен отдел към Окръжна прокуратура – Кърджали, във връзка с
преписка № 9 от 2022 г. по описа на отдела с искания, подобни на
вече цитираните. Сега го докладвам за запознаване и работя по тази
преписка.
Освен това в тази точка докладвам и общо седем протокола за
предаване и приемане на СУЕМГ от Централната избирателна
комисия на съответните общински избирателни комисии с вх. №№
ЧМИ-23-54 до ЧМИ-23-60 включително – протоколите за предаване
и приемане на СУЕМГ. Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам постъпило писмо с вх.
№ МИ-09-561 от Териториално отделение – Казанлък, на Районна

17
прокуратура – Стара Загора, с което писмо се изисква допълнителна
информация, тъй като предходно е имало и други запитвания по
проверката, за която става дума в писмото, изисква се допълнителна
информация, която младши прокурор изисква да изпратим на
разследващия полицай във връзка с посоченото производство в
писмото. Тъй като е посочено, че от предходните наши отговори не
им достига информацията, в моя папка съм подготвила проект на
писмо в отговор, което да бъде изпратено до посочения разследващ
полицай, с който отговор даваме тази част от информацията, която
се намира в Централната избирателна комисия, а по отношение на
останалите запитвания, по които компетентни са други органи, съм
посочила за кои групи въпроси към кои държавни органи и
администрации следва да се обърнат за изясняване на необходимата
им информация по повод производството.
Моля да се запознаете с текста и да бъде гласувано за
изпращане в отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по доклада на госпожа Стоянова?
Ако няма, моля да гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 1
(Йорданка Ганчева).
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: В тази точка ще Ви докладвам за
запознаване получено искане по електронната поща за достъп до
информация с вх. № ЦИК-16-6. На този етап Ви го докладвам само
за запознаване, тъй като преди заседанието получих този доклад. На
пръв поглед ми се струва, че следва да бъде изискано от заявителя да
уточни заявлението си. Докладвам Ви го за запознаване и на
следващото заседание ще бъде върнат докладът за определяне на понататъшни действия.

18
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви три
преписки, които сме получили от общински администрации: вх. №№
МИ-06-322/01.07.2022 г. от община Горна Малина; НС-148/04.07.2022 г. от община Пловдив, Район „Южен“ и НС-149/04.07.2022 г. от Столичната община, Район „Овча купел“.
Докладвам преписките едновременно, защото и трите касаят
идентични въпроси, свързани с отваряне на запечатани помещения, в
които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни
избори и референдуми. Отварянето на помещенията е извършено по
искане на разследващи органи и е извършено по реда на Решение
№ 1244 от 30 септември 2019 г. на Централната избирателна
комисия.
Към преписките са приложени всички изискуеми документи
– в случая, заповедите на кметовете за отваряне на помещенията,
протоколите от извършената работа на комисията, както и подробно
са описани писмата от разследващите органи, използвани като
основание за отваряне на помещенията. Докладвам Ви ги за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-0402-148/08.07.2022 г. – писмо от Столичната дирекция на МВР, във
връзка с наш сигнал до Софийска районна прокуратура. Преписката
касае лицето Ивайло Димитров, като ни задават няколко въпроса:
подало ли е лицето заявление за гласуване извън страната; включено
ли е в избирателните списъци на избирателните секции извън
страната и гласувало ли е в СИК № 106 във Федерална република
Германия? Поради кратките срокове за разследване молят да
изпратим отговорите до 12 юли 2022 г.
В моя папка от днес ще видите проект на писмо до
„Информационно обслужване“ АД, за да ни отговорят дали лицето е
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подало заявление за гласуване извън страната. В момента
администрацията подготвя копие от решенията за назначаване на
въпросната секционна избирателна комисия извън страната,
находяща се във Федерална република Германия, както и
избирателните списъци от тази секция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по така
представения проект на отговор?
Ако няма, моля да гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против
– няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Връщам на доклад преписка под вх.
№ НС-04-02-117/28.06.2022

г.

–

„Икономическа

на

СДВР.

„Информационно

полиция“

обслужване“

отново

АД

писмо

Изпратихме
дали

лицето

от

Отдел

писмо
М.

Б.

до
е

подало заявление за гласуване извън страната. Имаме отговор от
страна на „Информационно обслужване“ АД, както и сме направили
препис-извлечение от съответните решения за назначаване на
секционната избирателна комисия, находяща се в Турция в изборите
за народни представители на 11 юли, както и заверени копия от
избирателните списъци в същата секция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По направеното
предложение има ли изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в папката ми от днес е качен
вх. № НС-04-02-138 – отново писмо от „Икономическа полиция“ на
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СДВР. Във връзка с изборите на 11 юли ни поставят няколко
въпроса относно лицето Х. И. М. със съответното
ЕГН, като предоставяме на отдел „Икономическа полиция“ на СДВР
препис-извлечение от решенията за назначаване на секционна
избирателна комисия за изборите на 11 юли 2021 г. в Турция, Бурса,
Район Йълдъръм (Юнусемре), избирателна секция под съответния
номер, както и заверено копие от избирателните списъци за същата
секция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев,

Севинч

Солакова,

Силвия

Стойчева

и

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Колеги, изчерпахме докладите в тази точка.
Преминаваме към трета точка от дневния ред:
МАШИНИНО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам
Ви писма с вх. №№ ЧМИ-00-30; ЧМИ-00-31 и ЧМИ-00-34. Писмата
са от трите енергоразпределителни дружества във връзка с
осигуряване на непрекъснато електрозахранване на 3 юли за
местата, където има избори, като от „Електрохолд“ и от
„Електроразпределение Север“ изпращат лица за контакт при
евентуална авария.
В тази връзка моля за последващо одобрение на писма до
ОИК – Ябланица, ОИК – Враца, ОИК – Дългопол, ОИК – Дулово и
ОИК – Бяла, с които изпратихме телефоните за контакт в случай на
аварийна ситуация в изборния ден.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-00227/01.07.2022 г. от „Енерджи Сорс“ и с него молят за достъп до
склада на 5 и 6 юли за обработка и товарене на останалите батерии в
изпълнение на Договор № 7 между Централната избирателна
комисия и „Енерджи Сорс“.
В тази връзка моля за последващо одобрение на писмо до ГД
„Жандармерия“ за осигуряване на достъп на лицата до склада, като в
утрешния

ден

предлагам

при

подписването

на

приемо-

предавателния протокол да присъстваме аз и колегата Георгиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви постъпили
три писма от екип 3 с вх. №№: ЧМИ-23-62; ЧМИ-23-61 и ЧМИ -2363.
С първото писмо ни уведомяват, че към 20,00 ч. на 2 юли
всички СУЕМГ за частичните местни избори са транспортирани в
изборните секции и са инсталирани, всички машини са включени и
им е направен диагностичен рипорт. Няма докладвани проблеми
преди изборния ден.
С второто писмо ни уведомяват, че изборният ден е стартирал
нормално във всички секции. Проблем е имало само в секция № 7 в
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Нова Загора, където е имало забавяне заради проблем в часовника на
машината, който е показвал текущото време с един час назад, и
поради това изборният ден е стартирал със закъснение.
С третото писмо ни уведомяват, че изборите на 3 юли са
преминали без особени проблеми с всичките 81 броя СУЕМГ. В
CRM системата са отразени всички възникнали проблеми по време
на изборния ден. Тук искам да отбележа, че освен проблемът с
часовника в седма секция, в една машина е имало проблем с четеца
на карти, в три-четири машини е имало други дребни проблеми, но
след инструкция от екип 3 всички са продължили работа. На
няколко машини са сменени ролките с хартия. В края на изборния
ден от 81 машини, 81 машини са завършили изборния ден и са
разпечатали протоколи.
От екип 3 ни уведомяват, че достъпът на техниците до CRM
системата вече е спрян, достъп имат само членовете на ЦИК и
представителите на ОИК и молят за инструкции докога да бъде
активен достъпът на ОИК до системата.
Според мен достъпът на общинските избирателни комисии до
системата вече не е нужен с изключение на ОИК – Враца, където ще
има втори тур, така че, ако прецените, може да вземем решение да
прекратим достъпът до системата на останалите ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН

ЧАУШЕВ:

Въпреки

твърдението,

че

сме

се

разбирали за каквото и да било, няма такова нещо! За следващия
път, поне за петък, събота или неделя, отчетите да се дават от целия
екип, защото и двамата висят на това нещо, а на всичко отгоре, аз не
знам определен тип хуманитарни дейности какви указания могат да
дават на техници как да сменят съответните ролки, пък не дай боже,
и за четци, което пак го замазахме. Какъв е проблемът с този четец
сега? Както и да е.
За следващия път протоколите от двамата!
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов,
моля Ви да повторите Вашето предложение, защото не го чух.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам да се спре достъпът до CRМ
системата на всички общински избирателни комисии с изключение
на ОИК – Враца, където ще има втори тур.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има

ли

други предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да вземем и
решение да възложим на „Информационно обслужване“ АД да качи
резултатите от изборите, произведени на 3 юли 2022 г., на интернет
страницата на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, тъй като втори тур на
частичните избори на 10 юли ще има само в кметство Лиляче,
предлагам да одобрим бюлетината с двамата кандидати и да я
предадем на екип 1 заедно със смарткартите за двете секции и 4 броя
флашки, за да бъде подготвена електронната бюлетина за втори тур.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева,
заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Към предложението на колегата Войнов
предлагам да разпечатим от генерираната бюлетина от системата,
която е утвърдена от ОИК, за да придружава електронния файл.

24
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други
предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против
– няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам, след като
бъде подготвена електронната бюлетина от екип 1, тя да се изпрати
на членовете на Централната избирателна комисия, след което да се
предаде на екип 2 заедно с необходимите технически носители за
провизиране на двете машини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме и това предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против
– няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам Ви писма с входящ номер към
ЧМИ-06-67-2 – писмата са от община Ракитово, и с тях ни изпращат
копия от договорите, които са сключили с техниците за поддържане
на машините за гласуване – за сведение.
Също така писма от ОИК – Ракитово, Ябланица, Нова Загора,
Дулово и Бяла с вх. №№ ЧМИ-15-80 до ЧМИ-15-80-4 включително.
С тях ни изпращат данните за лицата, определени за достъп до
системата СRM за регистрация на инциденти със СУЕМГ – също за
сведение.
Писмо с вх. № ЧМИ-04-02-20 от ГД „Жандармерия“ и с него
ни уведомяват за създадената организация за допускане на лица в
склада на 28 юни, когато се осъществи връщането на 11 машини и
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вземане на други 11 машини и на 30 юни за подготвяне на
акумулаторни батерии за товарене – също за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към
следващата – четвърта точка, от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
постъпил сигнал във връзка с частичните местни избори – вх.
№ ЧМИ-22-2/03.07.2022 г. Този сигнал беше изпратен на всички
колеги за запознаване и препратен по компетентност от Централната
избирателна комисия на общинската избирателна комисия.
Припомням, че сигналът е за извършени нарушения във
фейсбук. ОИК – Нова Загора, е взела Решение № 48-ЧМИ от 3 юли
2022 г. във връзка със сигнала, изпратен ни с писмо – вх. № ЧМИ15-81/03.07.2022 г. И двете писма ги докладвам за сведение.
Докладвам Ви доклад от юрисконсулт Владимиров – вх.
№ ЦИК-09-181/30.06.2022 г., във връзка с явяването на юрисконсулт
В. в съдебно заседание по адм. дело № 928/2022 г. по
описа на Административен съд – Пловдив. Съдебното заседание е
проведено на 29 юни от 13,00 ч. Има кратко изложение какво се е
случило в съдебното заседание. Делото е отложено за 21 септември
поради допуснати доказателствени искания. Може да се запознаете
по-подробно с доклада в папката с мои инициали.
Докладвам Ви и доклад от юрисконсулт Н.

Ж.

с вх.

№ ЦИК-09-183/01.07.2022 г. относно явяването му в съдебно
заседание по адм. дело № 41/2022 г. по описа на Административен
съд – Благоевград, на 30 юни от 13,30 ч. В доклада е изложено какво
се е случило в съдебното заседание и разглеждането на делото е
отложено за 29 септември от 13,30 ч. Докладът също се намира в моя
папка и може да се запознаете с него.
Припомням, че в предходно заседание Ви докладвах
изготвено

от

юрисконсулт

В.

искане

до

Върховния

административен съд за изменение на постановеното по адм. дело

26
2865/2022 г. Решение № 5548 от 8 юни 2022 г. в частта за
разноските. Ако нямате някакви предложения за промени в
искането, Ви предлагам да го гласуваме, за да можем да спазим
едномесечния срок по чл. 248 от ГПК, който се прилага по аналогия
на основание чл. 144 от АПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания,
или предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (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); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е свързан с
постъпила в Централната избирателна комисия жалба с вх. № МИ15-218/03.07.2022 г. Тази жалба е срещу Решение № 1186-МИ на
Централната избирателна комисия.
Припомням, че по тази жалба Централната избирателна
комисия се произнесе във връзка с обжалвано решение на ОИК –
Борован. Жалбата срещу решението на Централната избирателна
комисия е от ОИК – Борован. Преписката е комплектувана, внесена
е във Върховния административен съд с вх. № 95-88/04.07.2022 г.,
образувано е адм. дело № 6234/2022 г. Съдебното заседание за
разглеждане на жалбата е насрочено за днес от 15,00 ч. в Зала 1 на
Върховния административен съд.
Колеги, очаквам предложение дали считате, че трябва да бъде
осъществено

процесуално

представителство

от

Централната

избирателна комисия по делото.
Мисля, че коректно представих доклада и попитах ще се яви
ли някой от Централната избирателна комисия или няма да се яви.
Този, който може да се яви, тъй като единствените, упълномощени
от Централната избирателна комисия членове сме аз и колегата
Стоянова, аз не мога да се явя.
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Моето предложение е, ако Централната избирателна комисия
ще изпраща процесуален представител, да бъде юрисконсулт и
въпросът беше кой от тях?
Колега Чаушев, чии местни интереси защитаваме?! С това, че
не можем да направим предложение кой юрисконсулт да се яви ли?
Не знам кой обслужва местни интереси в случая!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Моето предложение е ръководителят на
звено „Правна дейност“ да определи измежду юристите, които са в
момента в Централната избирателна комисия, да ни уведомят в
рамките на работното заседание, за да пуснем пълномощно към
съответното лице.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева,
заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Ако някой от Вас има предложение кой
юрисконсулт да се яви, моля да го направи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

госпожо Солакова.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Не

знам

дали

има

практика

докладчикът да предлага юрисконсулт, който да се яви по делото,
затова се изненадвам, че толкова дълго време тук се обсъжда един
въпрос – кой да бъде, пък аз да го предложа. Който юрисконсулт в
момента е на работа, би могъл да се яви по делото.
Становище, ако следва да изразим, също би могло да се
постави на обсъждане, за да може да се каже какво ни е становището
по това дело. Вярно е, че при изпращането, в придружителното
писмо рядко изразяваме становище, поради факта, вече беше казано,
че трябва да бъде гласувано на заседание на Централната
избирателна комисия. Практиката е да не се бавят жалбите, те се
комплектуват и се изпращат само с едно придружително писмо и
така е редно, и така е правилно, и така е постъпено и в момента. Ако
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се изразява становище и се поставя това на въпрос, можем да го
направим в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моето
предложение е да се упълномощят юрисконсултите И.
В. и Р.
К. заедно
и
поотделно
да
представляват
Централната
избирателна комисия на днешното заседание по делото.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против –
3 (Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Севинч Солакова).
Преминаваме към последната точка – пета, от дневния ред:
РАЗНИ.
Заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам с вх. № ЦИК-07-65-4
писмо от Секретариата на A-WEB. Ако си спомняте, докладвах
писмо от Есмералда Амора-Ладра от Филипините, която е кандидат
за генерален секретар. Оказа се обаче, че има двама кандидати.
Вторият кандидат е от Република Корея.
Предлагат ни да прегледаме техните CV, които обаче са
много обширни – 50-60 страници. Ще се избере един кандидат на
извънредното заседание на Изпълнителното бюро, което ще се
проведе на 18 октомври 2022 г. Докладвам го за сведение, тъй като
няма да изразяваме писмено становище. Вече изразихме
положително отношение към една от кандидатурите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова,
заповядайте.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

положително

становище

Централната

избирателна

и

по

Аз

предлагам

новата

комисия

да

кандидатура.

изразяваше

изразим
Когато

положително

становище по кандидатурата на Есмералда Амора-Ладра, нямаше
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представа, че има и друга кандидатура. Нямаме никакво основание
да не изразим положително становище и по втората кандидатура.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приемам направеното предложение
– с приблизително същия текст ще изпратим писмо до Секретариата
и положително становище, тъй като предходното положително
становище изпратихме директно на кандидатката Амора-Ладра,
която явно е водила някаква собствена кампания.
Не съм знаел, че има втора кандидатура. Което съм знаел, съм
Ви го съобщил.
Това, което е изпратено на кандидатката, ще бъде изпратено
на Секретариата с включване имената на двамата кандидати, но аз
сега разбирам, че има двама кандидати, защото никой не ме е
информирал. Предупреждавам, че гласуването ще се състои в
Кейптаун на извънредното заседание на Секретариата.
Предлагам да вземем протоколно решение да изпратим тези
писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението
на колегата Димитров да изпратим до Секретариата писмо, с което
да изразим положителното си отношение към кандидатурите на
двамата кандидати, чиито имена са получени в Централната
избирателна комисия?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В моя папка има вх. № ЦИК-0764/17.06.2022 г., което е получено и като напомнително писмо с
преместване на срока за изпълнение. Става въпрос за онази анкетна
карта, която е огромна – онлайн анкета. Писмото е изпратено от
IFES. Вчера прегледах цялата анкета. Анкетата много малко ни
касае, в няколко пункта.

30
Отговорите на преведената анкетна карта са в моя папка:
какъв е предметът на изследването, какви са поуките от практиката
или правим ли някакви усилия да влизаме в контакт и прочие,
специална програма за отчитане на поуките след всеки изборен
цикъл.
Трябва да кажа, че въпросната анкетна карта е направена
така, че да има глобален смисъл и много малко случаи се отнасят до
наше задължение по Изборния кодекс, което е предизвикало и
множеството предложения, да се отговори като неприложим.
Идеята на тези, които правят изследването, е да се оцени
работата на комисия, която има секретариат, технически
сътрудници, всички заинтересовани институции, като започнете от
институциите в държавата до неправителствени организации,
евентуално донори и прочие. Погледнете отговорите, които съм
избрал, но те нямат никакво реално отношение в повечето случаи
към нашата работа.
Взел съм като факт това, че публикуваме анализ, че този
анализ се изпраща, и в него са отразени всички бележки, отнасящи
се до изборите, които са проведени – в нашия случай, три за една
година.
Погледнете отговорите, които съм предложил, и ако имате
някакви бележки, ще ги премислим и евентуално да ги променим. Не
мисля, че имат някакво особено значение освен за тези, които са
правили проекта, който е финансиран от една шведска агенция за
международно сътрудничество. В моя папка са отговорите.
Това трябва да го попълним онлайн, защото нищо не се
изпраща, тъй като отговорът е онлайн анкета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН

ЧАУШЕВ:

Тъй

като

ние

тук

сме

по

имплицитностите, аз пък съм по експлицитностите. На този тип
техники съм се нагледал в рамките на 10 години.
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Става въпрос за следното. Първо, взимали ли сме решение
въобще да се попълват анкети, а не техниката – аз съм го попълнил,
хайде сега, без да го гледаш, гласувай. Това е тип имплицитност и
дълги разправии впоследствие – то било самоочевидно, то не се
разбирало и преди! Някога сме го говорили или не сме го говорили.
Първото е, ще попълваме ли тази анкета?
Второто, прочитаме я и евентуално си даваме мъдрите
забележки, а не само един. Да разграничаваме нещата. Първо,
въобще ще попълваме ли това нещо, после го гледаме, а пък накрая
– гласуваме.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Съкратил съм малко нещата,
попълнил съм я в примерен вариант, за да може, като я разглеждате,
евентуално да се ориентирате какви са възможните отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров,
има ли срок тази анкета? До края на тази седмица.
Предлагам Ви този въпрос да остане за работно обсъждане,
което ще имаме следобед, по други две преписки. Може да се обсъди
и това. Има време до края на седмицата.
Ако не възразявате като докладчик, Ви предлагам да остане
за работно обсъждане.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ЦИК-07-73/30.06.2022 г. е
пристигнало за сведение съобщение, че в Нова Гвинея провеждат
избори.
С вх. № ЦИК-07-70/29.06.2022 г. е дошло писмо – също за
сведение. Очакваме да получим документи за евентуалното
продължаване на съществуването на АСЕЕЕО. Това ще бъде
някакъв вид основополагащ документ, който трябва да пристигне в
края на месеците септември и октомври. Това са докладите ми.
Остана специализираното звено и евентуално анкетната карта.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради
изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната
избирателна комисия и насрочвам следващото заседание за
четвъртък, 7 юли 2022 г., от 10,30 ч. Благодаря.
(Закрито в 12,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

