ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 209
На 7 юли 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно предложение до президента на
Република България за насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора.
Докладва: Силвия Стойчева
2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК.
Докладва: Йорданка Ганчева
3. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Севинч Солакова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Красимир
Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Йорданка Ганчева
4. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
5. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладва: Йорданка Ганчева
6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Елка Стоянова
7. Разни.
Докладват:
Георгиев

Димитър

Димитров,

Любомир
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ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Георги Баханов,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАТ: Росица Матева и Гергана Стоянова.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната
избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден колеги! В
залата сме 10 членове на Централната избирателна комисия – имаме
необходимия кворум за откриване на заседанието.
В годишен отпуск са колегите Росица Матева и Гергана
Стоянова.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно предложение до президента на
Република България за насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора –
докладчик – Силвия Стойчева.
2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК с
докладчик госпожа Ганчева.
3. Доклади по административни преписки – ще Ви докладвам
аз, госпожа Солакова, господин Димитров, госпожа Елка Стоянова,
господин Ципов, госпожа Стойчева, Георгиева и госпожа Ганчева.
4. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
5. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК – докладва госпожа Ганчева.
6. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа
Стоянова.
7. Разни – докладват господин Димитров и господин Георгиев.
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Имате ли предложения за допълване? Няма.
Моля, процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Започваме с първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ
НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЪЛБОКИ,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.
Госпожо Стойчева, заповядайте с Вашия доклад.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия с вх. № МИ-15-32/05.07.2022 г. е постъпила преписка от
ОИК – Стара Загора, към която са приложени Решение № 234-МИ от
30 юни 2022 г. на общинската избирателна комисия. С това решение
на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, точка 1 от Закона
за

местното

прекратени

самоуправление
предсрочно

и

местната

пълномощията

на

администрация
Б.

Д.

И.

са
като

кмет на кметство Дълбоки. Приложен е Протокол № 56 от същата
дата от заседание на Общинската избирателна комисия, както и
заявление

от

Б.

Д.

И.

–

кмет на

кметство

Дълбоки,

с

което той заявява, че желае да бъде освободен предсрочно от
заеманата от него длъжност кмет на кметство.
От извършената служебна проверка на интернет страницата на
ГД ГРАО при Министерството на регионалното развитие и
благоустройството е видно, че броят на населението по постоянен
адрес на кметство Дълбоки към 15 юни е 1349 души, поради което
там следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.
Подготвен е проект на решение в тази връзка в папка с моите
инициали.
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Моля, да го прегледате. Ако нямате някакви възражения, да
приемем решение, с което да предложим на президента на
републиката да насрочи частичен избор за кмет на кметство
Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по така
представения проект на решение имате ли предложения, изказвания?
Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1188-МИ/07.07.2022 г.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Във връзка с току-що приетото
решение моля да гласуваме и писмо до президента на Република
България, с което да приложим приетото току-що решение и всички
съпътстващи преписката документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим
на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Преминаваме към точка втора от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА
НА ОИК.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо Председател,
уважаеми колеги, на предходно наше заседание с Решение № 1187
освободихме

като

член

на

ОИК

–

Стара

Загора,

Д.

Ц.

И. поради лични причини. Беше пуснала заявление. В рамките
на заседанието не беше получено предложението. Едва по-късно
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същия ден с вх. № МИ-1031 се получи предложение за попълване
състава на ОИК – Стара Загора, като на мястото на Д. Ц.
И. да бъде назначена
госпожа
Б.
Към предложението, което е
направено

К.
от

К.-Ж.
областния

координатор на ПП ГЕРБ – Стара Загора, са приложени всички
изискуеми документи, като диплома, пълномощно, както и
декларация. А всички документи са в оригинал. Предлагам Ви
решение, с което да назначим за член на ОИК – Стара Загора, област
Стара
Загора
–
Б.
К.
-Ж.
ЕГН и да й бъде издадено удостоверение.

със

съответното

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по този проект? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1189-МИ/07.07.2022 г.
Преминаваме към точка трета от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Докладвам Ви с вх. № ЦИК-00-228 от 5 юли 2022 г. във връзка
с искане за удължаване срока на договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ. Договорът е във връзка с проекта за
изграждане на системата за дистанционно електронно гласуване.
В копие до Централната избирателна комисия е получено
писмо от министъра на електронното управление, адресирано до
ръководителя на управляващия орган на Оперативната програма
„Добро управление“. От писмото става ясно, че е изразено
несъгласие с предоставяне на едностранно волеизявление от негова
страна за прекратяване на административния договор, като счита, че
изготвянето

и

изпращането

на

такова

е

неоснователно

и
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нецелесъобразно. В писмото сочи мотиви за това. Така че можете да
се запознаете.
Докладвам Ви с вх. № ЦИК-03-19 от 6 юли 2022 г. писмо от
ръководителя на управляващия орган на Оперативната програма
„Добро управление“, адресирано до Централната избирателна
комисия и до Министерството на електронното управление във
връзка с изходящите писма на Централната избирателна комисия.
Припомням, че ние също изразихме несъгласие да бъде
изпратено едностранно волеизявление, за прекратяване на договора
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта за
изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно
електронно гласуване и във връзка с писмото на министъра на
електронното управление, което преди малко Ви докладвах.
В писмото, с което може да се запознаете – публикувано е в
папка с моите инициали за днешна дата. Трябва да бъде спазен планграфик от страна на бенефициента и партньора по проекта. Като в
няколко точки са посочени периодите за извършване на съответните
действия. Това което засяга Централната избирателна комисия е
съгласуване на техническата спецификация в срок до 1.08.2022 г.
Колеги, от това писмо аз правя извод, че всъщност има
вероятност да не се стигне до прекратяване на административния
договор за финансиране на този проект, ако бъдат изпълнени тези
дейности в така посочения срок. Може би с оглед крайния срок за
приключване на проектите, които са финансирани по тази
Оперативна програма, а именно мисля, че до края на 2023 г. Поради
което сключването на договор с изпълнител от бенефициента по
този проект трябва да стане в срок до 1.01.2023 г. Така че ние имаме
време до 1.08.2022 г. да се съгласува техническата спецификация, за
която в предходните писма се сочеше, че нямало яснота кога ще
бъде утвърдена от Централната избирателна комисия и поради това
се поставя в риск изпълнението на проекта. Разбира се на това ние
възразихме, като изложихме своите мотиви.
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Обръщам внимание, че в писмото се сочи, в случай че до
1 август 2022 г. Централната избирателна комисия не съгласува
техническата спецификация, не отрази в нея информацията от
компетентността на Централната избирателна комисия съгласно
§ 145, ал. 14, 22 и 27 от Преходните и заключителните разпоредби на
Изборния кодекс, тогава бенефициентът отново ще бъде в ситуация
да трябва да подаде едностранно волеизявление за прекратяване на
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
По мои спомени в кореспонденцията, с която се запознах,
разменена между Централната избирателна комисия като партньор
по проекта и бенефициента – Държавна агенция „Електронно
управление“, през 2020 г. тази информация е изискана във връзка с
параграф 145 и алинеите, които се сочат е била предоставена. Но ще
направим допълнителна проверка дали е така и ако не е в пълнота, тя
може да бъде добавена.
Докладвам Ви ги за запознаване. Като смятам, че тези писма
освен на вниманието на Централната избирателна комисия може би
към този момент не се налага да бъдат предоставени на
специализираното звено, тъй като колегите, които са част от
специализираното звено, като се запознаят на следващо заседание на
звеното могат да информират за поставения срок, за утвърждаване
на спецификацията.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Няма да влизам в подробност с правната
характеристика на този тип административен договор според тези
твърдения. Само ще кажа, ние не сме страна по този договор. Това е
едно.
Второ, ние сме партньор по този договор, като ще правим
характеристики на този договор. И би било добре управляващият
тази програма да не поставя задължения на ЦИК, тъй като не сме
страна по този договор. И в един момент някой не си свършил
работата, а видите ли ЦИК да се оказва виновен в някакво си
публично пространство за едни действия, я вършили я не вършили
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някого си. Не знам дали са правоприемници Министерство на
електрониката или не са. Но да се прехвърлят някои неуредици
върху Централната избирателна комисия е недопустимо. Във връзка
с този административен договор да се използват правилно
думичките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
изказвания във връзка с писмата по договора за безвъзмездната
финансова помощ? Няма.
Следващ докладчик – госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, едно запитване от
Община Нова Загора, във връзка с произведените частични избори
за кмет на община Нова Загора. Временно изпълняващият
длъжността кмет с писмо вх. № ЧМИ-15-83 от 6.07.2022 г. поставя
въпрос, свързан с възражение на техническите лица за поддръжка на
машините за гласуване в изборния ден и тяхното несъгласие с
получената сума, тъй като Централната избирателна комисия
определя размера на средствата, които следва да получат тези лица.
Докладвам Ви го за запознаване. Ще изготвя проект на
отговор.
Колеги, за сведение Ви докладвам получена е заявка за
бюлетините за втория тур на изборите за кмет на кметство село
Лиляче, Община – Враца за хартиените бюлетини.
Във връзка с частичните избори, втория тур на 10 юли Ви
докладвам писмо от Печатницата на БНБ за определяне на график за
предаване на хартиените бюлетини ЧМИ-26-15 от 5 юли 2022 г.
Предлагам Ви да изпратим писмо до Печатницата с копие до кмета
на Община Враца, до ОИК – Враца, министъра на финансите и
министъра на вътрешните работи, че съгласуваме този график.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме това предложение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
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Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С господин Войнов сме докладчици по
писмо, което сме получили от управителя на „Карго-партнер“ ЕООД
с вх. № ПВРН-009-1 от 6 юли 2022 г. Тъй като касае съхранението на
машините за гласуване, във вчерашния ден по аналогия с предходни
писма на „Карго-партнер“ ЕООД, го изпратихме до министърпредседателя с копие до министъра на финансите и управителя на
„Карго-партнер“ ЕООД.
Моля за последващо одобрение на писмото, което е във
вътрешната мрежа – ЦИК-03-6-5 от 6 юли 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте
ли се? Ако няма изказвания, моля да гласуваме.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с изпълнението на
задълженията по чл. 6, ал. 3 и чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс,
многократно пред министър-председателя е поставян въпрос за
намиране на крайно решение машините да се съхраняват в имот
държавна собственост. Знаем, че този въпрос е поставен на
вниманието на министър-председателя и с оглед на срока на
договора сключен между ЦИК и „Карго-партнер“ ЕООД. Срокът
изтече на 30 юни т.г.
Настоятелни покани са изпращани многократно за провеждане
на

среща.

Въпросът

не

търпи

отлагане.

Задължението

на

Министерският съвет да осигури съхранението на машините е ясно.
Контролните функции на Централната избирателна комисия в тази
насока също.
С оглед и на обсъждане на работна група, предлагам да
изпратим писмо с покана за среща до министър-председателя. Да го
поканим заедно с министъра на финансите в 10,00 часа на 11 юли.
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Не Ви предлагам по-голямо и по-дълго писмо, с оглед на това, че се
позоваваме на стара кореспонденция и няма нужда от повече
информация. Препратена е цялата кореспонденция. Фактическата
обстановка е обрисувана достатъчно добре на един по-ранен етап.
Писмото е във вътрешната мрежа с уточнението, че поканата е
до министър-председателя заедно с министъра на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, в тази връзка предлагам да
изпратим писмо до „Карго-партнер“ ЕООД, с което да ги поканим на
среща също в понеделник, но следобед, примерно 14.00 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване по предложението на господин
Войнов.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
3 (Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЧМИ-15-82
от 6 юли 2022 г. е изпратен допълнен протокол от ОИК – Алфатар
във връзка с частичните избори за кмет на кметство на 3 юли.
На вниманието Ви представям вх. № ЦИК-09-187 от 5 юли
2022 г., докладна записка относно изпълнение на договор 29 от
30 юни 2022 г. между Централната избирателна комисия и
„Информационно обслужване“ АД, с оглед на получените в
Централната избирателна комисия писмо от „Информационно
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обслужване“ АД с вх. № ЦИК-00-219 от 28 юли ведно с приемопредавателни протоколи за подписване.
Докладвам Ви докладната записка за запознаване и обсъждане
и на работна група.
За запознаване Ви докладвам ЦИК-09-186 от 5 юли 2022 г.,
относно обобщена справка за сключените договори с
„Информационно обслужване“ АД и представяне проекти на
договори с предложение за подписване на нови договори. Във
връзка с този въпрос и становища с вх. № ЦИК-09-186-1 и вх.
№ 186-2 от 5 юли 2022 г., съответно от главния счетоводител и
финансовия контрольор в администрацията на
избирателна комисия. Докладвам го за запознаване.

Централната

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Димитров. Заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В моята папка има две писма, които
се отнасят до покана да бъдат определени нови членове на
специализираното

звено,

тъй

като

господин

Ш.

и

представляващата Министерство на транспорта и съобщенията, не
могат да изпълнят евентуалните си ангажименти към това звено.
Проектите са 33-02, 33-03. Те са стандартни официални писма. Не
могат да участват, тъй като господин Ш. вече има акредитация
в Брюксел. Госпожа П. вече има друго работно място в
Министерство на електронното управление и по тази причина молим
Министерство на транспорта и съобщенията да посочи друг
представител. Това са двете писма, които са стандартни.
Към това имаме евентуално да утвърдим това, което няма
номер като проект. Нарича се становище на специализираното звено,
което вчера обсъждахме. Въпросните 20 точки от които съм
премахнал 20-тата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по предложението за изпращане на двете писма до
главния секретар на Министерския съвет и до министъра на
транспорта да предложат нови членове, които да представляват
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администрацията
на
Министерския
съвет,
съответно
Министерството на транспорта и специализираното звено за
дистанционното електронно гласуване?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля да преминем към това
становище на специализираното звено. То така е озаглавено в моята
папка. Малки редакции в заглавието, където е описано с какво точно
е свързано това становище и по каква причина се е стигнало до
неговото разглеждане.
В Централната избирателна комисия е постъпил проект на
техническа спецификация през април, което е отговор на наше
писмо от края на м. януари и сме стигнали до втора редакция на
нашето становище, в която се основаваме на това становище, което е
изразено във втория абзац. Всички направени препоръки на
Централната избирателна комисия. Към техническата спецификация
бяха приети като становищата на членовете на специализираното
звено бяха насочени към детайли и различни хипотези. Това е
описание на становището. Бяха аргументирани гледни точки по
техническите спецификации и извън поставените въпроси. Следват
19 точки, в които последните две са от Външно министерство и от
ГД ГРАО. Останалите са технически и те продължават предходните
ни предложения.
Предлагам да приемем това становище. След това да го
препратим на господин Божанов, като вече утвърдено решение на
Централната

избирателна

комисия

по

задачата

свързана

с

изпълнение на проекта за дистанционно електронно гласуване. Това
е моето предложение. Може би отделно трябва да ги гласуваме, но
те са свързани чисто логически.
Първо приемаме становището, което вече е прието и е казано
къде и кога и след това използваме нашето решение за да изпратим
становището на господин Божанов. Предполагам, че ще има някаква
реакция, тъй като според представляващите Министерство на
електронното управление, които присъстваха на това заседание, те
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трябва да разгледат всички препоръки и след това ще има
институционален отговор. Това е моят доклад и моите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с
доклада на колегата Димитров, проектът, който ни е представен, е
становище, което, доколкото разбирам от доклада, е от проведените
заседания на специализираното звено. Това са препоръките, които
ни предлага специализираното звено да изпратим по проекта на
техническа спецификация. Само припомням, че една част от
препоръките, които бяхме изпратили в края на м. януари т.г. бяха
възприети от бенефициента по проекта, а друга част не бяха. Срещу
което ние възразяваме и поддържаме отново нашите предложения да
намерят своето място в проекта на техническата спецификация.
В тази връзка изготвеният документ озаглавен – В момента
становище на специализираното звено, на практика представлява
онази част от становището на специализираното звено възприета от
Централната избирателна комисия. И в тази връзка ще го подложа на
гласуване, ако бъде прието като становище на Централната
избирателна комисия. Тогава ще подложа на гласуване и неговото
изпращане на вниманието на господин Божанов в качеството му на
представляващ бенефициента по този проект.
Моля, за вашите изказвания по така представения проект на
становище, което ще бъде становище на Централната избирателна
комисия.
Има ли предложение по текста? Няма.
Моля, да гласуваме становището.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 6 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Камелия Нейкова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – 3 (Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов).
Колеги, подлагам на гласуване изпращането на становището
на вниманието на министъра на електронното управление, в
качеството му на представляващ бенефициента по този проект.
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – 1 (Ерхан Чаушев).
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-04-02149 от 5 юли т.г., писмо от Първо районно управление на
Столичната дирекция на вътрешните работи, с което искат да им
отговорим на някои въпроси, относно лицето Т. Н.
К., съответното ЕГН, във връзка с произведените на 11 юли
2021 г. избори за народни представители. В моя папка от днес ще
Видите проект на писмо до Първо районно управление на СДВР, с
което ги уведомяваме, че Централната избирателна комисия със свое
писмо е сезирала административния ръководител на Софийска
районна прокуратура, с оглед наличието на данни за извършено
престъпление по чл. 168 от Наказателния кодекс, които лица са
изрично посочени в съответните позиции от списък на гласувалите в
нарушение на правилата на Изборния кодекс на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г. в Област София, по отношение на
лицето

Т.

Н.

К.,

със

съответното

ЕГН,

което

е

под № 2 в горепосочения списък. Централната избирателна комисия
е сезирала с посоченото писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, да гласуваме.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви вх. № НС-04-02-148 от 4
юли 2022 г., писмо от отдел „Икономическа полиция“ на СДВР,
с което ни поставят въпроси, относно произведените избори на
11 юли 2021 г. и във връзка с лицето И. Р. Д. със съответното ЕГН.
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Колеги, уведомявам Ви, че Централната избирателна комисия
със свое писмо е сезирала районната прокуратура във Велико
Търново, с оглед на данни за извършено престъпление по чл. 168,
ал.2 от Наказателния кодекс от лицето И. Р. Д.,
като е изпратила и заверено копие на списък на гласувалите повече
от един път в изборите на 11 юли 2021 г. в чужбина, където лицето
фигурира под № 32. Обръщам Ви внимание, че сегашното писмо сме
го получили от отдел „Икономическа полиция“ на Столичната
дирекция на вътрешните работи и е възможно да се стигне до спор
за подсъдност във връзка с това, че сме изпратили с наше писмо и
сме сезирали съответно районна прокуратура Велико Търново по
отношение на това лице. Затова смятам, че е необходимо да
изпратим копие от това писмо до началника на отдел „Икономическа
полиция“ на СДВР, за да могат служителите от отдела да са на ясно,
че е възможно да се стигне до съответно спор за подсъдност при
образуването на досъдебно наказателно производство.
В комплекта от документи изпращаме и отговор на единия от
поставените въпроси, а именно че съответното лице е подало
заявление за гласуване в чужбина. Като посоченото място за
гласуване е Обединеното кралство – Лондон – Уорчестър парк.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
госпожо Солакова.

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Като се има предвид, че при
първоначалното сезиране ние посочваме позиции, а прилагаме
списъка, който те имат, за мен е достатъчно само да ги уведомим, че
сме сезирали районната прокуратура. Изпращайки писмото копие от
писмото до компетентната района прокуратура по наша преценка, с
посочване на позиции се опасявам, че ще се получи ново
недоразумение. За тях достатъчно основание би трябвало да бъде
новото писмо, с което ги уведомяваме. То е официално с изходящ
номер и е изпратено от името на Централната избирателна комисия,
за да може да послужи за прекратяване или за повдигане на въпроса
за подсъдността.

16

ПРЕДСЕДАТЕЛ
господин Ципов.

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

КРАСИМИР ЦИПОВ: Не възразявам да не изпращаме копие
от нашето писмо със съответния изходящ номер. Моите опасения са,
че ще продължим да получаваме писма от съответното звено на
Министерство на вътрешните работи, тъй като в конкретния случай
те поставят конкретно въпроси за съответното лице, а именно дали е
подало заявление за гласуване извън страната. Гласувал ли е в
нарушение на правилата на Изборния кодекс във връзка с възложена
проверка в отдел „Икономическа полиция“ на Столичната дирекция
на вътрешните работи. Не възразявам в писмото да отпадне
приложението, с което им изпращаме копие от нашето писмо, с
което сме сезирали административния ръководител на Районна
прокуратура Велико Търново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
изказвания? Няма.
Моля, да гласуваме писмото със съответната корекция.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик госпожа Стойчева. Заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-185 от
4.07.2022 г. е представена докладна записка, относно огледи на
предложени от Националния дворец на културата помещения за
съхранение на изборни книжа и материали от произведени избори.
Докладната е във връзка с изпратено писмо от Централната
избирателна комисия до Националния дворец на културата за
предоставяне евентуално на такива помещения, в които би било
възможно да се съхраняват изборни книжа и материали, които
Централната избирателна комисия е длъжна да съхранява от
различни произведени избори. След извършения оглед, съгласно
протоколно решение на Централната избирателна комисия от
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директора на дирекция „Администрация“ госпожа Манолова и
колегата Георгиев и аз като участник в огледа, на проведено
работно обсъждане на работна група беше изразено информирано
становище, че не е целесъобразно наемането на предложените
помещения.
Поради което предлагам да възложим на директора на
дирекция „Администрация“ да изготви график с участието на
служителите от администрацията на Централната избирателна
комисия, с цел да започне архивирането на съхраняващите се в
момента изборни книжа и материали и предаването на Държавен
архив на ценните такива и унищожаване на неценни документи.
Като по този начин ще се освободи пространство в използваните в
момента складови помещения, за да могат да бъдат съхранявани
следващите изборни книжа и материали от следващи избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
предложения? Няма.
Моля, да гласуваме направеното предложение, като аз
предлагам графикът да бъде представен на Централната избирателна
комисия в тридневен срок.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Камелия Нейкова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Цветозар Томов, Севинч
Солакова, Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № ЧМИ-06-70 от 5 юли 2022 г. е
постъпило писмо от кмета на община Алфатар, към което са
приложени негова заповед за назначаване на комисия, както и
протокол за извършените от комисията действия, с цел прибиране на
изборните книжа и материали от произведените на 3 юли частични
избори за кмет на кметство село Бистра.
С вх. № НС-06-63 от 6 юли 2022 г. е постъпила преписка от
кмета на община Враца, към която са приложени негова заповед и
протокол за извършените от комисията действия по отваряне на
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запечатано помещение, във връзка с искане на разследващите
органи.
С вх. № МИ-15-120-10 от 6 юли 2022 г. е постъпила преписка
от Общинска избирателна комисия – Стамболийски с приложено
решение № 138, относно констатиране и прекратяването на
пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия от
листата за избран.
Това решение следва да бъде класирано към класьора в
деловодството, където се съхраняват тези решения, съгласно
указанията дадени от Централната избирателна комисия, а
предишните две преписки са за сведение на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
госпожа Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви преписка с № НС04-02-119 и проект за отговор по същата. А то е във връзка със
запитване от Столична дирекция на МВР в резултати от проверка от
ГД ГРАО и проверка по определено лице, което е гласувало извън
страната.
Моля да погледнете проекта на отговора и да го гласуваме.
Преписката е НС-04-02-119.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по така направения доклад? Няма.
Моля, да гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващата преписка е с № 04-02-132 и
проект за отговор по същата. Там се касае за запитване по
отношение на едно лице, което е гласувало в изборите на 11 юли.
Тъй като по отношение на въпросното лице ние сме изпратили на
Районна прокуратура Кърджали, на основание чл. 37, ал. 1, точка
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2 от НПК цялата преписка, уведомяваме началника на ОИК – СДВР
за това, че тази преписка е изпратена на прокуратурата. Това е
отговорът до съответния полицейски служител.
Моля да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Ще докладвам няколко преписки
наведнъж. Това са откази за образуване на наказателно производство
от прокуратурата за изборите на 4 април, частичните на 27 юни и на
4 юли и от 11 юли 2021 г., както и за избори от 2019 г. Докладвам ги
вкупом, защото след като прегледах всичките постановления,
считам, че същите не предоставят основание за да бъдат обжалвани,
поради което предлагам да не бъдат обжалвани. Ще изброя номерата
на преписките.
По отношение на изборите за 2019 г., това са преписки МИ-09,
последните три цифри ще Ви изброявам, защото първите два
индекса са еднакви. Това са 547, 544, 532, 527, 526, 522, 518, 515,
513, 512, 511, 510, 508, 507. Това са от 2019 г.
От частичните избори на 27.06.2021 г. и 4.07.2021 г. са само
две – ЧМИ-09-25 и ЧМИ-09-26. На Районна прокуратура –
Благоевград са двете постановления.
От 11 юли имаме НС-09-75 и НС-09-98 на Районна
прокуратура – Кърджали и на Софийска районна прокуратура.
И от 4 април преписката съдържа десет постановления за
прекратяване. НС-09 с крайни индекси 54, 53, 51, 40, 39, 37, 35, 34,
26 и 25.
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Докладвам ги вкупом, тъй като са идентични преписки и моля
за общо решение постановленията да не бъдат обжалвани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, всички тези
постановления са за отказ.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Ние сме ги разгледали и сме обсъждали
подобни казуси .
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Редът, който
възприехме, е описите да бъдат приложени към последния входящ
номер, който е в съответния опис, за да има проследимост и в
деловодната система.
Има ли други предложения? Няма.
Моля, да гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Георгиева. Заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо от
кмета на Община Ихтиман, постъпило в Централната избирателна
комисия с вх. № МИ-14-8 от 6 юли 2022 г., с искане за разрешаване
достъп до запечатани помещения, в които се съхраняват изборни
книжа и материали от местни избори 2015 г., с цел да бъде
извършена експертиза, да бъдат предадени на Държавен архив, а
неценните документи да бъдат унищожени.
В моя папка Ви предлагам текст на писмо до кмета на Община
Ихтиман, с което му съобщаваме, че не е необходимо изрично
разрешение от Централната избирателна комисия, а това се случва
по реда на Решение № 1244 от 30.09.2019 г. на Централната
избирателна комисия.
Моля, да го погледнете и ако няма възражения да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
предложения? Няма.
Моля, да гласуваме.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам вх. № ЧМИ-06-71 от
6 юли 2022 г. Това е писмо, което е постъпило от кмета на Община
Дулово. Преписка, която съдържа заповед на кмета за отваряне на
запечатани помещения, протокол от работата на назначената
комисия във връзка с прибиране на изборните книжа и материали от
проведените на 3 юли 2022 г. частични избори за избор на кмет на
село Секулово.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Следващ
докладчик – госпожа Ганчева. Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви вх.
№ МИ-15-219 от 5.07.2022 г. Това е преписка, постъпила от
Общинска избирателна комисия – Разград в изпълнение на наше
Решение № 1134. Докладвам за сведение и за класиране, съобразно
протоколно решение на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към
следваща точка – четвърта от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ

ВОЙНОВ:

Уважаеми

колеги,

във

връзка

с

предстоящите частични избори втори тур за кметство, на кметство
Лиляче Ви докладвам две писма. Първото е с вх. № ЧМИ-23-65.
Писмото е от екип 1, който след приключване на параметризиране
на бюлетината за кмет на кметство Лиляче за втория тур на 10 юли е
изпратил снимки на електронната бюлетина и разпечатка от
системната информация с отпечатания системен хеш.
Второто писмо е от екип 2 с вх. № ЧМИ-23-64. С него ни
уведомяват, че на 6.07.2022 г. екипът е извършил подготовката и
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провизирането на двете машини за втория тур на изборите за кмет на
кметство Лиляче.
В тази връзка предлагам да вземем решение за предаване на
машините на ОИК – Враца със съответния приемо-предавателен
протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля да гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с
транспортирането на двете машини до ОИК – Враца, предлагам да
изпратим писмо до ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, в изпълнение
изискването на чл. 34 от договор № 3 между ЦИК и ЗАД „ОЗКЗастраховане“ АД. Проектът за писмо е в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Моля да гласуваме и това писмо до застрахователя във
връзка с движението на машините, които ще се използват на втория
тур в частичните избори.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да изпратим
писмо до Главна дирекция „Жандармерия“ и до „Карго-партнер“
ЕООД, с което да ги уведомим, че на 12.07.2022 г. ще върнем в
склада на „Карго-партнер“ ЕООД 85 броя СУЕМГ. Като предлагам
приемо-предавателния протокол от страна на Централната
избирателна комисия да бъде подписан от мен, колегите Димитров и
Георгиев. И предлагам писмо до главния секретар на Народното
събрание, с молба да ни бъде осигурен транспорт.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме направеното предложение, като представители на
Централната избирателна комисия ще бъдат колегите Войнов и
Георгиев, тъй като господин Димитров ще бъде в отпуска.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – 2 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева).
че

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, искам да Ви информирам,
в изпълнение на протоколно решение на Централната

избирателна комисия, вчера окончателно бяха извозени всички
акумулаторни батерии от склада на „Карго-партнер“ ЕООД до
склада на „ЕнЕрДжи Сорс“ ООД, с когото имаме договор за
съхранение на акумулаторните батерии. Общо през двата дни когато
са извозвани батериите на 1 юли и на 6 юли са предадени на
„ЕнЕрДжи Сорс“ ООД около 11950 батерии, което е видно от двата
приемо-предавателни протокола с вх. № ЦИК-99-121 и ЦИК-99-122.
Докладвам Ви ги за сведение.
Колеги, последният ми доклад е във връзка с приключилия нов
избор за президент и вицепрезидент на Република България на
21 ноември 2021 г. и с оглед необходимостта от комплектуване на
наличните смарткарти и флашки от машинното гласуване.
Предлагам

да

възложим

на

директора

на

дирекция

„Администрация“ да направи организация по изваждането на
смарткартите и флашките от пликовете, с които сме ги получили от
районните избирателни комисии, като за целта да бъде изготвен
график на служителите от администрацията, които да извадят
картите и флашките. Предлагам в срок до 15 юли, като картите и
флашките да се групират по районни избирателни комисии. Като за
всяка районна избирателна комисия да се посочи броя на
използваните карти и флашки и броя на наличните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
предложения? Няма.
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Да бъде направен и опис.
Колеги, моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Камелия Нейкова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Цветозар Томов, Севинч
Солакова, Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Преминаваме към точка пета.
ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА

ИЗПЛАЩАНЕ

НА

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви искане за
изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-136 от 30.06.2022 г.,
като обръщам внимание, че преписката е от 30.06.2022 г.,
контролния лист е от 5.07.2022 г. Вчера съм научила за преписката.
Не знам как стои въпроса с движението на преписките в
Централната избирателна комисия с оглед това, че реда, който е
приет тук докладчика научава последен. Все пак става въпрос за
възнаграждение и считам, че една преписка, която в крайна сметка
касае проверка на факти и не може да се движи в Централната
избирателна комисия от деловодство до счетоводство и отговорни
лица по финансовия контрол в рамките от 30.06.2022 г до
5.07.2022 г. Това е близо една седмица.
Обръщам внимание, че по мои наблюдения няма кой знае
какъв интензитет на работа и документооборот на преписките в
Централната избирателна комисия, с оглед искане за изплащане на
възнаграждения. Това е естествено впечатление от участието на
заседание на Централната избирателна комисия.
Докладвам Ви приложената към преписката счетоводна
справка, съобразно която искане за изплащане на възнаграждение е
за дежурство – председател, заместник-председател и член на
13.06.2022 г., на 14.06.2022 г. дежурство - председател, заместник-
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председател и член, на 15.06.2022 г. дежурство - председател,
заместник-председател и член, на16.06.2022 г. е проведено заседание
на Общинска избирателна комисия – Свищов, на което са взели
участие председател, двама заместник-председатели и 8 членове,
както и дежурство на 27.06.2022 г. от председател, заместникпредседател и един член. Осъществено е дежурство в общинска
избирателна комисия.
Преписката е комплектувана с документите, съобразно нашия
закон, като от финансовия контрол съобразно приложения
контролен лист от 5 юли е изразено положително становище. То е
законосъобразно по така поисканото възнаграждение, което е в
размер на 1300 лв. и 74 ст. ведно със осигурителните вноски.
Предлагам такова решение да одобрим по така докладваното
от мен възнаграждение на ОИК – Свищов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим
на

гласуване

за

изплащане

възнагражденията

на

Общинска

избирателна комисия – Свищов.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Преминаваме към точка шеста от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам Ви доклад от Р. К. –
главен юрисконсулт

и

И.

В.

юрисконсулт

–

дирекция „Администрация“, като процесуални представители по
административно дело № 6234/2022 г. по описа на ВАС. На
5.07.2022 г. от 15.00 часа имаше заседание. Колегите са се явили.
Делото е било отложено за следващия ден, поради необходимост от
призоваване на лице, което е било ненадлежно призовано. На
следващия ден заседанието е проведено на 6.07.2022 г. от 10.00 часа.
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Като в заключение съда е прекъснал изслушването на страните и с
определение в съдебното заседание е прекратил производството по
делото. Тъй като е приел, че обжалвания акт на ЦИК по 58 и делото
следва да бъде препратено по подсъдност на Административен съд
– Враца. Така че делото е препратено на Административен съд –
Враца. От там очакваме насрочване на нова дата и тогава ще върна
на доклад този доклад, за да вземем решение за по-нататъшното ни
отношение по делото.
ЦИК-09-188 от 6.07.2022 г. е номерът на документа.
Докладвам го за сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преминаваме
към точка седма:
РАЗНИ.
Госпожо Солакова?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля, в последната точка да ме
включите и мен.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Моля, да ме включите и мен.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В моята папка има няколко
преписки. Поред ще ги съобщавам. Почти всички са за сведение.
С № 07-80 от 6.07.2022 г. сме получили покана. Тя е от
Румънската централна избирателна комисия. Започнали са да
издават списание на три езика – английски, френски, испански.
Канят ни да участваме. Изпратено е до всички членове. Има
указание как да се форматира текста. На всеки един от тези езици
може да бъде изпращан текст. Формата, позоваванията, цитиранията
и литературата. Всеки може да погледне, тъй като касае
индивидуално усилие. Всеки който иска да напише какъвто и да е
текст по избори. Самият шеф на Международния отдел се явява
главен редактор.
Следващата преписка е 07-77. ЦИК е поканен чрез госпожа
Нейкова, да се включи като член в нова глобална организация, която
включва жените членове на комисии.
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Очакват евентуалното включване да стане чрез попълване на
анкетна карта, в която се записва страната, името на човека, който
ще представлява организацията и евентуалните контакти, телефон,
имейл и прочее.
Ако някой от колегите желае, може да се включи.
Следваща преписка 07-64/3 е дошло уведомление, че е
удължен срока за попълване на анкетната карта. Следващата
седмица понеделник. Това е за сведение. Ние вече обсъдихме, че
няма да се участва в тази онлайн анкета.
С 07-78-ЦИК е дошло писмо, което е адресирано до госпожа
А. и госпожа Ц. Това е организация, която издава
професионални сертификати за участие в изборни реформи
стратегически. Това е от Международния център за парламентарни
изследвания. За сведение.
Предходно са били поддържани по-интензивни контакти, тъй
като има персонално обръщение.
Имаме още една покана да участваме в изследване. Предмета
на изследване е политическа реклама. Номер 07-69. Желанието е
преди началото на юли да се попълни тази анкетна карта.
Вх. № ЦИК-07-65 е писмо от госпожа Есмералда, на която
изпратихме положително отношение. Тя иска и лична препоръка. За
сведение го съобщавам.
Това са точките и писмата, които мога да докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев,
заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали се намира
писмо с вх. № ЧМИ-22-1 от госпожа У. Съдържа желанието й да се
регистрира за участие в предстоящите избори за кмет на кметство
Свирково. Писмото е преведено и съм подготвил проект за отговор,
който е с № 32-99. Предлагам на Комисията да разгледаме текста на
проекта. Госпожата не е написала какво гражданство притежава. По
тази причина предлагам да отговорим с текста, отнасящ се до
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правото на гласуване в частични избори за кмет на гражданин на
държава членка на Европейския съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
предложения по текста?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз предлагам да
обсъдим важните въпроси, които явно занимават общество и медии,
във връзка с предстоящи избори и внесени законопроекти,
включително въпроси, които са поставени пред господин Томов,
като говорител на Централната избирателна комисия в днешния ден,
доколкото разбирам. Предлагам да бъдем уведомени от него
директно, а не чрез медиите да се осведомяваме.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз нямах възможност предварително да
уведомя Комисията, защото интервюто, което дадох, приключи по
време на това заседание в самото начало. Бях поканен за 9,30 часа,
но беше проведено от 10,30 часа, заедно с Р. Д. от Обществения
съвет. Поканата за това интервю получих снощи около 20.00 часа.
Така че това е причината да не съм дал предварителна информация
на Комисията. С останалото всеки може да се запознае.
Предполагам, че на запис е качено или съвсем скоро ще бъде качено
на сайта на Нова нюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз не знам от какво произтича
нежеланието да бъдем осведомявани в Централната избирателна
комисия за изразени становища. Това е друга тема.
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Моля Ви поне в Централната избирателна комисия да не се
позоваваме на членство в Обществения съвет, дотолкова доколкото
сега отварям състава на Обществения съвет към Централната
избирателна комисия и госпожа Д. не е част от този състав.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тя беше представена като член на
Обществения съвет. Не съм проверявал дали е член или не е член на
Обществения съвет. Бях поканен заедно с нея в предаването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
изказвания.
Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Досега имахме определен тип практика.
Ще я продължаваме ли по същия начин? Тя се изразява в следното.
Говорителите са на Централната избирателна комисия. Изразяват се
решения на Централната избирателна комисия. Говорителите да не
се крият зад това, че това е мое лично мнение. Има лично мнение, но
другите имат други лични мнения. В студиото това го няма. Ето по
същата логика. Аз не знам дали тя е председател. Аз не съм много
сигурен, дали това е мнение на Централната избирателна комисия
или е лично мнение на член на Централната избирателна комисия.
Освен това в какво качество отиваме в интервюта. Като говорител
ли? Кой ме кани? В качеството на какво? И в кои предавания? Едва
ли в сутрешно предаване от летни теми и в един момент скачаме в
едни сериозни теми. От кафе на чай, до плажовете и хоп избори.
Трябва да има и малко подбор в какви часове, с кого. Ако ще търсим
ефект от гледна точка на Централната избирателна комисия. Не
върви в сутрешно предаване за плажове и в един момент да се
говори за Централната избирателна комисия. Както знаем самата
медия и посланието, така говореха едни специалисти по медийни
истории.
В един момент няма никакво значение, важно е в каква среда
си попаднал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
госпожо Ганчева.

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз много се радвам на тази дискусия.
Предлагам, ако ще продължим да я водим, да бъде изменен и
допълнен дневният ред с точка – осведомяване на членовете на
Централната избирателна комисия за участията на говорителите,
както и за становищата, изразени от говорителите на Централната
избирателна комисия в предаванията примерно за днешния ден.
Защото аз като член на Централната избирателна комисия особено в
този мандат, откакто е започнал, се осведомявам за участията на
говорителите от новините – било от сайтове, било от предавания,
които имам възможност да гледам, без значение в коя медия, както и
с учудване виждам, че се изразяват становища, които не са взети с
две трети мнозинство на Централната избирателна комисия. Това е в
подкрепа на едно мое становище от няколко години, че функцията
на говорители такава каквато е била, вече тя поне не обслужва
Централната избирателна комисия.
Съжалявам, но имаме двама говорители, които би следвало да
изразяват, както беше казано и официални позиции на Централната
избирателна комисия.
Аз не съм гледала предаването, но докато течеше заседанието
научавам, че е изразена позиция по отношение на контролното
броене на разписките. Доколкото се сещам, ние нямаме такава
официална позиция все още.
Аз не знаех, че имало някаква позиция на Централната
избирателна комисия, така че не мога да кажа какво точно е казано
какво точно е изразено. Доколкото аз съм запозната от
документооборота в Централната избирателна комисия постъпиха
два законопроекта. Единият беше докладван от докладчика.
Съответно беше прието становище и изпратено на Народното
събрание. Другият законопроект беше докладван от председател за
запознаване и беше повдигнат въпроса, кога ще се изразява
становище и кой ще го напише. Може би цитирам този
законопроект, защото там е засегнато и има предложение за броене
на контролните разписки. Ние не сме обсъждали нито по повод на
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внесен законопроект, нито по какъвто и да е друг повод, сега да
излизаме с позиция по отношение на контролни разписки.
Така че лично аз мисля, че би следвало да си преразгледаме
решението в посока отмяна на говорителя на Централната
избирателна комисия. Най-малкото защото научавам, както колегата
Томово ни запозна, че участието в предаването е поискано вчера в
20.00 часа. Потвърдено е. Това обезсмисля и Централната
избирателна комисия да поддържа длъжности на връзки с
обществеността, връзки с медиите. Може би и председателя ще каже
дали е запознат с участието на колегата Томов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Баханов, ако сте за реплика към госпожа Ганчева.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, правя реплика на
изказването на колегата Ганчева, тъй като тя изрази становище, че
трябва да има точка евентуално в последващо заседание, на което да
бъдем информирани на вече изразени становища от членове на
Централната избирателна комисия, в това число и говорители на
същата. Аз мисля, че доста от колегите също са карани да дават
интервюта и по регионални и по централни медии в качеството им
на бивши говорители на Централната избирателна комисия, в
качеството им на членове на Централната избирателна комисия, но
всички имахме такова становище от Централната избирателна
комисия, че никой няма право и няма да се изразява и да дава
интервюта, освен говорителите. А говорителите респективно ще
изразяват единствено и само мнението на Централната избирателна
комисия. Без да се превръщаме тук в другарски съд. Това мисля, че
много пъти сме го коментирали и съм далеч от мисълта да
превръщаме в другарски съд било на един или на друг говорител.
Така както и аз отчасти се запознах, ако има изразено
становище от колегата Томов в качеството му на говорител на
Централната

избирателна

комисия,

че

машинното гласуване и такова мисля, че е
Р.

примерно
изразено

е

против
и

от
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Д. Не знам дали все още е член на Обществения съвет или не е.
Наслагването понеже това го чух вече, с интервю на един от
депутатите, мисля че Атанас Славов, който каза, че с контролното
броене на разписките се обезсмисля машинното гласуване, нещо в
тази насока. И това е по повод на внесен законопроект или идеята да
бъде внесен от една от парламентарните групи в днешното
заседание. Така че наслагването на изразяване на мнение на
Централната избирателна комисия, изразяване мнение от конкретни
депутати от определена политическа сила, внасяне законопроект от
друга политическа сила, без да има становище на Централната
избирателна комисия по този законопроект, трети поред, както каза
и Ганчева. По единия имаме официално становище на Централната
избирателна комисия, което е входирано и изпратено в Народното
събрание.
По втория законопроект нямаме още изразено становище. А да
изразяваме становище по идея за внасяне на трети законопроект,
доколкото се разбра от медиите днес, считам, че е абсолютно
недопустимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да не
влизате в диалогов режим.
Колеги, повдигнатата тема разбира се, че е важна. Но аз не бях
информирана, че тя ще бъде предмет на точка разни. В тази връзка
отново припомням какъв е редът, по който се заявяват участие в
Централната избирателна комисия. Молбата ми е към всички
членове на Централната избирателна комисия, че когато има заявка
от която и да било медия и на когото и да се обадят, защото ние не
можем да възпираме журналистите да звънят на телефони, които са
им известни, да бъдат пренасочвани към служителя връзки с
обществеността, който има ангажимент да предостави списък с
предоставените заявки и той да бъде предоставен на вниманието на
Централната избирателна комисия.
Във връзка с мой ангажимент ми се налага да отсъствам днес
следобед и евентуално и утре. За времето, през което ще отсъствам,
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на основание чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на
Централната избирателна комисия определям колегата Войнов да
подписва решения, протоколи, удостоверения и кореспонденция на
Централната избирателна комисия.
Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и
насрочвам следващото заседание за вторник, 12 юли 2022 г., от
10,30 ч.
Благодаря.
(Закрито в 12.30 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Силвия Михайлова

