ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 263
На 7 октомври 2022 г., петък, се проведе заседание на
Централната избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева,
Димитър Димитров, Силвия Стойчева, Любомир
Георгиев, Елка Стоянова, Георги Баханов, Севинч
Солакова
2. Проекти на решения относно заявления с искане за
необявяване за избрани за народни представители в изборите на
2 октомври 2022 г.
Докладва: Севинч Солакова, Цветанка Георгиева
3. Проект на Решение относно обявяване на избраните
народни представители в Четиридесет и осмото Народно събрание.
Докладва: Камелия Нейкова
4. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
5. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Росица Матева
6. Възнаграждения на ОИК.
Докладват: Ерхан Чаушев

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов,
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Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАТ: Цветозар Томов, Красимир Ципов.
Заседанието бе открито в 14.37 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията, и от госпожа
Росица Матева – заместник-председател на Централната избирателна
комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги. В
залата сме 13 членове, имаме кворум. В отпуск са колегите Томов и
Ципов.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Доклади по административни преписки с докладчици:
Камелия Нейкова, г-жа Матева, г-н Димитров, г-жа Стойчева, г-н
Любомир Георгиев, г-жа Стоянова, г-н Баханов и г-жа Солакова,
2. Проекти на решения относно заявления с искане за
необявяване за избрани за народни представители в изборите на
2 октомври 2022 г. Докладчици: г-жа Георгиева и г-жа Солакова.
3. Проект на решение относно обявяване на избраните
народни представители в Четиридесет и осмото Народно събрание.
Докладчик съм аз.
4. Машинно гласуване. Докладчик е г-н Войнов.
5. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа
Матева.
Имате ли предложения за допълване?
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имам едни възнаграждения на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 6 –
Възнаграждения на ОИК.
Други? Няма.

3
Моля, режим на гласуване на дневния ред.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, започваме с точка първа.
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ
Определям госпожа Матева да води заседанието.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
първият докладчик е господин Димитров. Заповядайте в
административни преписки.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, кратичко и за сведение,
получили сме благодарност от A-WEB заради това, че сме им
изпратили пълномощното. Благодарение също за сътрудничество и за
това, че сме били организатори на седмата среща на изпълнителното
бюро. Тя е била някога си назад във времето. Това е моят доклад. То
е за сведение. Ще го отложа за понеделник.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Стойчева, заповядайте в административни преписки.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия с вх. № НС-25-15/11 от 6 октомври 2022 г. е получен
финален отчет за интернет реклама в „бТВ Медиа груп“ за
излъчените материали от информационно-разяснителната кампания
на Централната избирателна комисия, както и финален отчет за
извършените
информационно-разяснителни
материали
на
Централната избирателна комисия в телевизия „бТВ“ с вх. № НС-2515/12 от 6 октомври 2022 г. Докладвам ги за сведение на комисията и
за приобщаване на съответните отчети към договора за изпълнение
по възложената поръчка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
следващият докладчик е колегата Георгиев. Заповядайте.
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали от днес,
докладвам най-напред за сведение писмо с вх. № НС-22-493. „Ако ми
предоставите избирателната активност според данните от
преброяването, ще ви призная“ е текстът на писмото. Предлагам го за
сведение.
Освен това предлагам на вниманието на Централната
избирателна комисия също за сведение две писма. Едното писмо е с
вх. № НС-22-477/06.10.2022 г., следващото е с вх.
№ НС-22-477-1/06.10.2022 г. от господин Н.
Л.
, който с
много прикачени към писмото, придружително писмо и файлове, ни
уведомява, че се е обърнал към органите по чл. 150, ал. 1 от
Конституцията за обявяване на изборите така, както той смята, че са
изложени в приложения към писмото текст. За сведение е.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Следващият докладчик е колегата Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, имам само два
доклада в тази точка. Вх. № НС-25-11/12 от 6 октомври 2022 г. и
НС-25-11/3 от 6 октомври 2022 г.
Първото е сертификат за извършена реклама на национален
ефир на Дарик радио, с което ни се дава справка по отношение на
излъчваните ли от разяснителна кампания.
Второто е сертификат от „Индипендънт медия БГ“ за периода
9 август – 2 октомври за сайтовете www.dsport.bg, www.darik.bg и
www.clubs.bg за разяснителна кампания – банерна реклама и видео
реклама. Докладвам ви ги за сведение. Приложените справки ще
бъдат приобщени към съответните досиета.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Следващият докладчик е колегата Баханов. Заповядайте.
ГЕОРГИ
БАХАНОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председателстваща. Уважаеми колеги, докладвам ви Постановление
за
прекратяване
на
наказателно
производство,
вх.
№ МИ-09-593/06.10.2022 г. от районен прокурор при Районна
прокуратура – Варна.
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В постановлението е посочено, че има наказателно
производство по това съдебно производство по отношение на едно
лице, което е било регистрирано с различен постоянен и настоящ
адрес. На първия тур на проведените избори на 27.10.2019 г. е
гласувала в СИК 234, когато е била секретар, след взето решение о т.
комисията, като същата е била дописана в избирателния списък и е
попълнила декларацията. Отново е гласувала и на балотажа.
Разписани са всички като свидетели и единодушно са взели решение,
тъй като същата изпълнява длъжността секретар, да гласува в тази
секция. Няма удостоверение за гласуване на друго място, не е било
издавано.
Прокуратурата счита, че са налице достатъчно доказателства,
формално осъществена обективна страна, състав на престъплението ч
168, ал. 1 от НК, на по-същественото обаче е липсата на субективния
елемент, а именно: На първо място, и председателят, и членовете са
разрешили на секретаря да гласува и са я дописали. Налични са били
представите в нея, че не извършва престъпление и че гласува
абсолютно правомерно и поради което счита, че не може да й се
вмени виновно поведение. С изложените мотиви прокуратурата
прекратява досъдебното производство. Предлагам да остане за
сведение, тъй като има и 7-дневен срок за обжалване. Ако някой от
колегите е на друго мнение, моля да го изрази до 13.10.2022 г.
Аз предлагам да е за сведение.
Следващото, уважаеми колеги, е НС-09-233/06.10.2022 г.,
прокурор при Софийска районна прокуратура, образувано по повод
на сигнал от ІІІ районно управление на СДВР, в което се излагат
твърдения за разлепени агитационни материали на 2.10.2022 г. близо
до 44 СУ „Неофит Бозвели“, където са ситуирани секции за
гласуване. Била е извършена проверка с оглед данни на престъпление
от общ характер.
Будна гражданка се е обадила, забелязала на една кофа за
боклук разлепени агитационни материали за конкретна политическа
партия.
Докладвала на ръководството на V РУ - СДВР за
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констатираното от нея. Служител от Столичния инспекторат в обход
установил обаче, че са били вече премахнати, в оперативноиздирвателно мероприятие, хора, на които не било установено
лицето, което е разлепило горепосочените материали, нито лицето,
което ги е премахнало. Не обективира данни извършената проверка,
които да обосновават извода, че е налице осъществено каквото и да е
съставомерно деяние, поради което прокурорът при Софийска
районна прокуратура постановява: отказва да образува досъдебно
производство по преписката. Отново предлагам да остане за
сведение.
Следващото и последно, уважаеми колеги, е с вх.
№ НС-09-228/05.10.2022 г. от Района прокуратура – гр. Плевен до
Централната избирателна комисия и копие до председателя на
Общинска избирателна комисия – Плевен. Информират ни на
основание разпоредбите в Закона за изпълнение на наказанията, във
връзка с чл. 416, ал. 2 от НПК, ни изпращат препис от определение по
дело 1825/2022 г. по описа на Районен съд – Плевен, влязло в сила на
1.10.2021 г., с което С.
Д.
И.
с посочено ЕГН и с
настоящ адрес е наложено наказание лишаване от право да заема
определена държавна или обществена длъжност, а именно, да заема
изборна длъжност в срок от три години, считано от датата на
одобряване на споразумението, като при неизпълнение на
наказанието на същия е наложено заедно с наказание лишаване от
свобода да се съобразят разпоредбите на чл. 49, ал. 3 и ал. 4 от НК и
прокуратурата желае изпълнение на наказанието и възстановява
правата на осъдения да уведоми веднага прокуратурата.
Приложен е протокол от 1.10. на районен съд – Плевен, с
което подсъдимият се е признал за виновен, извършил е
престъпление, а именно, предложил е имотна облага на няколко лица
с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на
определена политическа партия.
Освен наказанието лишаване от свобода за осем месеца, с три
години изпитателен срок, му налага на основание чл. 167, ал. 6, във
връзка с ал. 2, във връзка с ч. 37, ал. 1 и ал. 6 от НК, лишаване от
право да заема определена държавна и обществена длъжност, а
именно да заема изборна длъжност за срок от три години.
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Уважаеми колеги, с оглед на практиката на Централната
избирателна комисия, предлагам да изпратим писмо, на първо място,
да „Информационно обслужване“ с въпрос дали същото лице към
момента заема такава длъжност и да имат предвид наложеното
наказание и за срока, за който е наложено, при последващи проверки
при регистрация на кандидати в различни видове избори за срока на
налагане на наказанието. Отделно от това, същото да се впише в
нарочния регистър към Централната избирателна комисия.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложението на колегата Баханов? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, запазвам правото евентуално да
върна доклад, с оглед на извършената проверка от „Информационно
обслужване“, ако се окаже, че лицето в момента изпълнява такава
длъжност за предприемане на необходимите действия.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колегата
Солакова, следващ докладчик в административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа имаме проект на писмото до кметовете на общините, където
ще се произведат частични избори за кметове на 23 октомври 2022 г.
и до общинските избирателни комисии, с копие до печатницата на
БНБ. Във връзка с възлагането на отпечатването предоставяме лица
за контакт от печатницата на БНБ. Обръщаме внимание, че
задължително отпечатването на бюлетините трябва да се извърши в
„Печатница на БНБ“ – АД. Препоръчваме, с оглед и защитата на
изборните книжа като протоколи на секционните избирателни
комисии и на общинските избирателни комисии, те да бъдат
отпечатани или в „Печатница на БНБ“ – АД, или в „Демакс“ АД.
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Напомняме за някои от задълженията на кметовете по
отношение на организационно-техническата подготовка, в това число
съставянето на избирателни списъци по отношение на част втора уведомяването и на Централната избирателна комисия. още един път
напомняме да бъдат предоставени телефони, които да бъдат
публикувани и на страницата на общинската избирателна комисия.
Посочени са решенията, които следва да бъдат спазвани при
изработката на
изборните книжа и материали, както и на
бюлетините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, писмо от Службата по
трудова медицина с вх. № ЦИК-00-308-1/06.10.2022 г. Тъй като то е
от 6.10., е адресирано до ЦИК до госпожа Р.
Ц.
и
госпожа К.
М.
, очаквах, че до днес ще
имаме справка за извършените профилактични прегледи и кои
остава, с оглед на това, че са дадени допълнителни дати до края на
месец октомври. Докладвам ви го за запознаване и ще напомня на
госпожите да изготвят съответно график за тези профилактични
прегледи за желаещите колеги.
За сведение ви докладвам ЧМИ-06-80/06.10.2022 г. от
Струмяни ни информират, че няма подадени заявления за гласуване
от лица, които са граждани на друга държава членка на Европейския
съюз по избирателен списък – част втора.
Вх. № ЦИК-02-81/30.09.2022 г. в Централната избирателна
комисия от отдел „Административно обслужване“ към Народното
събрание са постъпили опис на изходящите писма от Централната
избирателна комисия за месец септември, както и доказателства за
дължимите средства. От деловодството на Централната избирателна
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комисия е приложена справка за изпратените писма от деловодството
на Централната избирателна комисия за месец септември. В
забележка към описа се посочва, че общият брой на писмата съвпада.
Справката на ЦИК се изготвя по изходящи номера, а справката в
Народното събрание е с отразена дата на изпращане, поради което
има разминаване само в датите.
Предлагам ви да одобрим по представените документи
разхода от 283.69 лв. за изпратена кореспонденция за месец
септември тази година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка ЦИК-09299/07.10.2022 г. представени са отчети по граждански
договори 45 и 46 от тази година от госпожа А.
К. и
О.
Б.
за изпълнени дейности по точка 1 и точка 2, а по точка 3 от
договорите дейност та продължава да се изпълнява и ще бъде
отчетена в края на договора. Отчетите са много подробни. Те също са
заведени с вх. № ЦИК-11-51/07.10.2022г., съответно ЦИК-1152/07.10.2022г. Много подробно са описани дейностите, които са
изпълнени, като са посочени изборните книжа и материали от
конкретните видове избори или национални референдуми.
В докладната записка се сочи, че по точка 4 техническата
обработка на ценните документи предстои да бъде изпълнена, като за
целта е необходимо ползването на зала 76 и предоставянето на
компютър за изготвяне на описа и други документи, свързани с
изпълнението на дейността. В тази част не ви предлагам решение. Не
е обсъдено предварително с Централната избирателна комисия по
отношение на необходимостта от ползване на 76 зала, тъй като
архивистът ще изготви съответно описите и документите на
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персоналния компютър, който е предоставен в качеството на
длъжностно лице в администрацията на Централната избирателна
комисия. На този етап ви го докладвам за сведение.
По отношение на отчетите предлагам да бъде прието
изпълнението на работата по договори 45 и 46 от госпожа А.
К.
и госпожа О.
Б. и да одобрим плащане в размер на
50 % от договорената стойност, съгласно чл. 2, ал. 2 от договорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по направения доклад? Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам за сведение писмо
ЧМИ15-105-1/06.10.2022 г., ЧМИ-15-105/06.10.2022 г., съответно от
ОИК – Сливо поле и ОИК – Симеоновград, във връзка с приетите им
решения за одобряване на предпечатен образец на бюлетините. Ние
им изпратихме писмо. На този етап приключих.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка
ви докладвам писмо с вх. № НС-29-2/29.09.2022 г., което мисля, че
докладвах по-рано за запознаване. То е в работната папка. С писмото,
наречено заявление за достъп до обществена информация, се иска
писмо, получено в Централната избирателна комисия през месец
август от Държавна агенция „Национална сигурност“. Писмото,
което бяхме получили, го бяхме получили в копие по електронната
поща на ЦИК.
Смятам, че това заявление не е заявление за достъп до
обществена информация, тъй като писмото, за което става дума, не
съдържа такава, но предвид посоченото в заявлението ви предлагам
да предоставим на заявителя копие с вх. № НС-23-34/19.08.2022 г.
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Колеги, имате ли изказвания или други предложение? Моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч
Солакова).
Колеги, преминаваме към точка втора:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАЯВЛЕНИЯ С
ИСКАНЕ ЗА НЕОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАНИ ЗА НАРОДНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 2 ОКТОМВРИ
Заповядайте, госпожо Солакова, или госпожа Георгиева който има готовност.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, постъпило е заявление с
вх. № НС-22-509/07.10.2022 г. от Деян Николаев Николов,
регистриран кандидат за народен представител от кандидатска листа
на партия „Възраждане“ в 24 изборен район – София, с което се иска
да бъде заличен и да не бъде обявен за избран за народен
представител.
С решение 1560-НС/06.10.2022 г. Деян Николов е обявен в
списък Б на кандидатската листа на партия „Възраждане“ в 24 район
– София. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от
Деян Николов да бъде заличен от обявения списък Б и да не бъде
обявен за избран за народен представител.
Въз основа на подаденото заявление и на база правните
основания, предлагам на Централната избирателна комисия да реши:
заличава Деян Николаев Николов от списък Б, обявен с решение
1560-НС/06.10.2022 г. в листата на партия „Възраждане“ в 24 изборен
район – София.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по този проект? Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
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Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е с № 1562-НС.
В тази точка мисля, че нямате друг доклад. Госпожо Солакова,
заповядайте със следващия проект.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, заявление № НС-22492/06.10.2022 г. от Димитър Иванов Аврамов със съответно ЕГН от
кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в 12
изборен район - Монтана.
Господин Димитър Иванов посочва изрично в заявлението си,
че иска да бъде заличен и да не бъде обявен за избран за народен
представител. Заявлението е получено след приемане на решение
1560-НС/06.10.2022 г. на ЦИК, с което решение ЦИК обяви списък А
и списък Б в резултат от обработката на данните от произведените
избори. В този смисъл заявлението на господин Аврамов следва да
бъде прието като искане да бъде заличен от обявения списък А, в
който попада, в списъка за изборен район 12 – Монтана.
Поради изложеното, предлагам ЦИК да приеме решение за
заличаване на Димитър Иванов Аврамов със съответното ЕГН, от
списъка, обявен с решение 1560-НС/06.10.2022 г. в листата на партия
„Движение за права и свободи“ в 12 изборен район – Монтана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Моля да гласуваме този проект.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е с № 1563-НС.
Колеги, продължаваме с точка четвърта:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
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Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило писмо с вх. № НС23-377/07.10.2022 г. Писмото е от „Карго партнер“ и е в отговор на
наши писма. Дават ни информация за следните номера на 15-те
машини за гласуване и пломбите, поставени на тях. Това са
проблемните машини, които им бяхме поръчали да бъдат отделени и
пломбирани. В тази връзка искам да ви информирам, че днес
определените членове на Централната избирателна комисия посетиха
склада на „Карго партнер“ и успяха да проверят двете машини със
сгрешен хеш код. Установи се, че едната машина е с хеш код от
изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на
14 ноември, а втората машина е с хеш код от изборите през юли
миналата година. Предлагам за това нещо да бъде съставен
констативен протокол, който да бъде подписан от присъстващите
членове на Централната избирателна комисия, представители на
„Сиела Норма“ и представителите на Министерството на
електронното управление и Българския институт по стандартизация.
За останалите 13 машини, тъй като е по-сложно
установяването на проблема, предлагам да вземем решение тези 13
машини да бъдат докарани в понеделник в Централната избирателна
комисия и тук да бъдат изследвани, като за целта ви предлагам да
изпратим писмо до Главна дирекция „Жандармерия“ с копие до
„Карго-партнер“, с което да ги уведомим, че на 10 октомври 2022 г. в
11 часа ще бъдат изнесени от склада 13 машини и транспортирани до
Централната избирателна комисия и за целта да бъдат допуснати до
склада, предлагам аз и колегата Георгиев и ако има, и други
желаещи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Също така за всичките тези, които ще ги
изследваме очевидно - списък на техниците, които са въвеждали с
инсталационна флашка, време и поименно кой е въвеждал конкретно
за тези машини.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с
доклада на колегата Войнов искам да направим едно уточнение. Тези
13 машини, които се предлага да бъдат докарани в Централната
избирателна комисия за съответните проверки, 3 от тях са случаите, в
които беше излязъл надписът в изборния ден „Дневникът е
подправен“. В тези секции е имало по две машини за гласуване,
поради което изискваме и втората машина, въпреки че за нея не е
имало информация от секционна или районна избирателна комисия
за възникнал проблем, а останалите машини се изискват, защото те са
били разменени, били са предвидени за една избирателна секция, а с
тях е гласувано в друго. Въпреки че секционната избирателна
комисия е съставила протокол КР, все пак да се установи гласуването
с тези секции имало ли е някакъв възникнал проблем. Затова
машините са 13, а не са 3. И може би да се състави опис по серийните
номера на машините.
Освен докладите от инсталирането на тези машини, които
днес на място ни бяха предоставени за двете машини с установен
различен системен хеш код при стартиране на изборния ден, да бъдат
изискани и за останалите машини, както и данните за техниците,
които са правили съответната инсталация и времето на инсталацията.
Господин Чаушев, госпожа Матева.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Освен това, „Сиела Норма“ да предостави
информация след доверителното изграждане и предоставянето на
съответните флашки, включително инсталационните флашки, колко
са били клонирани по тяхната терминология за инсталация във
всичките 11 000. И в коя машина са били клонирани, също и това,
тяхната машина, или някоя друга. Да се запише и това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева,
заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз предлагам в списъка,
който ще изпратим към „Карго партнер“ и ГД „Жандармерия“ за 13те машини, които трябва да бъдат доставени в понеделник, да ги
изпратим по описа на машините, съответно поставените пломби на
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куфарите, така както са описани в писмо НС-23-377, като коригираме
днес поставените от нас пломби върху куфара на една машина с
излизащото съобщение на екрана, че дневникът е подменен.
Снимали сме номерата на пломбите, които сме поставили, така че ще
опишем номера на пломбата и номера на машината, за да можем
после да сверим дали така пристигат при нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
предложения, колеги? Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с частичните
избори за кмет на община Вълчи дол, предлагам да изпратим писмо
до кмета на общината на Вълчи дол, с което да им изпратим
системния хеш за предстоящите избори с указание, че трябва да бъде
раздаден на всички секционни избирателни комисии. Стандартното
писмо може да го видите в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, към
предложението на колегата Войнов, освен да изпратим на
общинската избирателна комисия и на кмета на общината, да
публикуваме съобщение на нашата интернет страница.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от
„Сиела Норма“ с вх. № НС-23-376. С него ни уведомяват, че във
връзка с получените указания 1599 броя батерии по договор 1 са
извадени от СУEМГ и се намират в склада на „Карго партнер“. В тази

16
връзка предлагам да изпратим писмо до „Ен Ер Джи Сорс“, с което да
ги уведомим, че на 11 октомври следва да отидат и да си приберат
батериите, също така и писмо до Главна дирекция „Жандармерия“, с
което да им укажем, че следва да бъде допуснато изнасянето на 1599
броя батерии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения? Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с първия ми
доклад пропуснах да ви помоля да изпратим писмо до Народното
събрание, за да ни осигурят транспорт за понеделник на машините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме това писмо.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от
„Карго партнер“, вх. № НС-23-379-7 от 7 октомври 2022 г. То е във
връзка с наше писмо, с което ние поискахме информация за
разминаванията за приложената фактура за месец август. Те ни
отговарят, че несъответствията между двете стойности произлизат от
това, че трансферът на палетизираните машини до зоната за
обслужване са трансферирани с 10 цели палети – 120 машини, за
които е таксувано само сканиране на серийния номер без вход/изход
на ръка.
В тази връзка връщам на доклад докладната записка от
директора на дирекция „Администрация“, свързана с фактурата,
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представена от „Карго партнер“, вх. № ЦИК-09-294/01.10.2022 г.
Всичко това е в моя папка, подпапка „Фактура Карго“. Аз я
докладвах тази докладна и предложението за изплащане на фактурата
- само първата част, без частта А, в която се изисква допълнителното,
искано от наемодателя обезщетение. Така че предлагам да бъде
изплатена фактурата в размер на 52 721 лв. с ДДС, без да се плаща
допълнителната част в размер на 55 800 лв. с ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания или предложения, различни от тези на докладчика? Моля
режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик госпожа - Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви писмо ЧМИ-23-79/1 от
7 октомври 2022 г., с което „Сиела Норма“ в отговор на наше писмо
от вчера ни предоставят отново екрана на електронната бюлетина, за
който вчера им указахме, че беше допусната грешка в номерата на
бюлетината. Този път е изпратена. Екранът на бюлетината
съответства, а и ние днес на място в склада установихме при
проверка на една от машините, които се инсталираха за изборите на
9 октомври 2022 г., че вярно са изписано номерата в бюлетината на
четиримата кандидати. Така че това го докладвам в момента за
сведение.
Втората част на писмото е, че допълнително предоставят на
Централната избирателна комисия резултатните файлове за изборите
на 9 октомври 2022 г. и мисля, че трябва да ги препратим, колега
Войнов, на „Информационно обслужване“ този резултатен файл за
верифициране, така че правя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения? Моля, режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, вх.
№ НС-23-374-2/07.10.2022 г. от „Сиела Норма“ отново, което в
отговор на наше писмо НС-23-375/06.10.2022 г. ни информират, че в
съответствие с всички разпореждания на ЦИК са подготвили смарт
картите и флашпаметите от демонстрационните машини, които обаче
се намират в склада и следва да има разпореждане до жандармерията,
която да им разреши да ги изнесат. Изразяват готовност днес, при
посещението на представители на ЦИК в склада, да бъдат предадени.
Но тъй като не са предадени днес, аз ви предлагам – колега Войнов,
може би в писмото, с което ще укажем на жандармерията на „Карго
партнер“ в понеделник да бъдат предадени 13-те машини, да добавим
смарт картите – 395 комплекта смарт карти по 5 броя и 395
комплекта флашпамети от демонстрационните машини да бъдат
предадени от „Сиела Норма“ на ЦИК в понеделник, за да бъдат
докарани заедно с машините в ЦИК. И копието, или може би отделно
писмо да напишем тогава по-добре.
Предлагам отделно писмо, колеги, до жандармерията, с копие,
до „Карго партнер“ и „Сиела Норма“, че в понеделник заедно с
машините, които трябва да бъдат доставени в ЦИК, „Сиела Норма“
да предадат на Любомир Георгиев и Емил Войнов, които ще бъдат в
склада, 395 комплекта смарт карти и флашпамети за
демонстрационните машини с приемо-предавателен протокол. Те
трябва да са под опис, трябва да е направен опис на комплектите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения? Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме с точка пета:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
определение 8526/05.10.2022 г. на Върховен административен съд, ІV
отделение по административно дело 9248/2022 г., с което Върховният
административен съд оставя без разглеждане жалбата на Мария
Бояджиева от София против решение 11517-НС от 30 септември на
ЦИК и прекратява производството по делото. За сведение е.
Докладвам определение 8492/04.10.2022 г., с което отново по
жалба на Мария Бояджиева по административно дело 9247/2022 г.:
оставя без разглеждане жалбата и против решение 1530НС/01.10.2022 г. на ЦИК. Припомням, че това бяха решения, с които
бяха назначавани състави на секционни избирателни комисии извън
страната. За сведение е.
Колеги във вътрешната мрежа, в папка с моите инициали
(само да проверя дали е качено, не; във вчерашно заседание (не, и във
вчерашно заседание не са качен) имаме две разпореждания на
Софийски районен съд, 19 състав и са подготвени отговори във
връзка с това, но тъй като не са качени, ще ви ги докладвам по-късно,
когато ги качат, просто защото ми се струва, че е редно да са качени
въпрос вътрешната мрежа, за да могат да бъдат докладвани. Момент
да видя да не изтече срокът междувременно; не, до датата на
съдебното заседание са указанията. Едното съдебно заседание е на
31 октомври 2022 г., другото съдебно заседание е на 15 ноември 2022
г. Указанията, които следва да се изпълнят, са до датата на съдебното
заседание. Така че в следващо заседание, когато бъдат качени във
вътрешната режа, за да се запознаете, ще ги докладвам.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други доклади в тази точка?
Преминаваме към точка шеста:
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искания
за изплащане на възнаграждения от общинска избирателна комисия,
с вх. № МИ-27-172/04.10.2022 г. на ОИК – Разлог за проведено
заседание на 21.09.2022 г., на което са присъствали един председател,
двама заместник-председатели, един секретар и седем членове, на
което са определени членове на ОИК, които осъществяват
процесуално представителство на 23.09.2022 г. по делото, на
29.09.2022 г. – трима – един заместник-председател, един секретар и
един член, които да прегледат съдебната практика и тe изготвят
съответните текстове за явяване на съответното дело, а също така и
на 26.09.2022 г. същo едно дежурство за двама – заместникпредседател и секретар, които са осъществили процесуалното
представителство по съответното дело.
Предлагам да им се изплатят съответните възнаграждения за
заседанията и дежурствата в размер на 889.77 лв. със съответните
осигуровки. Предлагам да им се изплатят възнагражденията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви също така
искане от ОИК – Благоевград, по вх. № МИ-27-169/28.09.2022 г., а
именно, на 07.09.2022 г. двама членове за подготовка на заседание на
08.09.2022 г. На 08.09.2022 г. е съответното заседание, на което са
присъствали заместник-председатели двама, секретарите им и девет
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членове, на които са прекратявали пълномощия на съответни
общински съветници и са обявявали следващи, включително и
доклади по отношение на преписка.
На 14.09.2022 г. също дежурство на председател и секретар за
изготвяне на преписка по жалба.
На 16.09.2022 г. председател и секретар – участие в заседание
на общинския съвет за обявяване на избран общински съветник.
На 29.09.2022 г. – дежурство от председател и член за
подготовка на заседание. На 23.09.2022 г., съответното заседание, на
което присъства председател, двама заместник-председатели и един
секретар и девет членове, на което също са прекратявали
пълномощия и са обявявали за избран следващи общински
съветници, поради което има съответните контролни листове и
счетоводна справка.
Предлагам да им се изплатят за всичките заседания и
дежурства възнаграждение на ОИК – Благоевград, в размер на
1830.08 лв. с осигуровките. Предлагам да им се изплатят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Моля да гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, прекъсвам заседанието за десет минути да се проветри
залата само.
(След прекъсването)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме 12
членове.
Колеги, продължаваме с точка трета:
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА
ИЗБРАНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЧЕТИРИДЕСЕТ И
ОСМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Колеги, преди да ви докладвам проекта на решение, който е в
моя папка с проектен номер 1519, давам думата на госпожа Матева да
докладва получените в ЦИК заявления. Заповядайте, госпожо
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали можете да се запознаете с качените
заявления.
Докладвам ви вх. № НС-22-470/06.10.2022 г. от Иво Георгиев
Русчев, кандидат от партия „Възраждане“, който желае да бъде
обявен за избран за народен представител от 25 изборен район –
София.
Вх. № НС-22-472/06.10.2022 г. от Костадин Тодоров
Костадинов от „Възраждане“, който желае да бъде избран от 25
изборен район – София; вх. № НС-22-473/06.10.2022 г. от Петър
Николаев Петров от „Възраждане“ желае да бъде избран от 12
изборен район – Монтана; вх. № НС-22-476/06.10.2022 г. от Стоян
Николов Таслаков от „Възраждане“ желае да бъде избран от 17
изборен район – Пловдивска област.; № НС-22-474/06.10.2022 г. от
Цончо Томов Ганев от „Възраждане“ желае да бъде избран от 2
изборен район – Бургас; № НС-22-471/06.10.2022 г. от Александър
Димитров Арангелов от „Възраждане“ желае да бъде избран от 26
изборен район – София област; № НС-22-486/06.10.2022 г. от Делян
Славчев Пеевски от ДПС. Желае да бъде обявен за избран от 1
изборен район – Благоевградски;№ НС-22-488/06.10.2022 г. от
Йордан Кирилов Цонев от ДПС. Желае да бъде обявен за избран от 4
изборен район – Великотърновски; НС-22-478/06.10.2022 г. от
Мустафа Сали Карадайъ от ДПС – желае да бъде обявен за избран от
3 изборен район – Шуменски; НС-22-480/06.10.2022 г. от Станислав
Димитров Анастасов от ДПС. Желае да бъде обявен за избран от 11
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изборен район – Ловешки; НС-22-482/06.10.2022 г. от Цветан Иванов
Енчев от ДПС – желае да бъде обявен за избран от 6 изборен район –
Врачански; НС-22-489/06.10.2022 г. от Халил Реджепов Летифов от
ДПС – желае да бъде обявен за избран от 27 изборен район –
Старозагорски; НС-22-484/06.10.2022 г. от Димитър Авамов –
докладвам го само за сведение, тъй като преди това беше взето
решение по подадено заявление от Димитър Аврамов, вх. № НС-22492.
Следващото заявление е с вх. № НС-22-497/07.10.2022 г. от
Иван Валентинов Иванов от БСП за България. Желае да бъде обявен
за избран от 19 МИР – Русе; вх. №№ НС-22-498 от Кристиян Иванов
Вигенин от БСП за България“ желае да бъде обявен за избран от 31
МИР – Ямбол.
Вх. №№ НС-22-499 от Корнелия Петрова Нинова от „БСП за
България“ желае да бъде обявена за избрана от 25 МИР – София; НС22-508 от Николай Денков Денков от коалиция „Продължаваме
промяната“. Желае да бъде обявен за избран от МИР 30 – Шуменски;
НС-22-507 от Асен Васков Василев от „Продължаваме промяната“.
Желае да бъде обявен за избран от 29 МИР – Хасковски; НС-22506/07.10.2022 г. от Росен Добрев Костурков от „Продължаваме
промяната“ желае да бъде обявен за избран от 17 МИР – Пловдивски;
НС-22-505/07.10.2022 г. от Стефан Динчев Янев от коалиция
„Български възход“. Желае да бъде обявен за избран от 24 МИР –
София.; НС-22-504/07.10.2022 г. от Виолета Колева Комитова от
коалиция „Български възход“. Желае да бъде обявена за избрана от 2
МИР – Бургас; НС-22-503/07.10.2022 г. от Ивайло Николаев Мирчев
от коалиция „Демократична България – Обединение“. Желае да бъде
обявен за избран от 18 многомандатен изборен район – Разград; НС22-502/07.10.2022 г. от Елисавета Димитрова Белобрадова от
коалиция „Демократична България – Обединение“. Желае да бъде
обявена за избрана от 23 многомандатен изборен район – София; НС22-501/07.10.2022 г. от Надежда Георгиева Йорданова от коалиция
„Демократична България – Обединение“. Желае да бъде обявена за
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избрана от 23 многомандатен изборен район – София; НС-22500/07.10.2022 г. от Христо Любомиров Иванов от „Демократична
България – Обединение“. Желае да бъде обявен за избран от 16
многомандатен изборен район – Пловдив; НС-22-494/07.10.2022 г. от
Красимир Георгиев Вълчев от коалиция „ГЕРБ (СДС) желае да бъде
обявен за избран от 27 МИР – Стара Загора; НС-22-495 от Радомир
Петров Чолаков от коалиция ГЕРБ (СДС) желае да бъде обявен за
избран от 16 МИР – Пловдив-град; НС-22-496/07.10.2022 г. от
Десислава Вълчева Атанасова от коалиция „ГЕРБ (СДС)“. Желае да
бъде обявена за избрана от 19 МИР – Русе.
Това са заявленията, колеги. Всички са представени в
оригинал в Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
колеги,
предполагам, че успяхте да се запознаете с проекта на решение
относно обявяване на избраните за народни представители в
Четиридесет и осмото Народно събрание. Съобразени са всички
подадени заявления по чл. 299, ал. 1, които, както каза колегата
Матева, са постъпили в оригинал в Централната избирателна
комисия. съобразени са и решения 1547/05.10.2022 г., 1560/06.10.2022
г. и 1561/06.10.2022 г., решение 1562 и 1563 от днешна дата, които
взехме в началото на заседанието днес и ви предлагам на основание
чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 300, ал. 2, чл. 299, ал. 1 и
ал. 3, както и чл. 298, да вземем решение, с което да обявим за
избрани за народни представители в Четиридесет и осмото Народно
събрание – 240 народни представители, така както е представено в
проекта на решение по кандидатски листи по изборни район и по
кандидатски листи, като са изписани техните имена, подредбата в
кандидатската листа и единен граждански номер. Решението да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Моля за вашите изказвания.
Колеги, моля, режим на гласуване по този проект на решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
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Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е с № 1564-НС/07.10.2022 г.
Всъщност с приемането на това решение обявихме всички
резултати от изборите за народни представители, произведени на
2 октомври 2022 г. Да пожелаем успех на Четиридесет и осмото
Народно събрание!
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия.
Насрочвам следващото заседание на ЦИК за понеделник,
10 октомври 2022 г. от 13,00 ч.
(Закрито в 16.55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Юлия Стоичкова

