ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 247
На 18 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно допускане на партия за участие
в частичен избор за кмет на кметство, насрочен на 23 октомври
2022 г.
Докладва: Елка Стоянова
2. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова и Емил Войнов
ПРИСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева
ОТСЪСТВАТ: Цветозар Томов, Росица Матева, Георги
Баханов, Ерхан Чаушев, Гергана Стоянова, Силвия Стойчева.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден колеги!
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В залата сме 9 членове на Централната избирателна комисия –
имаме кворум за провеждане на заседание, което по технически
причини не можа да се проведе вчера.
Предлагам ви следния проект на дневен ред.
1. Проект на решение относно допускане на партия за участие
в частичен избор за кмет на кметство, насрочена на 23 октомври
2022 г. с докладчик госпожа Елка Стоянова.
2. Доклади по административни преписки с докладчици: аз и
господин Войнов.
Имате ли други предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Започваме с първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ДОПУСКАНЕ НА
ПАРТИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА
КМЕТСТВО, НАСРОЧЕНИ НА 23 ОКТОМВРИ 2022 г.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка с проектен № 1425 е
предложение за решение за допускане на ПП „Възраждане“ за
участие в частичните избори за кметове на кметство.
Постъпилото заявление е подписано от представляващия
партията и е чрез пълномощник, подадено с представено надлежно
пълномощно.
Заведено е под № 6 от 17 септември 2022 г. в регистъра на
партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство
Юделник в община Сливово поле, област Русе, за кмет на кметство
Свирково община Симеоновград, област Хасково, за кмет на
кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, за кмет
на кметство Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора, за
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кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, за
кмет на кметство Фотиново, община Кирково, област Кърджали, за
кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца, за кмет на
кметство Порой, община Поморие, област Бургас.
Изборите са насрочени на 23 октомври 2022 г.
Заявено е искане за наименование на партията в бюлетината по
следния начин: ВЪЗРАЖДАНЕ.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията от 9 септември 2022 г.; удостоверение
542 от 1 септември от Сметната палата за внесени от партията
финансови отчети за 2019-а, 2020-а и 2021 г.; заверено копие на
пълномощно от 10 септември в полза на упълномощеното лице,
подало заявлението – П. П.
Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия,
съгласно Решение 982-МИ от месец септември 2019 г. за участие в
общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г.
Тъй като са налице изискванията на чл. 464 от Изборния
кодекс и Решение 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната
избирателна комисия за допускане на партията за участие в
частичните избори, насрочени за 23 октомври 2022 г., ви предлагам
да гласуваме решение, с което да допуснем ПП „Възраждане“ за
участие в частичните избори за изброените кметства, насрочени на
23 октомври 2022 г. с наименование на партията в бюлетината
ВЪЗРАЖДАНЕ.
Това е предложението ми за решение.
Моля да го обсъдим и ако нямате възражения, да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по проекта на решение? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 1438-МИ/18.09.2022 г.
Преминаваме към точка втора.
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Колеги, в тази точка ви докладвам за сведение.
С приемо-предавателен протокол с вх. № ЦИК-00-320/
16.09.2022 г. от администрацията беше предоставено на експертите,
които подпомагат дейността на Централната избирателна комисия,
необходимите материали във връзка с пробното доверено
изграждане, което беше извършено в петък. Докладвам ви го за
сведение.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, моля за последващо
одобрение на писмо до „ЕнЕрДжи Сорс“ ООД, с което ги
уведомяваме, че следва да ни подготвят 11013 броя осреднени
батерии, които да бъдат доставени в склада на „Карго-партнер“
на 21 септември 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, да гласуваме.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с протоколно
решение на Централната избирателна комисия искам да ви уведомя,
че с приемо-предавателен протокол са предадени на „Сиела-Норма“
АД 21870 броя флашпамети, 55 917 броя смарткарти за страната и
1315 броя смарткарти извън страната. Номерът на приемопредавателния протокол е НС-00-221.
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Искам да ви уведомя, че вчера от „Сиела-Норма“ АД върнаха
1315 броя смарткарти за извън страната, за което беше съставен
приемо-предавателен протокол. Понеже беше извънредно, го
подписахме аз и колегата Елка Стоянова, с вх. № НС-00-224.
Предлагам за последващо одобрение подписването на протокола.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим
на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в тази връзка предлагам
да изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което да
им предадем картите за 539 машини извън страната и да ги помолим
да ги параметризират за изборите за народни представители извън
страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
или други предложения има ли? Няма.
Моля, да гласуваме.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева); против
– 1 (Севинч Солакова).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от
„Карго-партнер“ с вх. № НС-23-154. То е във връзка с предстоящите
избори и необходимостта от извършване на сходни дейности по
обслужването на машините за гласуване. Изпращат ни един списък с
лица, които да бъдат допуснати в склада на „Карго-партнер“.
Предлагам да изпратим този списък с писмо на Министерството на
вътрешните работи и ДАНС за проверка на лицата, като бъдат
проверени не по-късно от края на утрешния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
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Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, постъпило е писмо от Министерството на
електронното управление с вх. № НС-04-63 и се намира в моя папка.
То е относно осигуряване на условия за достъп до изходния код на
ТУМГ.
Предлагам за запознаване и да се обсъди на работна група.
Уважаеми

колеги,

предлагам

да

изпратим

писмо

до

Министерството на електронното управление, с което да ги
уведомим, че имаме готовност в утрешния ден, 19 септември, след
16,00 ч., да участваме в довереното изграждане на софтуера за
изборите за народни представители на 2 октомври.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
предложения? В петък успешно бяха направени всички стъпки в
присъствието на Централната избирателна комисия от нашите ITексперти по тренировката за довереното изграждане. Така че в тази
връзка наистина имаме готовност. В случай че трите институции
също могат да бъдат готови, може да го направим тогава с цел посрочното подготвяне на машините за гласуване извън страната за
секциите с машини.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против
– няма.
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Колеги,

поради

изчерпване

на

дневния

ред

закривам

заседанието на Централната избирателна комисия.
Насрочвам следващото заседание остава за утре, 19 септември
2022 г. от 14,00 ч. Благодаря ви.
(Закрито в 10,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Силвия Михайлова

