ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 210
На 12 юли 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева,
Цветозар Томов, Любомир Георгиев, Цветанка
Георгиева, Силвия Стойчева, Красимир Ципов и
Ерхан Чаушев
2. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК.
Докладват: Георги Баханов, Цветанка Георгиева,
Силвия Стойчева и Красимир Ципов
3. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
4. Разни.
Докладват: Цветозар Томов, Любомир Георгиев и
Камелия Нейкова
ПРИСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Емил
Войнов, Росица Матева, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАТ: Димитър Димитров, Севинч Солакова,
Гергана Стоянова, Йорданка Ганчева и Елка Стоянова.
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Заседанието бе открито в 10,30 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Осем членове сме в залата – имаме необходимия кворум за
провеждане на заседание.
В отпуск са колегите: Димитров,

Солакова,

Гергана

Стоянова, Елка Стоянова и Йорданка Ганчева.
Господин Войнов се обади, че ще закъснее.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Доклади по административни преписки с докладчици – аз,
госпожа Матева, господин Томов, господин Георгиев, госпожа
Георгиева, госпожа Стойчева.
2. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК с докладчици: господин Баханов, госпожа Георгиева и госпожа
Стойчева.
3. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
4. Разни с докладчици: господин Томов и господин Георгиев.
Имате ли предложения за допълване на дневния ред?
КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да ме включите във втора точка:
Искане за изплащане на възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма.
Моля, режим на гласуване на така предложения проект на
дневен ред с направеното допълнение.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
Колеги, във връзка с ползването на отпуск от госпожа
Солакова и на основание чл. 8 от Правилника за дейността на
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Централната избирателна комисия определям господин Томов –
заместник-председател на Централната избирателна комисия, да
подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата
кореспонденция за времето на нейното отсъствие.
Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Заповядайте, госпожо Матева, в точка едно.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви преписка с вх.
№ ЦИК-00-173-3/11.07.2022 г., изпратена ни от процесуалния
представител на Централната избирателна комисия по Търговско
дело № 822/2022 г. по описа на Софийски градски съд. Може да се
запознаете с преписката – докладвам я за запознаване и сведение на
Централната избирателна комисия.
Отделно от това, току-що ми донесоха искане – мейлът е
озаглавен „Интервю за БТВ“, с вх. № НС-20-14/08.07.2021 г. Това е
във връзка със сигнал, който са получили в БТВ, за възрастна жена,
която е била обитател на старческия дом в село Рояк.
Оказва се, че тя и още един човек от дома са гласували чрез
мобилна секция на парламентарните изборите на 11 юли миналата
година, при положение че жената е поставена под запрещение и
няма право на това. Не се споменава името на жената, за която се
твърди, че е поставена под запрещение и е гласувала; не се
споменава и името на другия човек, за когото се твърди, че е
гласувал. Моли за интервю за БТВ, за да се обясни каква е
фактологията и събраните доказателства. Посочен е телефон за
връзка.
Колеги, предлагам Ви да звънна на телефона за връзка на
госпожата, която е изпратила искането – репортер в БТВ, за да
събера малко повече информация откъде имат данни изобщо за
такова гласуване и в каква връзка се иска интервю от Централната
избирателна комисия, при положение че става дума за изборите на
11 юли? По какъв начин са разбрали името на жената; че е поставена
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под запрещение и че е гласувала? Ще Ви информирам по-късно за
резултата от проверката, която ще извърша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
господин Чаушев.

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Доколкото виждам, тук става въпрос за
наказателно и някакво производство по сигнал. По сигнал върви
някаква преписка. Да правим разлики – какво общо има Централната
избирателна комисия с разследването на този случай?! Какво
интервю?! Ако има, фактите се установяват от съответните органи.
Какво може да направи Централната избирателна комисия, при
положение че цялата процедура върви извън ЦИК? Да направим
ясно този тип разлики, а не Централната избирателна комисия да
отговаря за цялата Вселена.
Никакво интервю!

Да

се

обърне

към

съответните

разследващи органи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колега Чаушев, не съм казала, че ще се
дава интервю. Запитването е до Централната избирателна комисия.
Току-що ми го донесоха, прочетох го.
Казах, че ще се свържа с репортера, за да разбера откъде идва
сигналът, какви са данните за този сигнал, къде е подаден – в БТВ,
или някъде в разследващите органи? И ще Ви информирам. Не съм
казала, че ще бъде давано интервю.
Считам, че, след като има искане към Централната
избирателна комисия, най-напред трябва да се изяснят фактите и
тогава да преценяваме какво ще правим и как ще действаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

продължавам с докладите, които са при мен. Една част от тях са в
папката на госпожа Солакова.
Докладвам Ви докладна записка от администрацията на
Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-09-195/11.07.2022 г.
– преписката е в папката на колегата Солакова, относно публикуване
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на отчета за касовото изпълнение на бюджета и на отчета за
касовото изпълнение на чуждите средства за месец юни 2022 г.
Съгласно чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в
изпълнение на т. 20 от „Раздел III – Публикуване на месечните
отчети и друга информация“ на ДДС № 2 от 20 януари 2021 г.
относно изготвянето и представянето през 2022 г. на месечните
отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за
средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на
интернет страницата на Централната избирателна комисия подлежат
на публикуване ежемесечните отчети за изпълнението на бюджета,
включително за сметките за средства от Европейския съюз.
Колеги, моля да приемем решение за публикуване на
приложените към докладната записка отчетни документи за месец
юни 2022 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
Следващият ми доклад е също в папката на госпожа Солакова
– докладна записка, с вх. № ЦИК-09-189/07.07.2022 г. от
администрацията на Централната избирателна комисия относно
предприемане на необходимите действия във връзка с писмо от
Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № ЦИК-00221/29.06.2022 г. с оглед осигуряване на достъп до услуга на НАП,
приемане на актове, от които произтича публично вземане на
външни взискатели.
Колеги, само припомням, че назад във времето във връзка с
тази електронна услуга на НАП бяхме приели решение, с което
Р. Ц. и И. В. бяха определени да имат достъп до
тази електронна услуга, в случай че е необходимо да се приемат
актове, от които произтича публично вземане на Централната
избирателна комисия.
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От НАП е осъществен контакт с отдел „Методология и
анализ на процесите и управление на достъп до информационни
системи“, Дирекция „Информационни системи и електронно
управление“ при Централното управление на НАП и са получени
указания, че е необходимо съответните лица, които имат достъп до
тази електронна услуга, а именно служителите от администрацията –
господин Ц. и господин В., да попълнят и изпратят
декларация за обработка на лични данни по образеца, утвърден от
НАП и е предоставен на Централната избирателна комисия с
писмото от 29 юни, като не е необходимо да се попълват отново
приложения списък на определените служители за администратори
на крайни потребители.
Предлагам Ви попълнените и подписани декларации да се
изпратят сканирани на електронната поща на съответното
длъжностно лице, посочено в писмото на НАП, и във връзка с това
се

предлага

да

се

изпратят

попълнените

от

господин

Ц.

и господин В. декларации на посочената електронна поща. Към
докладната записка са приложени двата броя декларации и
разпечатка на водената кореспонденция.
Имате ли изказвания?
Ако няма, моля да гласуваме.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
Колеги, ще Ви докладвам няколко писма: с вх. № ЧМИ-15-84
до ЧМИ-15-84-1, 2, 3 и 4 сме получили информация относно
избирателната активност на втория тур от проведените частични
избори за кмет. Докладвам Ви го за сведение.
Следващият ми доклад също е за сведение – с вх. № ЦИК-0461/08.07.2022 г., сме получили писмо от Министерството на
финансите относно лимитите за месец юли и август, с което ни
казват, че при необходимост от завишаване на лимитите за
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плащанията за месец юли и месец август същите трябва да се заявят
при спазване на изискванията и указание на министъра на финансите
от месец март 2022 г. Докладвам Ви го за сведение, тъй като не е
необходимо да завишаваме бюджета на Централната избирателна
комисия.
Докладвам Ви вх. № ЦИК-09-192/08.07.2022 г. В папката на
госпожа Солакова е докладна записка от администрацията на
Централната избирателна комисия относно писмо от Министерския
съвет с вх. № ЦИК-03-17/30.06.2022 г. Това писмо е изпратено до
председателите на агенции, комисии, изпълнителни агенции,
ръководители на административни структури, създадени със закон,
както и други, които отчитат дейността си пред Народното събрание
или са създадени по Закона за администрацията, относно
информация за състоянието на заплащането на служителите в
държавната администрация.
В писмото на Министерския съвет се сочи, че се изисква
информация за нивата на заплащане на служителите, като е
направено уточнение, че това се отнася за служителите, които са по
Закона за администрацията и Закона за държавния служител. С
оглед на това, че администрацията на Централната избирателна
комисия не е назначена по Закона за администрацията и
възнагражденията на служителите не се определят съгласно
класификатора на длъжностите в администрацията, следва да
уведомим само отговорното лице в Министерския съвет, поради
което Ви предлагам да бъде изпратено писмо до главния секретар на
Министерския съвет в този смисъл.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-03-23/11.07.2022 г. В
папка с моите инициали е писмо от администрацията на
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Министерския съвет относно посочване на лице, което да
представлява администрацията на Министерския съвет в постоянно
действащото специализирано звено за дистанционното електронно
гласуване.
Това писмо е в отговор на нашето писмо от 7 юли. Предвид
ангажиментите на досегашния им представител, които не му
позволяват да участва в работата на звеното, се предлага
представител на администрацията на Министерския съвет да бъде В.
П.
Р.
Писмото
е
от
главния
секретар
на
Министерския съвет. Докладвам Ви го сега за сведение и тъй като
сме изпратили аналогично писмо и до министъра на транспорта,
след като получим отговор и от него, ще бъде внесен проект на
решение за актуализиране състава на специализираното звено.
С вх. № ЧМИ-23-52-2/08.07.2022 г. Ви докладвам за сведение
добавък към застрахователната полица по договора за застраховане
на машините за гласуване, както и добавък № 1, който е докладван
от колегата Стоянова в предходно заседание. Трябва да се приложат
към документацията по сключения договор и по-конкретно към
застрахователната полица, тъй като това е в изпълнение на договора
– при всяко движение на машините за гласуване да уведомяваме
застрахователя, и след нашето уведомяване той издава такъв
добавък за времето, през което машините се транспортират от едно
местонахождение до друго. Оригиналите на тези документи ще
бъдат приложени към документацията по сключения договор.
Докладвам Ви го за запознаване
С вх. № ЦИК-02-62/11.07.2022 г. сме получили писмо от
Комисията по конституционни и правни въпроси, от което е видно,
че на Комисията е разпределен Законопроект за изменение и
допълнение на Изборния кодекс, внесен от Костадин Костадинов,
Петър Петров и Стоян Таслаков на 7 юли 2022 г. Молят да
представим становище на ЦИК по посочения законопроект до
14 юли, четвъртък. Сега го докладвам за запознаване и работно
обсъждане.
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С вх. № ЦИК-02-53-1/11.07.2022 г. сме получили покана за
участие в извънредно заседание на Комисията по конституционни и
правни въпроси на 15 юли от 14,30 ч. в зала № 356. Към поканата е
приложен и проект на дневен ред: Обсъждане на първо гласуване на
трите законопроекта за изменение и допълнение на Изборния
кодекс.
Припомням само, че по единия законопроект изпратихме
становище, по другите два – по втория, който постъпи в ЦИК, има
изготвен проект на становище от колегата Войнов, който по мои
спомени беше представен на вниманието на Централната
избирателна комисия поне два пъти. Това е последният
законопроект, който получаваме, така че Ви предлагам след работно
обсъждане Централната избирателна комисия да вземе своите
решения.
Връщам на доклад преписка, докладвана за запознаване от
госпожа Солакова в предходно заседание – писмо, вх. № ЦИК-00219/28.06.2022 г. на „Информационно обслужване“ АД относно
приемане изпълнението на изпълнените дейности по чл. 1 от
Договор № 29 от 30 юни, сключен между Централната избирателна
комисия

и

„Информационно

обслужване“

АД

с

предмет:

„Предоставяне на услуги по актуализиране на съдържанието на
официалната интернет страница на Централната избирателна
комисия – по заявки, подадени от Възложителя, чрез предоставена
от

Изпълнителя

специализирана

информационна

система

за

обработка на електронни заявки и управление на съдържанието“.
Към тяхното писмо беше приложен и проект на приемопредавателен протокол.
По този повод беше възложено на администрацията да
изготви становище и да предостави документи по изпълнение на
договора.
Докладната записка, която е представена в изпълнение на
тази задача, е с вх. № ЦИК-09-187/05.07.2022 г. Докладвана е на
7 юли от госпожа Солакова за запознаване и предложението по
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докладната. Описана е цялата фактическа обстановка и извършената
проверка от служителите от администрацията, които имат
необходимата компетентност, а именно главен експерт ИКТ, главен
счетоводител и главен юрисконсулт. Направено е предложение
Централната избирателна комисия да приеме изпълнението на
договора, да се подпише приемо-предавателен протокол и да се
извърши плащане по договора след представяне на фактура, като
разходите ще са за сметка на бюджета на Централната избирателна
комисия по § 10-20 „Външни услуги“. По бюджета на ЦИК има
налични средства за извършване на плащането по договора.
В докладната записка са посочени забележки и констатации,
на които следва да бъде обърнато внимание на „Информационно
обслужване“ АД днес на работната среща с тях, но те не препятстват
приемането на изпълнението за съответния период от време на
задълженията по договора.
Предлагам Ви да приемем направеното предложение.
Имате ли изказвания, или друго предложение?
Ако няма други предложения, моля да гласуваме.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
Колеги, последният ми доклад в тази точка е с вх. ЦИК-09196/12.07.2022 г. Изготвено е становище от директора на дирекция
„Администрация“, ръководителя на звено „Правна дейност“,
финансовия контрольор и юрисконсулт в администрацията на
Централната

избирателна

комисия

относно

проучването

на

възможности и ред за възлагане на обществена поръчка за
комплексната нужда на Централната избирателна комисия от
дейностите, извършвани от „Информационно обслужване“ АД.
Докладвам Ви го за запознаване.
Изготвянето

на

това

становище

беше

възложено

на

администрацията във връзка с договорите, сключени между
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Централната избирателна комисия и „Информационно обслужване“
АД, една част от които са с изтекъл срок, други са в изпълнение.
Моля да се запознаете с изготвеното становище, което можем
да ползваме в предстоящата работна среща с „Информационно
обслужване“ АД. Това са моите доклади в тази точка.
Следващ докладчик – господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № МИ04-02-152/07.07.2022 г. от РУ на МВР – Ардино. В него се казва, че
във връзка с извършвана проверка по еди-коя си преписка от 2022 г.,
по описа на РУ – Ардино, молят да им предоставим списък на
членовете в избирателна секция № 323900363, Хага 2, Нидерландия
на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Моето тълкуване е, че хората от РУ – Ардино, искат списъка
на секционната избирателна комисия.
Подготвил съм данните и предлагам да изпратим писмо с
исканата информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
Следващ докладчик – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам в тази точка подготвено
писмо във връзка с преписка с вх. № НС-09-96 от Окръжен
следствен отдел в Окръжна прокуратура – Кърджали, което може да
видите в папка с моите инициали – номер 3318. Искането е във
връзка с изборите на 11 юли – представяне на документ във връзка с
участие на посочено лице като гласоподавател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по така направеното предложение? Няма.
Моля да гласуваме.
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
Следващ докладчик – госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви две
преписки, свързани с отваряне на запечатани помещения, в които са
прибрани изборните книжа от проведените частични избори в
община Ябланица и в община Нова Загора.
Преписката с вх. № ЧМИ-06-72/07.07.2022 г. е пристигнала
от Община Ябланица, а с вх. № ПВР/НС-6-93/08.07.2022 г. – от
община Нова Загора. Преписките са комплектувани с всички
изискуеми документи. Докладвам ги за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № ЦИК-09-194/08.07.2022 г. е
постъпила докладна записка относно предприемане на действия по
комплектуване на изборни книжа и документи. Докладната записка е
в изпълнение на протоколно решение на Централната избирателна
комисия от 7 юли 2022 г., когато, както си спомняте, приехме
протоколно решение да се изготви график с участието на служители
от администрацията с цел започване обработката на изборни книжа
и материали от произведени избори.
Към докладната записка е приложен график на служителите
от администрацията, като се предлага Комисията да одобри
издаването на заповед за започване на дейностите по обработка на
изборните книжа и материали от произведените избори, като се
започне с помещение № 52, в което се съхраняват документи от
изборите за Народно събрание през 2014 г. и от изборите за
президент и вицепрезидент през 2016 г. от страната и извън
страната, и помещение № 86, в което се съхраняват документи от
следните избори: местни избори 2011 г.; избори за президент и
вицепрезидент 2011 г.; избори за Народно събрание 2013 г.; местни
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избори през 2015 г., както и Национален референдум през 2015 г.;
списъци на избиратели, подкрепящи регистрацията на партии,
коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за
президент и вицепрезидент през 2016 г.
Отново е направено предложение да се обсъди ангажиране на
служители на дирекция „Управление на собствеността“ към
Народното събрание с дейностите по пренасяне, преместване,
складиране на кашони и чували с изборни книжа и документи. Ние
сме поискали такова съдействие веднъж с писмо на Централната
избирателна комисия от 17 март 2022 г., като до този момент нямаме
отговор на това писмо – дали биха съдействали представителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Проверили ли са
дали нямаме отговор?
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Говорих с госпожа М. – няма
отговор към този момент. Може би трябва все пак да се обърнем по
телефона към тях или да потърсим личен разговор. Едва ли е
необходимо да се пише второ писмо, тъй като става дума само за
помощ по пренасянето, складирането в новото помещение, не за
самите действия, които ще се извършват по архивиране на книжата –
те ще бъдат извършвани от администрацията на Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение, като се
възложи на директора на дирекция „Администрация“ да изготви
проект на заповед, в която да бъде ясно формулирана поставената
задача и разпределението в рамките на работното време, за
изпълнение на възложената дейност, която е крайно необходимо да
бъде свършена в кратък период от време, с оглед освобождаване на
помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
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Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № НС-06-64/07.07.2022 г. е
постъпило писмо от кмета на община Сливен с приложени към него
копие на заповед за назначаване на комисия за отваряне на
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както и копие
на протокол от извършените от комисията действия. Докладвам го за
сведение на Централната избирателна комисия.
За сведение Ви докладвам и вх. № ЦИК-07-82/07.07.2022 г. –
предложение за участие в курс за писане на стратегия от
Международния център за парламентарни изследвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с
точка втора от дневния ред:
ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви
постъпило искане от ОИК – Аврен, с вх. № МИ-27-1161/07.07.2022 г., подписано от председател и секретар на ОИК –
Аврен, относно изплащане на възнаграждения на членовете на ОИК
за проведено заседание на 19 май 2022 г. във връзка с подадено
заявление от общински съветник от квотата на „БСП за България“ за
обезсилване на издаденото му удостоверение за избран. Изпращат
ни протокола и решението като доказателство за провеждане на
заседанието и присъствието на членовете на общинската
избирателна комисия на същото.
Изготвен е контролен лист и счетоводна справка, видно от
които общата сума за изплащане е 550,62 лв. ведно с осигурителните
вноски. На заседанието са присъствали председател, заместникпредседател, секретар и седем членове.

15
Считам, че искането отговаря на изискванията, така че
предлагам да вземем протоколно решение, с което да се изплати
исканото възнаграждение от ОИК – Аврен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля

да

гласуваме

предложението

за

изплащане

на

възнаграждение на членовете на ОИК – Аврен.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви искане
за изплащане на възнаграждение от ОИК – Стара Загора, с вх.
№ МИ-27-138/06.07.2022 г. Във връзка с предсрочното прекратяване
пълномощията на кмета на село Дълбоки са провели заседание на
30 юни 2022 г.
Изготвена е справка и контролен лист, видно от които общата
сума за изплащане на дежурството и заседанието е на стойност
835,24 лв. Дежурството е дадено на 24 юни от председател и
секретар, а в заседанието са участвали един председател, двама
заместник-председатели, един секретар и 9 членове. Има приложено
заявление от лицето, което желае да бъде освободено като член на
ОИК,

както

и

решението

за

предсрочното

прекратяване

пълномощията на кмета на кметство Дълбоки, община Стара Загора,
както и протокол от заседанието.
С оглед на представените доказателства предлагам да вземем
протоколно решение, с което да изплатим исканото възнаграждение
от ОИК – Стара Загора, за дадено дежурство и проведено заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване по така направеното предложение
за изплащане на възнаграждение на ОИК – Стара Загора.
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27140/07.07.2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
искане от ОИК – Бургас, за изплащане на възнаграждение за
проведено заседание на 20 юни 2022 г. във връзка с предсрочно
прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за
избран на следващия от листата на политическата партия.
Преписката е комплектувана с всички изискуеми документи.
Налице са контролен лист и счетоводна справка. Исканата сума е в
размер на 820,61 лв. Предлагам Ви с протоколно решение да я
одобрим за ОИК – Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля да гласуваме изплащане на възнаграждение на ОИК –
Бургас.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов); против – няма.

Цветанка

Георгиева,

Следващ докладчик – госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № МИ-27-141/08.07.2022 г. е
постъпило искане за изплащане на възнаграждение на членовете на
ОИК – Стамболийски, за едно дежурство, дадено на 4 юли 2022 г. от
председател, секретар и член и заседание, проведено на 5 юли, в
което са участвали председател, секретар и седем членове. На
заседанието е прието решение за предсрочно прекратяване
пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на
следващия от листата на съответната партия и още едно дежурство,
дадено на 6 юли от председател, секретар и член.
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Приложени са контролен лист и счетоводна справка за
размера на исканите възнаграждения, които са на стойност
916,37 лв. ведно с осигурителните вноски.
Моля да приемем протоколно решение, с което да одобрим
изплащането на възнагражденията на членовете на ОИК –
Стамболийски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля да гласуваме предложението
възнаграждения на ОИК – Стамболийски.

за

изплащане

на

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващото искане за изплащане на
възнаграждение е с вх. № МИ-27-139/06.07.2022 г., постъпило от
ОИК – Разлог, за дадени дежурства на 1 юли от заместникпредседател и член, проведено заседание на 21 юни тази година с
участието на председател, двама заместник-председатели, секретар и
четирима членове.
На заседанието е разгледана получена касационна жалба по
адм. дело № 247/2022 г. и е обсъждано становището на ОИК във
връзка с тази касационна жалба, както и изготвянето на отговор и
решение за осъществяване на процесуално представителство по
делото. На 26 юни тази година е дадено дежурство от двама
заместник-председатели на общинската избирателна комисия.
Приложен е контролен лист и счетоводна справка за размера
на

исканите

възнаграждения

на

обща

стойност

заедно

с

осигурителните вноски 672,98 лв.
Моля да одобрим изплащането им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по направения доклад? Няма.
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
Следващ докладчик – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № МИ-27142/08.07.2022 г. – искане за изплащане на възнаграждения на
членове на ОИК – Свищов, за извънредно дежурство, дадено на
6 юли тази година, във връзка с постъпило искане на ОД на МВР –
Свищов.
Искането е съпроводено със счетоводна справка и контролен
лист за извършване на предварителен контрол преди поемане на
задължение. Става дума за сумата на стойност 174,23 лв. ведно с
осигурителните вноски.
Предлагам да одобрим така направеното искане за изплащане
на възнаграждение на ОИК – Свищов, за дадено дежурство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Не виждам.
Моля

да

гласуваме

предложението

за

изплащане

на

възнаграждения на ОИК – Свищов.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
Преминаваме към трета точка от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, искам да Ви
информирам, че във връзка с втория тур на частичните избори за
кмет на кметство Лиляче, на 8 юли бяха предадени на ОИК – Враца,
СУЕМГ, за което се състави протокол с вх. № ЧМИ-23-66.
Предизборният и изборният ден от гледна точка на машинното
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гласуване преминаха без никакви инциденти, което е видно и от
писмо, получено от екип 3 с вх. № ЧМИ-23-67, с което казват, че
машинното гласуване на втория тур за кмет на кметство Лиляче е
приключило успешно, двете СУЕМГ са работили без проблеми,
единствено са им поставени нови ролки с хартия. Докладвам това
писмо за сведение.
Докладвам Ви писмо с вх. № ЧМИ-00-36 от „Информационно
обслужване“ АД, с което ни уведомяват, че резултатите от
частичните избори на 3 юли са публикувани на интернет страницата
на Централната избирателна комисия и на съответните ОИК. В тази
връзка предлагам да вземем решение да бъдат публикувани на
интернет страницата на Централната избирателна комисия и на ОИК
– Враца, резултатите от втория тур на изборите за кмет на кметство
Лиляче.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме така направеното предложение – да бъдат публикувани
резултатите от гласуването на 10 юли.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с
вх. № ЦИК-99-120/06.07.2022 г. от „Енерджи Сорс“ и с него ни
изпращат фактура за съхранение на акумулаторните батерии на
основание Договор № 7 от 23 юни 2022 г. между Централната
избирателна комисия и „Енерджи Сорс“. В тази връзка е изготвена
докладна записка от директора на дирекция „Администрация“ с
вх. № ЦИК-09-193. Съгласно т. 2.1.2 от договора цената за
съхранение е 1,62 лв. с ДДС за една батерия.
С приемо-предавателен протокол са

предадени

около

11950 броя батерии, като бройките са изчислени на база тегло на
една батерия. Фактурираното количество е на база приемо-
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предавателния протокол и подлежи на корекция, след като бъде
направено 100%-но преброяване.
Съгласно т. 3.1 от договора заплащането е в размер на 100% и
се извършва до пет дни след подписване на договора и представяне
на фактура по т. 2.1.2 от договора. Предоставената фактура отговаря
на т. 3.1 по договора.
Предлагам да вземем решение за изплащане стойността на
фактурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания,
или други предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
1 (Ерхан Чаушев).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последният ми доклад е писмо с вх.
№ ЦИК-04-02-16/07.07.2022 г. от ГД „Жандармерия“, с което ни
уведомяват, че във връзка с наши писма са създали необходимата
организация за допускане на лица в склада на „Карго-партнер“ на 1,
+5 и 6 юли за товарене на акумулаторните батерии. Докладвам го за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към
последната – четвърта точка от дневния ред:
РАЗНИ.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам Ви писмо с вх.
№ ЦИК-11-35/07.07.2022

г.

Писмото

е

от

господин

В.

С.,

който прави някои предложения относно техническия вид на
бюлетината за гласуване под общо заглавие: Иновацията Бюлетина с
откъслек. В момента го докладвам за сведение.
Писмото на господин С. съдържа някои предложения за
техническия вид на бюлетините. Който проявява интерес, може да го
види.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, първо, докладвам писмо с
вх. № ЦИК-00-232/11.07.2022 г., с което програма „Достъп до
информация“ уведомява Централната избирателна комисия, че ще
представи доклад „Състоянието на достъпа до информацията в
България 2021 г.“ на 15 юли 2022 г. от 14,00 ч. на онлайн
пресконференция. Има възможност за регистрация, но Ви докладвам
това писмо за сведение.
Следващото писмо е с вх. № ЦИК-07-81, придружено и с
превод на част от писмото. Индийският международен институт за
демокрация и управление на изборите към Индийската избирателна
комисия ни отправя покана за присъствено участие на територията
на Института в Ню Делхи между 1 и 5 август 2022 г. за обучение. От
писмото става ясно, че са поканени двама младши служители от
нашата Централната избирателна комисия за участие. Описани са и
други подробности в писмото. Има и прикачени формуляри, които,
ако решим да изпратим такива служители, най-късно до 26 юли ще
бъдат преведени. Представям го само за сведение.
Последно

Ви

представям

37/08.07.2022 г. от госпожа
отговор.

В.

писмо

с

вх.

№

ЦИК-11-

Б. Подготвил съм проект на

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
друго предложение?
Моля да гласуваме.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
1 (Ерхан Чаушев).
В тази точка Ви докладвам вх. № ЦИК-07-74/30.06.2022 г.
Преводът на тази преписка е с вх. № ЦИК-07-74/01.07.2022 г.
Получили

сме

писмо

от

генералния

секретар

на

Междупарламентарната Асамблея на Общността на независимите
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държави(ОНД) (IPA CIS) относно покана за участие в
Международна научно-практическа конференция „Конвенцията на
ОНД за стандартите за демократични избори: отворено пространство
за международно сътрудничество“, която ще се проведе на 6 и 7
октомври в Санкт Петербург. На този етап Ви го докладвам за
запознаване.
Следващата преписка е с вх. № ЦИК-07-75/30.06.2022 г.
Преводът е под същия номер от 4 юли 2022 г. – покана за участие в
Програмата за наблюдение и обмяна на опит във връзка с
парламентарните избори в Латвия, които ще се проведат на
1 октомври 2022 г., като ни молят, при интерес от наша страна, да
заявим участие до 1 септември 2022 г. Тази преписка засега я
докладвам за запознаване. Към настоящия момент може би трябва да
се съобразим с други обстоятелства.
Колеги,

връщаме

се

в

първа

точка:

Доклади

по

административни преписки.
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви с вх. № НС-0997/06.07.2022 г. постановление на Софийска районна прокуратура, с
което ни уведомяват, че изпращат преписката по компетентност на
Районна прокуратура – Кърджали, с оглед наличието на данни за
евентуално престъпление по чл. 168, ал. 1 и ал. 2, тъй като
преписката е от компетентността на Районна прокуратура –
Кърджали. Докладвам Ви за сведение.
Докладвам Ви преписка с вх. № МИ-09-566/06.07.2022 г. –
постановление за прекратяване на наказателно производство по
досъдебно производство № 63/2022 г., по описа на Районна
прокуратура – Попово. Наблюдаващият прокурор заключава, че е
налице явна незначителност на обществена опасност на деянието и
по смисъла на чл. 9, ал. 2 от НК смята, че деянието не е престъпно и
с оглед на това е прекратил наказателното производство под
съответния номер по описа на Районна прокуратура – Попово.
Предлагам постановлението да не бъде обжалвано.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-09100/11.07.2022 г. сме получили преписка от Софийска районна
прокуратура, която изпращат по компетентност на Районна
прокуратура – Варна, цялата преписка. Това докладвах за сведение.
С вх. № МИ-09-567/07.07.2022 г. сме получили
постановление за прекратяване на наказателно производство от
главна прокуратура – Смолян, във връзка с проведения втори тур за
общински съветници и кметове. Прекратява се поради липса на пряк
умисъл, а съответната секционна избирателна комисия е допуснала
избирател да гласува с настоящ адрес, различен от съответното
населено място.
Предлагам да не се обжалва преписката поради липса на
субективна страна на съответното деяние.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир

Георгиев,

Силвия

Стойчева,

Цветанка

Георгиева,

Цветозар Томов); против – няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-09-565/01.07.2022 г. от
Районна прокуратура – Търговище, сме получили преписка във
връзка с изборите за общински съветници през 2019 г. за гражданин,
който е гласувал по адрес, който се различава от заявения му, като
постоянен.

24
След разпити и производствени действия се прекратява също
поради малозначителност, а също така и като се взима предвид, че
съответната секционна избирателна комисия го е допуснала да
гласува. Правят се изводи за липса на пряк умисъл.
Предлагам да не се обжалва преписката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли друго
предложение? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов); против – няма.

Цветанка

Георгиева,

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-09-564/01.07.2022 г. сме
получили преписка във връзка с гласуване на гражданин в село
Баните. Сложила е подпис под постоянния си адрес гражданката, а в
същото време е била подала заявление за гласуване по настоящ
адрес в София.
След снемане на обяснения, разпити също се достига до
извода, че липсва пряк умисъл и липса на субективна страна на
деянието, доколкото съответната секционна избирателна комисия е
допуснала гражданката да гласува.
Предлагам да не се обжалва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако няма друго
предложение, моля да гласуваме.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир

Георгиев,

Силвия

Стойчева,

Цветанка

Георгиева,

Цветозар Томов); против – няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви за
сведение с вх. № ЦИК-14-8/08.07.2022 г. писмо от кмета на община
Поморие. В изпълнение на наше решение изпраща документи за
достъп до помещение и предаване в Регионален държавен архив –
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Бургас, на част от тези документи и унищожаване на неценни книжа
и материали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради
изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната
избирателна комисия и насрочвам следващото заседание за 14 юли
2022 г., четвъртък, от 10,30 ч. Благодаря.
(Закрито в 12,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Цветозар Томов

Стенограф:
Стефка Аличкова

