ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 213
На 21 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.
Докладва: Гергана Стоянова.
2. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева,
Севинч Солакова, Йорданка Ганчева, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев
3. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
Докладва: Силвия Стойчева
4. Разни.
Докладва: Любомир Георгиев
ПРИСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Емил
Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАТ: Димитър Димитров и Красимир Ципов.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
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комисия, и господин Цветозар Томов – заместник-председател на
Централната избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Десет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на
заседание.
В отпуск са колегите Димитър Димитров и Красимир Ципов.
Госпожа Матева ме уведоми, че ще закъснее за кратко.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Доклади по административни преписки – ще докладвам аз,
госпожа Матева, госпожа Солакова, госпожа Ганчева, госпожа Елка
Стоянова.
2. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
3. Проект на решение относно заявление с искане за
необявяване за избран на народен представител с докладчик госпожа
Стойчева.
Със същия проект на решение, но за друго лице, е точка
четвърта с докладчик госпожа Стойчева.
5. Проект на решение относно обявяване на народен
представител с докладчик госпожа Стойчева.
6. Разни с докладчик господин Георгиев.
Имате ли предложения за допълване?
Госпожо Стоянова?
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля да ме включите с нова точка:
Проект на решение относно предложение до президента на
Република България за насрочване на частичен избор за кмет на
кметство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нека това да бъде
нова точка първа, а точка първа ще стане точка втора.
Господин Чаушев?
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите с възнаграждение
може би в Доклади по административни преписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги?
Няма.
Моля, режим на гласуване на така предложения проект на
дневен ред с направените допълнения.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Започваме с първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО НАСРОЧВАНЕ НА
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО.
Госпожо Стоянова, заповядайте по първа точка.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, във връзка с получени
документи

от

ОИК

–

Кирково,

за

предсрочно

прекратени

пълномощия на кмета на кметство с. Фотиново, община Кирково, ви
предлагам проект на решение с предложение до президента на
Република България за насрочване на частичен избор за кмет на
кметство с. Фотиново, община Кирково, област Кърджали.
С писмо – вх. № МИ-15-230/18.07.2022 г., от ОИК – Кирково,
сме уведомени за тяхно Решение № 168-МИ/15.07.2022 г., с което на
основание чл. 42, ал. 1, т. 13 са прекратени пълномощията на кмета
на кметство с. Фотиново, община Кирково, област Кърджали Сунай
Исмет Сали.
Към писмото са приложени заверено копие от цитираното
решение на общинската избирателна комисия, препис-извлечение от
акт за смърт от 11 юли 2022 г. на община Кирково.
Централната избирателна комисия е извършила служебна
справка за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес в
село Фотиново, община Кирково на страницата на ГД ГРАО, от
която е видно, че броят на населението по постоянен адрес в
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населеното място към 15 юни тази година е 2281 души, поради което
в кметството с. Фотиново, община Кирково, следва да се произведе
частичен местен избор за кмет на кметство.
С оглед изложеното предлагам да приемем, че са представени
необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от
Изборния кодекс, които удостоверяват основанието за предсрочното
прекратяване пълномощията на кмета на кметство с. Фотиново,
община Кирково и необходимостта от насрочване на частични
избори, поради което предлагам да бъде гласувано решение, с което
да бъде предложено на президента на Република България да
насрочи частичен избор за кмет на кметство с. Фотиново, община
Кирково, област Кърджали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на
решение има ли изказвания, или предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението е № 1192-МИ/21.07.2022 г.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам и предлагам да гласуваме
изпращане на писмо до президента на Република България, към
което да приложим заверено копие от току-що приетото решение на
Централната избирателна комисия ведно с приложени цитираните в
решението документи, с цел насрочване на частичен избор за кмет
на кметство с. Фотиново, община Кирково.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Ще ви докладвам материали, които са ни предоставени от
Комисията по политиките за българите
Четиридесет и седмото народно събрание.

извън

страната

в

Ще припомня, че сравнително скоро бяхме на изслушване в
тази комисия, след което, с вх. № ЦИК-12-22/07.07.2022 г. сме
получили – така е записано в писмото, Анализ на Обществения
съвет към Централната избирателна комисия на ключови проблеми
от изборите през 2021 г. от Д. И. Само че това е анализът на
Обществения съвет към Централната избирателна комисия, който не
е от Д. И. и който е представен в Централната избирателна комисия
още през пролетта.
Оказа се, че е допусната неточност и с вх. № ЦИК-12-221/19.07.2022 г. ни е изпратено становището на Мрежата на
българските изборни доброволци по света (МБИДС) относно
доклада на ЦИК за избори 2021 г. – част „Извън страната“,
Становище на глобални координатори на МБИДС.
Тези материали бяха представени по време на заседанието на
Комисията, така че, колеги, предоставени са и на Централната
избирателна комисия. Докладвам за запознаване.
Следващ докладчик – госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с докладна записка
– вх. № ЦИК-09-202/20.07.2022 г., е представено становище по
предоставена фактура с вх. № ЦИК-99-125/13.07.2022 г. от Службата
по трудова медицина. Посочени са по договора със Службата по
трудова медицина сроковете, в които се извършва плащане: първото,
в размер на 50% от общата стойност, се извършва в срок от 15 дни
след сключване на договора и предоставяне на фактурата; второто –
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в останалата част е в срок от 15 дни след изтичане на срока на
договора и предоставяне на фактура.
Знаете, че договорът е със срок на действие една година и се
счита за автоматично подновен за същия срок. Надявам се,
Централната избирателна комисия да бъде уведомена в разумен
срок, преди изтичането на действието на този договор.
Предложението е фактурата, която е на стойност 528,00 лв.,
да бъде изплатена. Посочено е, че има налични средства по бюджета
на Централната избирателна комисия.
Предлагам да одобрим този разход и плащането по
фактурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Няма.
Моля да гласуваме така направеното предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващата докладна записка е
относно изпълнение на дейностите по компютърна обработка на
данните от гласуването в частичните избори на 3 юли, съответно
втори тур в кметство Лиляче, община Враца, на 10 юли.
Знаете, че с писмо от „Информационно обслужване“ АД
получихме информация за изпълнението на договора, както и
приложени приемо-предавателни протоколи, подписани за
„Информационно обслужване“ АД – вх. № ЧМИ-00-40/13.07.2022 г.
Докладвах ви преписката за запознаване.
Представената докладна записка е по извършена проверка,
включително на приложения диск, който се оказа, че съдържа
резултатите от компютърната обработка на данните от гласуването в
частичните избори за кметове. Представената докладна записка
съдържа и констатации от извършена проверка от отговорните
служители

от

администрацията

на

Централната

избирателна
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комисия, които следят за изпълнението на Договор № 8 от 13 август
2020 г., изменен и допълнен със Споразумение от 23 септември
2020 г. между Централната избирателна комисия и „Информационно
обслужване“ АД.
Въз основа на така представената докладна записка с
изразените становища, предлагам да гласуваме приемане на работата
и подписване на приемо-предавателните протоколи, както са
представени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Има
предложения, или изказвания по направения доклад? Няма.

ли

Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Следващ докладчик – госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,

докладвам

постъпила

преписка с вх. № НС-04-02-167/19.07.2022 г. Това е писмо от ОД на
МВР – Велико Търново, с искания по четири въпроса във връзка с
проверка със съответния номер по описа на Районна прокуратура –
Велико Търново. Образувана е по подаден от нас сигнал със
съответния изходящ номер, с който са изнесени данни за гласуване в
нарушение правилата на Изборния кодекс.
Предлагам проект на писмо, с което да отговорим на
заместник-директора на ОД на МВР – Велико Търново, по
поставените въпроси, като отбележим в писмото, че вече на един от
въпросите е предоставена информация. Моля да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова.
Определям колегата Томов да води заседанието за кратко.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам писмо с проектен
номер 3359 до Софийска градска прокуратура във връзка с преписка,
постъпила при нас, със запитване по отношение на извършено
нарушение от едно лице в процеса на гласуване в изборите –
преписката е с вх. № НС-09-106.
Моля да се запознаете и ако нямате забележки, да го
подложим на гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Колеги, има ли бележки и мнения по повод доклада? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам две преписки заедно, защото
се отнасят за едно и също – касаят две различни лица, но отговорът е
един и същи. Писмата са до началника на ОИП – СДВР, комисар
С. и са с проектни номера 3361 и 3362. Тъй като запитванията касаят
лица, по отношение на които ние сме сезирали МВР – Велико
Търново, и сме препратили там, включително и копие на списък с
гласувалите повече от един път в изборите на 11 юли, предлагам
отговорите до комисар С. да са в този смисъл.
Моля да се запознаете с проектите на писма и да ги
гласуваме.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля
да пристъпим към гласуване, ако няма бележки.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви проектен номер 3363 –
писмо до ГД ГРАО, с което им изпращаме по компетентност
запитване от „Икономическа полиция“, по повод проверка по
преписка на СДВР.
Моля да го гласуваме.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли
изказвания по този доклад? Няма.
Да пристъпим към гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам за запознаване и за ваша
информация преписка вх. № ЦИК-00-247, която пристигна днес. Не
съм подготвила още проект на отговор – това е по преписката
относно Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), която ни
възложи да изработим функционалност в системата, която да може
да проследява лични данни и в прикачени файлове към документи,
които се публикуват на сайта на Централната избирателна комисия.
От „Информационно обслужване“ АД ни изпращат
информация по отношение на процедурата, като подробно е описано
какво и как се случва, разбира се, това ще залегне в отговора към
КЗЛД. Тъй като в самото писмо пише, че до 27 юли ще приключи
разработването на тестовете и внедряването в експлоатация на тази
допълнителна функционалност, сега го докладвам за сведение. Ще
подготвя проект на писмо до КЗЛД, с което да отговорим как сме
изпълнили възложеното ни задължение. Смятам, че на този етап
друго освен да се запознаете не е необходимо да се предприема.
Това са моите доклади в тази точка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Господин Чаушев.

ЦВЕТОЗАР

ТОМОВ:
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. №№ МИ-27131/16.07.2022 г. и МИ-27-131-1/18.07.2022 г. сме получили искане
за изплащане на възнаграждение от ОИК – Самуил, Разград, за
проведено заседание на 19 април 2022 г., на което са прекратили
правомощия и са обявили следващия. На заседанието са присъствали
двама-заместник председатели, секретар и 8 членове.
По преписката има счетоводна справка и контролен лист,
поради което предлагам да се изплати съответното възнаграждение в
размер на 597,17 лв. с осигуровките.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТОЗАР

ТОМОВ:

Изказвания по този доклад има ли? Няма.
Преминаваме в режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, с това изчерпахме точка втора.
Преминаваме към трета точка от дневния ред.
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Колега Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпила е докладна
записка от директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК09-204 относно състоянието на акумулаторните батерии за СУЕМГ и
във връзка с писмо – вх. № ЦИК-00-214/24.06.2022 г., от „Енерджи
Сорс“, които ни уведомиха, че от 100 проверени батерии, 13 броя не
отговарят

на

нужните

технически

параметри,

зададени

от

производителя.
Батериите не са самостоятелен актив, а са част от закупените
в комплект СУЕМГ по трите договора и при инвентаризацията на
СУЕМГ батериите са извадени от куфарите. Те не са отделяни по
серийни номера на СУЕМГ и не може да се установи по кой от
договорите са.
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С оглед на предоставения доклад от „Енерджи Сорс“ 13 броя
акумулаторни батерии не отговарят на нормите за експлоатация и
същите следва да се бракуват на база протокол за тяхната негодност
и да се предприемат действия по закупуване на нови акумулаторни
батерии.
Тъй като в момента се извършва проверка на годността на
всички акумулаторни батерии, предлагам докладната записка да
остане за сведение и за запознаване, а след като получим доклад от
„Енерджи Сорс“ за състоянието на всички батерии, тогава да вземем
решение за евентуално бракуване на негодните батерии и
предприемане на действия по закупуване на нови батерии.
Уважаеми колеги, искам да ви информирам, че завърши
изваждането и преброяването на смарткартите и флашпаметите,
предадени от районните избирателни комисии след изборите на
21 ноември. Справката за намерените смарткарти и флашпамети се
намира в моя папка в екселска таблица.
Предлагам

да

обсъдим

на работна група

начина

за

архивиране на информацията от флашпаметите, за да могат те да се
почистят и да са готови за използване на следващите избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, така или
иначе колегата Войнов докладва за запознаване, при всички случаи
трябва да остане за работно обсъждане, предвид числовите данни,
които се виждат в тези справки, и да се извърши, ако е необходимо,
повторна

проверка,

за

да

имаме

точната

информация

за

флашпаметите и смарткартите.
Връщаме се във втора точка: Доклади по административни
преписки.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от
Министерството на вътрешните работи с вх. № НС-04-2169/21.07.2022 г.
Във връзка с наше писмо до ГД „Жандармерия“ с изходящ
номер, посочен в писмото, с което поискахме да ни бъдат
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предоставени копия от списъците, водени от служители на
Дирекцията, които осъществяват охрана на склада на „Каргопартнер“ ЕООД, са ни изпратени списъци, които съдържат
1414 листа: за периода от 1 февруари 2021 г. до 15 април 2021 г. –
210 листа, за периода от 12 май 2021 г. до 25 юли 2021 г. – 330 листа,
и за периода от 12 септември 2021 г. до 10 декември 2021 г., както
сме поискали – 874.
Кашончето се намира в деловодството и някой трябва да
прегледа тази информация, за да видим какво съдържа и от
съдържанието й какви данни за нас можем да извлечем. В момента
го докладвам за сведение и за запознаване.
Следващият ми доклад е писмо от „Информационно
обслужване“ АД – ръководител на ИКТ Илия Горанов, с вх. № ЦИК00-248/21.07.2022 г.
Припомням, че това писмо е във връзка с проведената среща
на

12

юли

между

„Информационно

Централната

обслужване“

АД

избирателна

комисия

и

разменяната

отдавна

и

кореспонденция във връзка с достъпа на членовете на Централната
избирателна комисия и възможността да влизаме в системата cik.is.bg.net, както и да имаме възможност да проверяваме информацията,
която се качва в тази система, от Централната избирателна комисия,
от районните и общинските избирателни комисии.
Припомням, че на срещата беше предложено да ни бъде
проведено така нареченото обучение за ползване на тази система.
Предложението е на 13 и на 14 юли представители на
„Информационно обслужване“ АД – информацията е, че са посетили
и са инсталирали подписите, предлага се обучението да бъде на два
етапа, като смятат, че от порядъка на 3 часа ще бъдат достатъчни.
Очакват да им предложим удобни дати и час за провеждане на
обучението.
С оглед обстоятелството, че все пак е летен период и се
ползват отпуски, бих предложила да обсъдим възможността единият
ден на обучението да бъде следващата или по-следващата седмица, а
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следващият ден да бъде след две седмици, за да може колегите,
които са в отпуск, да участват – едните в единия ден на обучение,
другите – в друг ден на обучение. Ако искате да не го решаваме в
момента, да го решим допълнително след преценка за датите и може
би в следващото заседание да се гласува писмо кога ще е възможно
да се проведе това обучение.
Колеги, както докладвах в предходно заседание, връщам на
доклад докладна записка с вх. № ЦИК-09-177/27.06.2022 г., свързана
с писмо от „Информационно обслужване“ АД от 24 юни, докладвано
от мен на 28 юни и възложено на администрацията на Централната
избирателна комисия за даване на становище, което е дадено с
докладната от 27 юни, допълнена с втора докладна записка от
15 юли – вх. № ЦИК-09-177-1, във връзка с предложението да бъде
подписан нов договор за поддържане на деловодната система.
Предложението с втората докладна от 15 юли е договорът да бъде
сключен до 31 януари 2023 г.
В предложението на „Информационно обслужване“ АД,
мисля, че и в предходния доклад казах, се предлага повишаване на
цената от договора, който действаше до 30 юни, и в предходно
заседание приехме работата по него. Плащанията са предвидени
отново на два пъти, както в досега действащия договор. Към
предложението има контролен лист – може да се поеме разходът.
Както казах и в предходния доклад, ние обсъждахме,
включително и на срещата с „Информационно обслужване“ АД на
12 юли, дали е необходимо сключването на този договор, или може
да се поддържа деловодната система при нужда. В крайна сметка
независимо от обстоятелството – надявам се да внедрим до края на
годината новата деловодна система, може би е добре да имаме
договор за поддържането на тази деловодна система.
Искам да ви информирам, че вчера се установи и се надявам
да се спазва вече – възможно е и в тази деловодна система всички,
постъпили в Централната избирателна комисия документи, преди да
бъдат разпределени, да се виждат от всички членове на Централната
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избирателна комисия, ако въвеждащият ги деловодител насочи
документите към всички членове на Централната избирателна
комисия. Вчера проиграхме варианта, така че са дадени инструкции
и на четиримата деловодители – всеки документ, който се въвежда в
сега действащата деловодна система и му се дава входящ номер, да
се насочва към всички членове на Централната избирателна
комисия, преди да е получил резолюция.
В тази връзка ви предлагам да подпишем договора за
поддръжка на деловодната система до 31 януари 2023 г. Дори и след
въвеждането на новата деловодна система, ще бъде необходимо от
тази деловодна система да се правят справки, така че е хубаво да я
поддържаме поне известно време, няколко месеца след въвеждането
на новата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
във

връзка

с

доклада

на

госпожа

Матева

и

направеното

предложение?
Моля, режим на гласуване за сключване на нов договор със
срок до 31 януари 2023 г. за поддръжка на деловодната система,
която използва Централната избирателна комисия.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа има
подготвено писмо до господин Ф., изпълнителен директор на
„Информационно обслужване“ АД, с което ви моля да одобрим да се
изпрати искане генерираният код за достъп с издадения електронен
подпис, който ползвам аз – имаше генериран код за ползване на този
електронен подпис от колегата Ганчева за проверка в системата на
бюлетините, да бъде генериран нов код за този електронен подпис,
който да ползваме с колегата Гергана Стоянова, а за колегата
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Ганчева, когато прецени с кого ще работи в тази система, ще се
изпрати писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания, или друго предложение?
Моля да гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви писмо с вх. № НС-08-242/20.07.2022 г., изпратено ни от Съда на Европейския съюз –
Секретариат, във връзка с преюдициално дело С-306/2021 г. по
преюдициално запитване от Върховен административен съд –
България, във връзка с жалба от коалиция „Демократична България
– Обединение“.
Секретариатът на Съда ни уведомява, че с решение от 12 юли
2022 г. делото е разпределено на Осми състав и съгласно чл. 28 от
Процедурния правилник на Съда, освен в случай на непредвидени
обстоятелства, са определени трима членове на съдебния състав с
посочени имена. В съответствие с разпоредбата на чл. 76 от
Процедурния правилник Съдът е решил да се произнесе без да
провежда устни състезания по делото и наред с това Съдът е взел
решение делото да бъде разгледано без заключение на генералния
адвокат.
За по-нататъшния ход на производството ще бъдем
уведомени. Докладвах го за сведение. Това са моите доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

госпожо Стоянова, в същата точка.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка има подпапка, в
която е преписка с вх. № ЦИК-16-6, която докладвах преди няколко
заседания. Това е искане от едно лице за предоставяне на
информация по Закона за достъп до обществена информация
(ЗДОИ). В подпапката са събрани всички относими документи, в
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това число приложенията, които предлагам към проекта на решение
и самият проект на решение. Приложенията са справка в табличен
вид, копие от Постановление № 399/24.11.2021 г. и копие от
Решение 775/10.11.2021 г. – и двете на Министерския съвет.
Справката, която предлагам да се приложи към писмото, е
със заглавие „Към писмо по ЗДОИ“, допълнителният файл с поподробна информация е за ваше сведение, за ползване с обяснителни
бележки в работната среда тук.
Проектът на решение е текстовият файл. Моля да го
погледнете и да го обсъдим, ако имате забележки, и да го подложим
на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, кратко
време за запознаване с проекта, за да може да се направи и справка
със съответните посочени линкове.
Колеги, тъй като в този проект има информация, която
според мен има необходимост да се провери отново за коректност,
предлагам в следващото заседание да вземем решението, ако сте
съгласни.
Преминаваме към последната точка:
РАЗНИ.
Господин Георгиев, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Първо, представям за сведение
писмо с вх. № ЦИК-07-87 относно предстоящите за провеждане
избори в Кения. Писмото е от Международната фондация за
избирателни системи. Може да го видите в папка с мои инициали с
превод. Предстоят избори за президент и вицепрезидент, областни
управители, членове на Сената, депутати и членове на областните
управи. Докладвам го за сведение.
Получили сме писмо с вх. № ЦИК-07-86 от господин А. К.,
който пише с молба за сведение дали имаме определен вид файл на
изборните райони.
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Предлагам да отговорим кратко и отрицателно, тъй като не
можем да предоставим исканата информация. Подготвил съм и
проект на писмо-отговор с проектен номер 3364.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по
предложението на господин Георгиев? Няма.
Моля да гласуваме така направеното предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, други доклади? Няма.
Останалите точки от дневния ред, който приехме в началото
на заседанието, ще останат за следващото заседание.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за
26 юли, вторник, от 10,30 ч. Благодаря.
(Закрито в 12,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

