ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 267
На 18 октомври 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
2. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладва: Любомир Георгиев
3. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, Емил
Войнов, Димитър Димитров, Цветозар Томов, Силвия
Стойчева, Елка Стоянова, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Красимир Ципов, Георги Баханов
4. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
5. Разни.
Докладва: Цветозар Томов
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Цветозар Томов,
Севинч Солакова, Георги Баханов, Елка Стоянова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Йорданка Ганчева и Гергана Стоянова
Заседанието бе открито в 10,33 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната
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избирателна комисия, и госпожа Росица Матева – заместникпредседател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Девет членове сме в залата, имаме кворум за заседание.
По уважителни причини отсъстват колегите Гергана
Стоянова и Йорданка Ганчева.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване. Докладчик – господин Войнов.
2. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладчик – господин Георгиев.
3. Доклади по административни преписки. Докладчици – аз,
госпожа Матева, господин Димитров, господин Томов, госпожа
Стойчева, госпожа Стоянова, господин
Георгиев и госпожа
Солакова.
4. Медийни пакети. Докладчик – господин Димитров.
5. Разни. Докладчик – господин Томов.
Имате ли предложения за допълване? Господин Ципов – в
„Административни преписки“. Господин Войнов. Други?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Преминаваме към точка първа:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, на предходното заседание ви информирах
за изследването на машината за гласуване с надпис „Дневникът е

3
подправен“, което беше извършено на 13 октомври 2022 г. Във
връзка с това е постъпил Протокол от изследването на ТУМГ от IT
експертите към Централната избирателна комисия с вх. № НС-23410 от 17 октомври 2022 г.
В Протокола са описани всички стъпки по изследване на
машината, придружени със съответния снимков материал. В
Протокола е изведено заключение, че грешката най-вероятно е
възникнала, докато машината за гласуване е в склада за съхранение.
Тя е породена от разликата в журналните файлове на двете флашки.
Вероятни причини за това може да бъдат: разместване на
флашките в слотовете или дефект на флаш паметите, или пък
неправилно изключване на машината за гласуване по време на
работа.
При експеримента е установено, че при поставяне на две
еднакви флашки машината работи нормално.
Докладвам този протокол за запознаване и предлагам утре да
продължи работата по изследване на останалите машини, като
информираме Министерството на електронното управление,
Българския институт за стандартизация и „Сиела Норма“ АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам, тъй като това е
протокол, подготвен от експертите, на негова база да бъде оформен
констативен протокол, като бъдат изписани имената на всички
присъствали на тази проверка – от министерството, от института, от
„Сиела Норма“ АД, от Централната избирателна комисия, освен
експертите и членовете на ЦИК, и да го подпишем, за да оформим
документите, така както трябва.
По същия начин да продължим и при следващите машини,
които ще бъдат проверявани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други
предложения има ли?
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Тоест въз основа на този протокол от IT експертите да се
изготви констативен протокол с резултатите от проверката и да се
подпише от тези, които са присъствали на 13 октомври 2022 г.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като сега се запознавам с
протокола, има данни, че има проблем с журнала на машината. С
оглед на това, че ние нямаме допълнителна информация, такава е
необходимо да бъде предоставена от „Сиела Норма“ АД, тя да бъде
изискана.
Записано е по дата, час, архивът на дневникът е повреден и
така нататък. В този смисъл смятам, че трябва да има допълнителна
информация, която „Сиела Норма“ АД да предостави на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други изказвания или предложения?
Едното предложение беше протоколът от изследване на
машините, които имаха несъответствие, изготвен от IT експертите,
да послужи като основа за съставяне на констативен протокол,
който да бъде подписан от присъстващите лица при извършване на
проверката на тази машина на 13 октомври 2022 г. И след съставяне
на констативния протокол да се изиска допълнителна информация от
изпълнителя по договора за техническото обслужване на машинното
гласуване на 2 октомври 2022 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Следващото предложение беше да продължи проверката на
останалите машини с установени несъответствия в Централната
избирателна комисия, която да се извършва от екип от
представители на Министерството на електронното управление,
Института по стандартизация, IT експертите, които ползва
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Централната избирателна комисия, и „Сиела Норма“, като за целта
конкретно експертите към Централната избирателна комисия
представят график до края на седмицата как ще се групират за
извършване на тази проверка.
И да изпратим писмо или уведомим Министерството на
електронното управление, Института по стандартизация и „Сиела
Норма“.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад
Писмото от IT експертите с вх. № НС-23-386 от 10 октомври 2022 г.
Припомням, че то е във връзка с архивиране и сравняване на
информацията от флаш паметите от изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г. За да могат да изготвят
процедурата, на експертите им е необходим един брой флаш памет с
действителни данни от изборите на 2 октомври 2022 г., с цел
предварително изследване на структурата на информацията и найефективните начини за нейното обработване.
Във връзка с горното предлагам да вземем решение да им
предоставим флаш паметите от една използвана машина. Тези флаш
памети да бъдат копирани и копията да им бъдат предоставени за
изследване на структурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с това предложение има ли изказвания или други предложения?
Аз ще допълня предложението на колегата Войнов да се
предостави флаш памет за целите на посоченото в писмо с вх. №
НС-23-386 от машините, които се намират в Централната
избирателна комисия и които ще бъдат предмет на проверка, която
ще се извършва с зала 76а. След като приключи тази проверка, да се
предостави един брой флаш памет от една от тези машини, за да
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може да се изследва структурата, така както са ни посочили
експертите.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов и Цветанка Георгиева), против – 2 (Ерхан Чаушев и Севинч
Солакова).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е Писмо от
„Сиела Норма“ с вх. № НС-23-407 от 14 октомври 2022 г. То е в
отговор на наше писмо, с което поискахме да ни предадат
инсталационните флаш памети, с които са инсталирани машините
със сгрешен хеш код. Сега ни информират, че във връзка със
съображения за сигурност след приключване на инсталациите
всички инсталационни флаш носители се изтриват, съответно всички
флаш носители в момента се намират в склада на „Карго-партнер“ и
информацията в тях е изтрита.
В отговор на въпроса ни защо на тези машини е инсталиран
софтуер, различен от удостоверения, ни отговарят, че на две от
машините не е приключила успешно инсталацията на софтуера за
изборите на 2 октомври 2022 г., поради което на машините е останал
инсталиран софтуер от предходни избори, а за останалите четири
машини твърдят, че повреда във вътрешната памет води до промяна
или изтриване на един или повече файлове, в резултат на което се
получава различен хеш.
Като доказателство прилагат копие от разпечатания хеш след
инсталация на машините, който е идентичен с удостоверения за 2
октомври 2022 г.
Според мен една снимка от ПИН доклад не доказва нищо, тъй
като след отпечатването на този ПИН доклад теоретично е възможно
на машината да се инсталира друг софтуер. Предлагам копие от
писмото на „Сиела Норма“ да предадем на експертите, които
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проверяват машините, като допълнителна информация при
изследването на причините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам все пак малко и да поуточним.
Чии правила за сигурност? Какво значи „правила за сигурност“? Кой
ги приема? Не е ли работа на ЦИК поне да ги знае тези правила за
сигурност, той да определя, евентуално и трите институции, на
които впрочем това им е работата?
Министерството, Стандартизацията, Метрологията – те
трябва да ни кажат каква е сигурността, а не частната фирма!
Предлагам да се уточни чии правила за сигурност са
спазвали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Войнов има ли изказвания или други
предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – 2
(Ерхан Чаушев и Севинч Солакова).
Госпожо Матева, заповядайте със свързан доклад.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, припомням, че въз основа на информацията, която
получихме от „Информационно обслужване“ за четири машини с
несъответстващ хеш, за които току-що в докладваното от колегата
Войнов писмо са изпратени копия от ПИН докладите, отпечатани
при инсталиране на машините.
Първо, в тази връзка предлагам да бъде изискано „Сиела
Норма“ да представи оригиналите на тези четири ПИН доклада в
Централната избирателна комисия, тъй като припомням, че
изпратихме писма до общинските администрации, в които се
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съхраняват изборните книжа от тези четири секционни избирателни
комисии.
И в отговор на това ви докладвам Писмо от община
Търговище с вх. № НС-06-191 от 17 октомври 2022 г., което ни се
изпраща въз основа на отворено запечатано помещение, в което
съхраняват изборните книжа от произведените на 2 октомври 2022 г.
избори. Установили са, че за Секционна избирателна комисия №
283500058 за машина с описан номер, последни номера 17726, не
липсва системна разписка, доклад за системна информация, но е
наличен начален протокол от машинното гласуване, който ни е
изпратен. Ето го, колеги, в оригинал. Началният протокол е
отпечатан в 6 часа 57 минути и 28 секунди на 2 октомври 2022 г. и
хеш кодът, който се съдържа в този доклад, е различен от хеш кода,
който виждаме на екрана, копиран и изпратен от „Сиела Норма“
като копие, за същата секция в село Голямо Соколово, община
Търговище.
Така че аз поддържам предложението си да изискаме от
„Сиела Норма“ да бъдат представени тези четири ПИН доклада в
оригинал за сравнение и да бъдат предоставени на нашите експерти,
както и този протокол, за да може, когато се изследва машината и се
свали журналът, LOC файловете от нея, да бъде установено на какво
се дължи това несъответствие между хешовете, тъй като на ПИН
доклада е посочен системният хеш, който е удостоверен за тези
избори, а на началния протокол е различен хеш.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по предложението на госпожа Матева да изискаме от
„Сиела Норма“ оригиналните екземпляри на ПИН докладите, които
са посочени в Писмото с вх. № НС-23-407, след което да бъдат
предоставени и те на IT експертите за целите на проверката, заедно с
началния протокол, който е изпратен в Централната избирателна
комисия с вх. № НС-06-191 от 17 октомври 2022 г. от община
Търговище?
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар
Томов), против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, искам да ви
информирам, че от „Информационно обслужване“ ни бяха
предадени параметризираните смарт карти за частичните избори на
23 октомври 2022 г. Картите бяха приети с приемо-предавателни
протоколи с вх. № ЧМИ-00-59 и № НС-04-02-368.
Във връзка с това предлагам да вземем решение за предаване
на 55 броя смарт карти на „Сиела Норма“, за да бъдат подготвени
машините за частичните избори на 23 октомври 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветозар Томов), против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: И едно писмо от Жандармерията е
пристигнало – вх. № НС-04-02-369. С него ни уведомяват, че са
създали организация за изнасяне от склада на „Карго-партнер“ на
9 броя СУЕМГ на 13 октомври 2022 г.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
преминаваме към точка втора:
ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА
ОИК.
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря.
Докладвам искане за изплащане на възнаграждения от
Общинската избирателна комисия – Батак, област Пазарджик, за
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проведено заседание във връзка с обявяване предсрочното
прекратяване на пълномощията на общински съветник по повод
избирането на съответния господин за народен представител в
Четиридесет и осмото народно събрание.
Представени са всички изискуеми документи, включително
протокола от 10 октомври 2022 г., от който става ясно, че
Общинската избирателна комисия е заседавала на 10 октомври 2022
г. по съответния дневен ред, прекратени са пълномощията на
общинския съветник, обявено е съответното решение и в тази връзка
е определен общ размер на исканите възнаграждения 657 лева и 2
стотинки. Тази сума е с включени осигурителни вноски. Има
съответния контролен лист, така че предлагам Комисията да реши,
че одобрява исканото изплащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против –
няма.
Имате ли друг доклад? Не.
Колеги, продължаваме с точка трета:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Докладвам ви, че с вх. № НС-02-59 от 14 октомври 2022 г. е
получено Писмо от главния секретар на Народно събрание относно
първото заседание на Четиридесет и осмото народно събрание, което
ще се проведе на 19 октомври 2022 г. от 9 часа.
В тази връзка сме поканени да присъстваме на откриването
на сесията – председателят, заместник-председателите и секретарят
на Централната избирателна комисия, като е посочено, че заемането
на местата трябва да е не по-късно от 8,50 часа в утрешния ден.
Докладвам ви го за сведение.
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Следващ докладчик – госпожа Матева. Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви Писмо от госпожа
Марсела Машкова вх. № НС-18-12 от 14 октомври 2022 г.
Припомням, че на заключителната среща, която проведохме с
наблюдателите от ОССЕ, постигнахме взаимното съгласие те да
изпратят допълнително писмено своите въпроси, за да можем ние да
им отговорим писмено. Като докладчици сме посочени аз, колегата
Войнов и колегата Томов, тъй като въпросите касаят общо взето
дейностите, по които ние отговаряме като заместник-председатели.
Но ви го докладвам в момента само за запознаване. Молбата
е да се изпратят до края на месеца отговорите на тези въпроси, като,
разбира се, ако отговорът на някой от въпросите изисква повече
време, може да бъде договорено и по-дълго време.
Колеги, от всички зададени въпроси аз ще се ангажирам да
подготвя отговор за първи, втори, пети, шести. Останалите са от
компетентността на колегите Томов и Войнов.
Предлагам ви във връзка със зададения шести въпрос: колко
народни представители са избрани с преференциален вот и колко от
членовете на Парламента, избрани с преференциален вот, са жени,
както и по въпроса водена ли е статистика за броя на коригираните
протоколи поради установени несъответствия при предаването на
протоколите от секционните комисии на районните избирателни
комисии, да изпратим писмо до „Информационно обслужване“, с
което да поискаме да ни отговорят на така зададените въпроси.
Това предлагам за момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по предложението да изпратим писмо до
„Информационно обслужване“ по поставените въпроси? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – няма.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с четвъртия въпрос
ви предлагам да изпратим едно писмо до всички 265 общини в
страната, с което да помолим общинските администрации и
кметовете до 25 октомври 2022 г. да ни изпратят информация колко
е общият брой на подадените заявления за гласуване с подвижна
избирателна кутия за изборите на 2 октомври 2022 г. и колко от тях
са подадени от лица, поставени под карантина поради Ковид 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
изказвания? Няма.
Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е Писмо
от Районната прокуратура – Пловдив, вх. № НС-09-248 от 14
октомври 2022 г. Във връзка с прокурорска преписка с посочен
номер ни молят да ги уведомим към настоящия момент дали лицето
Симеон Валерий Петров е избран за народен представител.
Има подготвен отговор във вътрешната мрежа в папката с
моите инициали, а именно, че към настоящия момент лицето не е
избрано за народен представител в произведените избори на 2
октомври 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви Писмо вх. №
МИ-22-16/1 от 17 октомври 2022 г. от
К. К. ,
с
което
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господин К.
ни изпраща, във връзка с влезли в сила решения
на Административния съд – Добрич, и Върховния административен
съд, издаден изпълнителен лист от 26 септември 2022 г. от
Административния съд – Добрич.
Въз основа на влезлите в сила
решения Общинската
избирателна комисия – Каварна, е осъдена да се заплатят на лицето
разноските по делото – веднъж 500 лева, и втори път – 500 лева.
Изпратен е изпълнителният лист в оригинал, в молбата от
лицето е посочена банкова сметка, която е негова, за да му бъдат
изплатени сумите, молбата е в оригинал, изпълнителният лист е в
оригинал. Предлагам да гласуваме да бъдат изплатени присъдените
в полза на лицето суми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля да гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов и Цветанка Георгиева), против – 1 (Севинч Солакова).
Следващ докладчик в тази точка – господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председател.
В моята папка с вх. № НС-00-292/2 от 17 октомври 2022 г. е
постъпило писмо, с което „Информационно обслужване“ иска да
подпишем приемо-предавателния протокол.
Предлагам да го разпределим на госпожа М. и
администрацията да подготвят докладна записка за изпълнението на
Договор № 25.
Това е за сведение.
Извън това имам едно писмо, което е в моята папка и е
единственият уърдовски файл на Zsolt Szolnoki. В момента го
докладвам за запознаване. Писмото е пет реда, кратичко е. В работно
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заседание да обсъдим редакцията, след което ще го предложа за
гласуване.
Освен това използвам случая да припомня за конференцията,
която организира Индийската избирателна комисия на 31 октомври –
2 ноември 2022 г., въпреки че те не са посочили дата за регистрация,
впрочем съорганизатори са Гърция, Мавриций и IFES, но датата е
много близка вече – 31 октомври.
Ако има желаещи, би трябвало да са заяви и по някакъв
начин да изпратим знак затова, че ще има участие в тази
конференция.
Колеги, на предходното заседание докладвах за сведение
писмо от Централната избирателна комисия на Република Корея с
молба да се попълни въпросник. Това, което пропуснах, тъй като
докладът е за сведение, е да препратим
писмото заедно с
въпросника до господин Александър Андреев, тъй като той е
посочен като респондент по една от програмите на комисията и от
него се очаква да отговори на въпросите.
Имаме и две писма от Европейската комисия. Това е от
дирекцията „Справедливи граждански избори“, ние сме част от тази
мрежа, и ни дават хронограмата – на 28 ноември ще има в хибриден
вариант среща на цялата мрежа от експерти и институции, които се
занимават с избори. Това е част от активността на госпожа Ю. .
Това са докладите ми. Ако нещо съм пропуснал, в по-късна
част от заседанието ще докладвам. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Колеги, докладвам ви Писмо с вх. № 04-01-87 от
14 октомври 2022 г. от работна група „Избори“, подписано от
нейния председател господин Иван Кондов – постоянен секретар на
Министерството на външните работи.
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Поводът за писмото е откриването на забравен лист от
протокол на секционна избирателна комисия извън страната. Става
дума за Секция № 321100117 – Хамбург 2.
Сега се свързах с господин Кондов, за да разбера каква е
съдбата на този документ. Той е препратен вече с дипломатическа
поща и е в Министерството на външните работи. Остава да ни бъде
предаден и всъщност питането в това писмо е за указания от
Централната избирателна комисия относно тази информация.
Междувременно разбрах, че вероятно има още един такъв
случай. Сигурно ще получим писмо и за него.
Затова предлагам да дадем указания по принцип как да
постъпва Министерството на външните работи в такива случаи, като
моето предложение и да изискаме с първата възможност по
дипломатическа поща да бъде изпратена така забравената
документация в Министерството на външните работи, а комисията
да бъде незабавно информирана и да получава тази информация.
Да напишем писмо в този смисъл за всички подобни случаи,
за да не се налага за всеки един отново да приемаме протоколно
решение в тази връзка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по предложението на господин Томов? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Може ли да продължа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Колеги, докладвам ви Писмо № ЦИК-07-125 от 12 октомври
2022 г. Писмото е от
В. К. С.
, която е анализатор
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в Центъра за европейски ценности по политиката за сигурност,
базиран в Прага.
Госпожа С.
работи по проект в сътрудничество с
Европейския център за усъвършенстване в противодействието на
хибридни заплахи в Хелзинки. Този проект е за предотвратяване на
намесата в изборите, препоръки. По него трябва да обхваща
контрамерките, приети от избраните държави – участнички, в
Центъра за усъвършенстване плюс Украйна и Тайван.
Темата на доклада обхваща преди всичко две подтеми –
какви да бъдат мерките за противодействие в области, в които се
предприемат, като защита срещу кибер атаки, защита срещу атаки с
дезинформация, ангажиране с частния бизнес и с гражданското
общество, ангажиране с други институции.
И второ, времето, в което да се предприемат тези контра
мерки – година или повече преди изборите, през последната година
преди изборите, последните седмици преди изборите, по време на
изборите и след изборите.
Това е, така да се каже, бекграунда на искането или по-скоро
молбата на госпожа С.
. Тя всъщност отправя запитване към
нашата комисия дали някой би искал да насрочи онлайн интервю с
нея във връзка с този проект. Тоест търси експертизата, евентуално
член на комисията.
Докладвам го за сведение. Няма определен срок за отговор,
но е доста специфична самата тема, по която госпожа С. иска
интервю.
Вероятно, ако някой от нас прояви интерес, би следвало да
отговори в тази връзка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ
докладчик – госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия е получена преписка от Комисията за защита на личните
данни, с която се иска предоставяне на заверени копия на хартиен
носител на съответните страници от списъците на избирателите,
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подкрепящи регистрациите на партиите и коалициите, посочени в
придружителното писмо, за регистрация за участие в изборите за
народни представители. Искането е във връзка със самосезиране от
страна на Комисията за защита на личните данни по повод
обработването на лични данни на починали лица.
Моля да гласуваме изпращането на подготвената
документация до Комисията за защита на личните данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Постъпили са и две искания,
съответно от кмета на община Харманли и от кмета на община
Кюстендил, за разрешение за отваряне на запечатани помещения.
Отварянето на запечатаното помещение в община Харманли
се налага по повод постъпила преписка от Районния съд – Харманли,
а в община Кюстендил – с цел предаване на Държавна агенция
„Архиви“ на ценни документи и унищожаване на неценни такива.
Предлагам да изпратим писма до кметовете на двете общини,
че в тези случаи не се налага изрично разрешение от страна на
Централната избирателна комисия. Отварянето на запечатаното
помещение става със заповед на кмета.
Да гласуваме едновременно и двете писма, ако не
възразявате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания или друго предложение?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: И един последен доклад в тази точка
– от областния управител на област Русе сме получили писмо, с
което в изпълнение на наше решение ни уведомява, че областната
администрация е приела за съхранение създадената от РИК – Русе,
документация по произведените избори. Приложени са заповед на
областния управител за назначаване на комисия, която е приела
документацията, и протокол за извършените от комисията действия.
Докладвам го за сведение на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ
докладчик – госпожа Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
Колеги, само за сведение ще ви докладвам, тъй като в
момента извършвам проверка дали все пак не сме отговорили на
писмото.
В моята папка от днешна дата има Писмо с вх. № НС-09-253.
Това е писмо от Софийска градска прокуратура – Следствен отдел,
по отношение на изискани документи.
Тъй като виждам, че предходното писмо е от октомври
месец, докладвам ви го само за сведение. В следващо заседание ще
докладвам движението по преписката или ще предложа проект на
писмо, ако не е отговорено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам най-напред в папката с
мои инициали от 14 октомври 2022 г. – останали няколко преписки.
Първата от тях е Писмо с вх. № НС-22-530, относно е поскоро констатация, в която гражданинът И. е информирал
Централната избирателна комисия, че е забелязал разминаване в
гласовете, най-общо казано, по точка 7.1. и от сумата от гласовете по
точка 8 – нещо, което е известно на всички членове на Централната
избирателна комисия.
Докладвам това писмо за сведение.
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А също така за сведение два приемо-предавателни протокола,
съответно с вх. № ЧМИ-00-58 за подготовка на 60 броя смарт карти
за гласуване в частичните избори на 23 октомври 2022 г. от
Централната
избирателна
комисия
към
„Информационно
обслужване“. Този протокол е от 13 октомври 2022 г.
Другото е приемо-предавателните протоколи във връзка с
вече споменатите 9 машини, взети от склада и донесени в сградата
на Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-00-336 от 13
октомври 2022 г.
Следващите ми доклади са в папката с мои инициали от днес.
Най-напред проект на писмо, аналогичен на вече гласувано такова
до председателя на Комисията за защита на личните данни. С №
4360 е името на файла и проектът на това писмо. Във връзка с писма
от комисията – общо три броя, с които се искат съответните
заверени копия на страници от списъците на лица, подкрепящи
регистрации на съответните партии в случаи за участие в изборите.
Подготвен е отговорът, подготвени са копията и са заверени
на съответните страници.
Предлагам да приемем това писмо и да изпратим съответните
копия на документи до председателя на Комисията за защита на
личните данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева), против – няма.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: За сведение представям на
вниманието на Централната избирателна комисия Писмо с вх. №
НС-22-536 от 17 октомври 2022 г. със заглавие „Мижи да те лъжа“
от господин
Г. М.
. Той изказва своите съображения
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относно лозунга, както той го нарича, продаването и купуването на
гласове „било“ престъпление.
Това писмо е за сведение.
По-късно ще представя и проект на отговор по повод друго
Писмо от друг гражданин с вх. № НС-22-531 във връзка с
разглеждане на данни от проведените избори, не само последните.
Засега – това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ
докладчик – госпожа Солакова.
Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа трябва да има проект на писмо до ОИК и до кметовете с
частични избори на 23 октомври 2022 г. – да напомним за Решение
№ 1823 и да поискаме да ни бъдат изпратени имената на
упълномощените представители, съответно служители в общините,
за получаване на бюлетините. В срок до утре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, Писмо ЦИК-02-85 от
17 октомври 2022 г. От администрацията на Народно събрание сме
получили информацията и оправдателните счетоводни документи за
разходите за сметка на ЦИК за месец септември тази година за
топлоенергия, електроенергия и вода в общ размер 4875 лева и
86 стотинки.
Предлагам да одобрим изплащането на тази сума след
проверка на представените документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с Писмо от
„Информационно обслужване“ с представени фактури за закупуване
на сървърната конфигурация, за която имаме преди това
кореспонденция и протоколно решение.
Представена е Докладна записка № ЦИК-09-312 от 14
октомври 2022 г. Сумата е в размер на 5400 лева без ДДС.
Предлагам ви да одобрим изплащането на тази сума по
представената
фактура
за
закупуването
на
сървърната
конфигурация. В бюджета на Централната избирателна комисия има
налични средства по § 52-00.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писма, с които
са ни предоставени копия от заявките за отпечатване на бюлетините
за Община Поморие, Община Перник, Община Кирково и Община
Сливо поле.
Докладвам го за сведение.
За сведение докладвам и писмо от кмета на Община Стара
Загора, с което ни информират за броя на избирателите за изборите,
както и за изпълнение на указанието за сключване на договор за
отпечатване на изборните книжа, включително и на бюлетините.
От кмета на Община Силистра сме получили писмо с
приложени документи относно отварянето на запечатаното
помещение във връзка с произведените избори за народни
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представители на 2 октомври 2022 г. и прибирането на документите
от секционните избирателни комисии съгласно чл. 287, ал. 7.
За сведение.
Докладвам ви писмо, което сме получили от Общинската
избирателна комисия – Вълчи дол. Приложени са всички финални
протоколи.
Предлагам ви да приемем протоколно решение за
приобщаване на тези документи към материалите, предадени от
Общинската избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само за сведение, мисля, че по този
въпрос се работи, с оглед на допълнителните дати за месец октомври
за провеждане на профилактичните прегледи. Към № ЦИК-00-308-2
от 14 октомври 2022 г.
За сведение, запознаване, изпълнение, даване на обяснения,
кой както намери за добре.
Колеги, представен е отчет по политики и програми в
изпълнение на законовите изисквания към 30 септември 2022 г. –
Докладна записка № ЦИК-09-315 от 17 октомври 2022 г. Съгласно
нормативните изисквания и указанията на Министерството на
финансите този отчет и всички документи, които са приложени към
докладната, да бъдат публикувани на страницата на Централната
избирателна комисия.
Отчетът е изпратен на длъжностното лице в Министерството
на финансите, което отговаря за Централната избирателна комисия,
статус „Одобрен“.
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Предлагам с протоколно решение да одобрим публикуването
на представените отчетни документи към 30 септември тази година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, Докладна записка №
ЦИК-09-314 от 14 октомври 2022 г. Тя е свързана с Писмо №
ЦИК-99-188 от 11 октомври 2022 г. от „Информационно
обслужване“.
Представена е фактура във връзка с изпълнението на
дейностите по договор, прекратен с изтичане на срока на 24 юни
тази година. За времето на действието на договора Централната
избирателна комисия е заплатила сумата от 35 424 лева по
стойността на подписания договор.
До подписването на новия договор от 5 октомври 2022 г. – №
26, Централната избирателна комисия е ползвала услугите по
Договор № 30 от 30 юни 2022 г.
Централната избирателна комисия има протоколно решение
за изискване на плащането по представена фактура за действително
ползваните услуги за този период до подписването на новия договор
от 5 октомври 2022 г.
Предлагам ви да одобрим изплащането на сумата по
фактурата в размер на 10 020 лева и 67 стотинки с ДДС. Средствата
са налични по §10-20 от бюджета на Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с изпълнение на всички
дейности по поддържането на интернет страницата на Централната
избирателна комисия по Договор № 29 от 30 юни 2021 г., който е
прекратен с изтичането на срока на 30 юни 2022 г., с Писмо №
ЦИК-00-334 от 11 октомври 2022 г. „Информационно обслужване“
ни предостави подписани от тяхна страна два екземпляра на приемопредавателни протоколи за изпълнение на тези дейности.
Докладна записка № ЦИК-09-313 от 14 октомври 2022 г. –
съдържа информация въз основа на прегледания технически носител
към приемо-предавателния протокол с придружителното писмо.
Има описание на този технически носител.
Предложението е Централната избирателна комисия да
приеме подписването на приемо-предавателния протокол за
извършените дейности за периода от 24 юни 2022 г. до 6 октомври
2022 г., когато
е сключен договорът с „Информационно
обслужване“ в качеството им на интегратор.
Предлагам да одобрим подписването на приемопредавателния протокол за извършените дейности и да
упълномощим председателя да подпише за Централната избирателна
комисия, като един екземпляр от този приемо-предавателен
протокол бъде върнат на „Информационно обслужване“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Колеги, следващ докладчик – господин Ципов.
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-09-247
от 14 октомври 2022 г. – Писмо от Следствен отдел при Софийска
градска прокуратура, с което иска да предоставим информация във
връзка с досъдебно производство под съответния номер относно
това кои са били членовете на секционната избирателна комисия в
гр. Тараклия, Молдова за гласуване в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г., какъв е броят на подадените
гласове, справка относно наличието или липсата на избирателно
право на лицето М.
Г.
със
съответното
ЕГН,
колко
граждани са подали заявления за гласуване извън страната в тази
секция, както и още два въпроса, свързани с лицето
М.
Г.,
със съответното ЕГН.
В моята папка от днес ще видите проект на писмо до
„Информационно обслужване“, с което искаме да ни предоставят
информация колко заявления за гласуване извън страната са
подадени в секцията, находяща се в гр. Тараклия, Молдова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви Писмо с
вх. № ЦИК-04-76-1 от 17 октомври 2022 г. Писмото е от
Министерството на електронното управление и е свързано с Проект
„Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно
електронно гласуване“ и с него ни препращат кореспонденция с
управляващия орган по Оперативната програма „Добро управление“,
свързана с изменения на насоките за кандидатстване по процедурата
„Приоритетни проекти“ в изпълнение на пътната карта за
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изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление
в Република България за периода 2016-2020 г.
Писмото, което ни препращат, е от управляващия орган на
Оперативната програма „Добро управление“ и е във връзка с
необходимостта от удължаване на срока за изпълнение на Проекта
„Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно
електронно гласуване“. Изпращат проект за изменение на насоките
за кандидатстване по процедурата, като в проекта за изменение са
направени промени единствено с удължаване на максималния срок
за изпълнение на проектите – до 31 декември 2023 г.
В случай че имаме бележки или предложения по проекта,
молят да ги изпратим в срок до 20 октомври 2022 г. Тъй като
бенефициент по проекта е Министерството на електронното
управление, а и единствената промяна е само в удължаване на срока,
предлагам да не изпращаме бележки или предложения и писмото да
остане за сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
друго предложение, освен това на докладчика по тази преписка?
Няма.
В тази точка – господин Баханов. Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви три
писма, които са ни изпратени от Окръжен следствен отдел, Окръжна
прокуратура – Перник.
Първото е с вх. № НС-09-252/2 от 17 октомври 2022 г. То ни
информира, че има следствено дело по описа на отдела, Окръжен
следствен отдел – Перник, образувано с постановление на Районната
прокуратура – Перник, че на 11.07.2021 г. в община Перник, с.
Ярджиловци и с. Богданов дол е упражнено избирателно право два
пъти при един и същи избор.
Желаят във връзка с разследването да предоставим справка от
Централната избирателна комисия на Република България за
членовете на секционната избирателна комисия в избирателната
секция, в която е гласувано със специализирани устройства за
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машинно гласуване. Секцията е № 132, с. Ярджиловци, кметство
Ярджиловци.
Това е първото. По трите ще изразя становище едновременно.
Второто е № НС-09-252 от 17 октомври 2022 г. Отново от
Окръжна прокуратура – Перник, Окръжен следствен отдел
информират ни пак, че има следствено дело, образувано при тях.
Във връзка с разследването и указанията на наблюдаващия прокурор
желаят да им предоставим оригиналите на всички документи, които
са подписани от
Г. Й. Л.
, с посочено ЕГН, в
деня на избора за извършено гласуване за народни представители на
Народно събрание на Република България на 11 юли 2021 г. в с.
Ярджиловци и с. Богданов дол, както и избирателен списък за
гласуване в изборите за народни представители, Секция № 132, с.
Ярджиловци, и избирателен списък за гласуване с. Богданов дол,
Секция № 130, ведно с допълнителна страница към него, както и
декларацията пред СИК от избирател.
Следващото е вх. № НС-09-252/1 от 17 октомври 2022 г.
отново за същото следствено дело. Желаят да им предоставим
справка за членовете на СИК в Избирателна секция № 130,
участвали в комисията в населено място Богданов дол.
Уважаеми колеги, предлагам и трите писма да ги изпратим по
компетентност до кмета на община Перник
С. В.
с
копие и по трите до Окръжен следствен отдел, Окръжна прокуратура
– гр. Перник, следовател К. .
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с вх. №
НС-09-238 от 10 октомври 2022 г. от Районна прокуратура – Плевен,
с която ни информираха и ни изпратиха присъда по наказателно
дело общ характер № 197 от 2022 г., Определение, влязло в сила на
3 октомври 2022 г., с което на
Н. С. С.
е
наложено наказание „лишаване от право да заема определена
държавна или обществена длъжност, а именно да заема изборна
такава за срок от три години“, считано от датата на одобряване на
споразумението.
Изпратихме, както знаете, писма до „Информационно
обслужване“ и в следствие на отговорите им съм подготвил писмо
до прокурор
М. Т.
, Районна прокуратура – Плевен, с
което я информираме, че във връзка с изпратената ни присъдна
преписка от 7 октомври 2022 г. на Районна прокуратура – Плевен, с
наш входящ №, я уведомяваме, че на 12 октомври 2022 г. е
започнало изпълнението на наказанието „лишаване от право да
заема определена държавна или обществена длъжност, а именно да
заема изборна длъжност за срок от три години“, на основание чл.
167, ал. 6 във връзка с ал. 2 и във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 6 от
Наказателния кодекс по отношение на
Н. С. С.
,
посочено е ЕГН, съгласно Определението по НОХД по описа на
Районния съд – Кнежа, влязло в сила на 3 октомври 2022 г.
Това е по първоначално № НС-09-238 от 10 октомври 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: И следващото е във връзка с вх. №
НС-09-228 от 5 октомври 2022 г. от прокурор М.
, отново от
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Районна прокуратура – Плевен, с което ни изпратиха Определение
по наказателно дело общ характер № 1825 от 2022 г. по описа на
Районния съд – Плевен, влязло в сила на 1 октомври 2021 г., с което
на
С. Д. И.
, с посочено ЕГН, е наложено
наказание „лишаване от право за заема определена държавна и
обществена длъжност, а именно изборна такава за срок от три
години“.
Отново сме изпратили писма до „Информационно
обслужване“ и има подготвен отговор до Районна прокуратура –
Плевен, тъй като в първоначалното писмо желаеха за изпълнение на
наказанието и възстановяване на правата на осъдения да уведомим
веднага Прокуратурата. Изпращаме им
писмо, с което ги
информираме, че във връзка с тази изпратена присъдна преписка на
Районна прокуратура –Плевен, по нашия входящ номер, че на 7
октомври 2022 г. е започнало изпълнението на наказанието
„лишаване от право да заема определена държавна и обществена
длъжност, а именно да заема изборна длъжност за срок от три
години“. Постановява разпореждането на Наказателния кодекс по
отношение на
С. Д. И.
, съгласно Определение №
373 от 1 октомври 2022 г. по НОХД № 1825 по описа на Районния
съд – Плевен, влязло в законна сила на 1 октомври 2022 г. Тоест
изпълнение на наказанието започва на 7 октомври 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля да гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Две за сведение, уважаеми колеги.
Едното е № НС-06-189 от 17 октомври 2022 г. От Община
Бяла Слатина ни изпращат в изпълнение на Решение № 1244 от
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30.09.2019 г. заповед на кмета на Община Бяла Слатина за
определяне на комисия, която да извърши действия по отваряне и
изваждане на книжа и материали, предвидени за унищожаване като
неценни и запечатване на помещението, както и протокол за
извършените действия.
Предлагам го за сведение.
И още едно, това са на колегата Ганчева, Доклад № НС-22532 от 14 октомври 2022 г. от лице имейл P. .P. , която ни
информира, че се казва П. П.
и на 2 октомври 2022 г. е
гласувала в своята Избирателна секция 16 в София. Тъй като е била
взела отпуск специално, за да гласува, ѝ трябвал документ,
удостоверяващ това, за да го представи пред отдел „Човешки
ресурси“ в нейната дирекция. „Бихте ли ми изпратили такъв.“
Уважаеми колеги, предлагам да остане за сведение, тъй като
Централната избирателна комисия и всяка друга комисия не издава
такива удостоверения на лица – кои къде е гласувал и кога е
гласувал.
И едно постановление, тъй като е за прекратяване и знаете, че
има законно установен срок, ако Централната избирателна комисия
реши като адресат на същото да обжалва. Входящият № е МИ-09595 от 14 октомври 2022 г. – Постановление за прекратяване на
наказателно производство, прокурор от Районна прокуратура –
Хасково, териториално отделение – Димитровград.
То е четири страници. Само с четири изречения ще ви кажа
фактическата обстановка: по отношение на едно лице, което е от
Димитровград, но след това е живяла доста време в Съединените
американски щати. Незнайно по какви причини е имала вече адрес,
по настоящ адрес е била регистрирана в Съединените американски
щати. Тя не помни и не знае да е подавала някога такова заявление,
но на изборите на 27 октомври 2019 г. – местните избори, е била
вписана в списъка на заличените лица по нейната избирателна
секция, но същото лице е било регистрирано като застъпник на
кандидатска листа на Коалиция от партии „Демократична България“
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и е издадено удостоверение за застъпник на местните избори.
Същата изпълнява тази длъжност в друга секция, а не тази по
местоживеенето ѝ, и е била дописана в списъка да гласува. Цялата
комисия се е съгласила, че може да гласува като застъпник в
секцията, където упражнява тази си дейност.
Разпитани са всички членове на секционни избирателни
комисии и накрая изводите на Прокуратурата са, че лицето е било
със съзнанието си, че не извършва нарушение или престъпление, тъй
като ѝ е била дадена възможност от членовете на секционната
избирателна комисия да гласува в тази секция. Освен това същата е
била и застъпник.
И според Прокуратурата „не е налице субективния елемент, а
именно лицето да извършва това престъпление умишлено и в
нарушение. Липсва какъвто и да е умисъл от същата, че при
проведените местни избори е упражнила избирателното си право без
да има такова. С оглед на това прекратява наказателното
производство.“
Предлагам да остане за сведение. Ако има някакви други
предложения, седмодневният срок за обжалване е до 21 октомври
2022 г. Благодаря ви.
Предлагам да не се обжалва с оглед на изводите и мотивите в
постановлението за прекратяване на наказателното производство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
друго предложение?
Моля да гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря.
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Колеги, пропуснах при доклада по отношение на техническия
носител от „Информационно обслужване“, приложен към тяхно
Писмо № ЦИК-00-334 от 11 октомври 2022 г.
В тази връзка ви докладвах и Докладна записка №
ЦИК-09-313 от 14 октомври 2022 г. Предлагам този диск да бъде
поставен на съхранение в касата на Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – 1
(Росица Матева).
Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна
комисия. След обяд ще продължим в 14,30 часа.
(Почивка.)
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на комисията. Десет членове сме в залата, имаме
кворум.
Продължаваме с точка четвърта:
МЕДИЙНИ ПАКЕТИ.
Заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председател.
Малко по-бавничко, тъй като се оказа, че на едно място съм
пропуснал стотинките, на друго място вместо „2100“ има записано в
протокола „1100“, така че докладвам искане за плащане на медийни
пакети, което е постъпило от „Фактор БГ“ ООД, с вх. № НС-24232/06.10.2022 г. Това е по договор № НС-24-94, който е сключен
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между „Фактор БГ“ ЕООД и „Консервативно обединение на
десницата“. Сумата за изплащане е 3340 лв. с ДДС. Предлагам да
одобрим изплащането. Всички документи са налични, включително
и удостоверяващи физически изпълнението на медийния план.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото искане, което
докладвам, е с вх. № 24-235. То е постъпило от телевизия „Евроком“
и се отнася до договор с № НС-24-74. Сключен е между телевизията
и ПП „Движение на непартийните кандидати“. Представени са
документи за изпълнение на медийния план, протоколи за приемане
на работата. Сумата за изплащане е 11 268 лв. с ДДС. Моля да
одобрим изплащането на тази сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-216 е постъпило
искане от „Фреш Радио Груп“ за изплащане на фактура на стойност
2774,16 лв. Искането е по договор между радиото и Политическа
партия „България на труда и разума“. Фактурата е на стойност
2774,16 лв. Имаме представени протоколи, изпълнение на медийния
план и документи, удостоверяващи това. Предлагам да одобрим
изплащането на тази сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-242 е постъпило
искане за изплащане на медийна услуга от радио „Тангра“ по
договор, който радиото е сключило с Политическа партия „Атака“.
Номерът на договора е НС-24-178. Сумата за изплащане е
1265,40 лв. Четиридесетте стотинки бяха пропуснати в предното
докладване. Имаме сертификат за излъчване на рекламите, както и
материален носител, удостоверяващ това. Предлагам да изплатим
сумата по този договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-240 е постъпило
искане от ЕТ „Трета възраст“ – вестник, за изплащане на 4800 лв.,
които са фактурирани по договор, сключен между ЕТ „Трета
възраст“ и КП „Коалиция Справедлива България“. Имаме
доказателства – приемо-предавателен протокол. Номерът на
договора е НС-24-160. Предлагам да гласуваме изплащането на тази
фактура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
одобрим това предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-239 е постъпило искане
от ЕТ „Трета възраст – Росица Николова“, която издава вестник
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„Трета възраст“, за изплащане на 1200 лв. с ДДС по договор, който е
сключило юридическото лице с Политическа партия „Правото“.
Номерът на договора е НС-24-159. Имаме приемо-предавателни
протоколи, надлежна документация. Предлагам да гласуваме
изплащането на тази фактура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-234 е постъпило
искане от телевизия „Евроком“ за изплащане на фактура на стойност
12 000 лв. Това е по договор, който телевизията е сключила с
Политическа партия МИР. Номерът на договора е НС-24-71. Имаме
документирани изпълнение на медийния план, физически носител,
на който са записани предаванията по изпълнение на медийния план.
Предлага за одобрим изплащането на сумата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-223 е постъпило
искане от телевизия „Евроком“ за изплащане на сумата 6840 лв. по
договор, който телевизията е сключила с КП „Коалиция
Справедлива България“. Номерът на договора е НС-24-127. Имаме
необходимите сертификати и доказателства, приемо-предавателен
протокол. Предлагам да одобрим изплащането на фактурата, която е
издадена по този договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-222 е постъпило
искане от телевизия „Евроком“ за изплащане на фактура на стойност
4800 лв. по договор № НС-24-141, който е сключен между
телевизията и КП „Коалиция Справедлива България“. Имаме
протоколи – документация, която удостоверява изпълнението на
договора. Предлагам да гласуваме изплащането на така издадената
фактура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: От телевизия „Евроком“ е
постъпило и следващото искане за изплащане на 20 400 лв. с ДДС по
договор, който е сключила телевизията с Политическа партия
„Правото“. Номерът на договора е НС-24-76. Имаме
документацията, която удостоверява изпълнението на договора,
приемо-предавателен протокол. Моля да гласуваме изплащането на
тази фактура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И следващото искане за изплащане
по договор е на телевизия „Евроком“. Постъпило е с вх. № 24-221.
Това е договор, сключен между телевизия „Евроком“ и Политическа
партия „Правото“. Стойността на договора е 2400 лв. с ДДС. Имаме
необходимите документи. Номерът на договора е НС-24-128.
Предлагам да одобрим изплащането на издадената фактура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И още едно искане от телевизия
„Евроком“ за изплащане на фактура на стойност 8629,80 лв. по
договор № НС-24-165, сключен между телевизията и Политическа
партия „България на труда и разума“. Представени са необходимите
документи. Предлагам да одобрим изплащането на тази сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Поредното искане от телевизия
„Евроком“, вх. № НС-24-229. То е по изпълнение на договор № НС24-140, сключен между „Русофили за възраждане на Отечеството“ и
телевизия „Евроком“. Стойността на медийната услуга е 11 988 лв. с
ДДС. Има приемо-предавателен протокол, материален носител на
изпълнението на медийния план. Предлагам да одобрим
изплащането на тази фактура.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-228 е постъпило
искане от телевизия „Евроком“ за изплащане на стойността на
договор № 24-200, който е сключен между телевизията и „Русофили
за възраждане на Отечеството“. Фактурираната стойност е 2400 лв. с
ДДС. Налични са документите, които преглеждаме – приемопредавателен протокол, материален носител, удостоверяващ
изпълнението на услугата. Предлагам да одобрим изплащането на
тази фактура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И с вх. № НС-24-237 е постъпило
искане отново от телевизия „Евроком“ за изплащане на фактура на
стойност 2400 лв. по договор с вх. № НС-24-155, сключен между
телевизията и Политическа партия „Атака“. Имаме приемопредавателен протокол, диск мониторен, сертификати и предлагам
да одобрим изплащането на фактурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И последният за днес доклад е по
вх. № НС-24-233. Това е искане от „Радиокомпания Си.Джей“ ООД,
която е сключила договор с Коалиция „Справедлива България“ на
стойност 3952,80 лв., по договор с вх. № НС-24-142. Имаме
документи, удостоверяващи изпълнението на медийната услуга, и
предлагам да одобрим изплащането на сумата, която е фактурирана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В тази точка нямам повече
доклади. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се
в точка трета.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с писмо ЧМИ-26-20 от
18.10.2022 г. получихме графика за предаване на бюлетините на
ОИК и на общините с частични местни избори на
23 октомври 2022 г. Предлагам ви да изпратим писмо до
печатницата на БНБ, с копие до ОИК-овете, кметовете, министъра
на финансите и министъра на вътрешните работи за съгласуване на
този график. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна ЦИК-09-316 от
17.10.2022 г. са представени самите тримесечни отчети за касовото
изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства, оборотна
ведомост и друга отчетна информация към 30.09.2022 г.
Съгласувани са с Министерството на финансите, длъжностното
лице, а на Министерството на финансите по електронен път се
изпраща само декларацията относно информацията и за
идентичност, подписана от председателя и главния счетоводител. На
Сметната палата трябва да се изпратят индивидуалните протоколи за
одобрение на отчетите, касовият отчет, допълнителната
информация, балансът и приложенията и декларацията за
идентичност на данните. Предлагам ви да одобрим, така както са
представени, изпращането на отчетите на Сметната палата,
съответно декларациите на Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, следващ докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа има
проект за писмо 4376, което е подготвено от юристите в изпълнение
на Разпореждане № 9160 от 18.08.2022 г. по Наказателно
административен характер дело № 890 от 2022 г. Ако сте съгласни с
текста, предлагам да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали ще
намерите проект на отговор с писмо № 4375 до господин Георги
Иванов, който е задал с писмо с вх. № НС-22-531 от 14.10.2022 г. два
въпроса, свързани с намиране на адресите на секционните
избирателни комисии. Предлагам проект на отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Имате ли друг доклад? Не.
Господин Войнов, заповядайте с точка първа.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е
писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № ЧМИ 23-86. С него във връзка с
предстоящите частични избори ни предоставят транспортния и
логистичния план. В тази връзка предлагам приложено да изпратим
писмото на „Сиела Норма“ АД с транспортния и логистичния план
на Министерството на вътрешните работи и общинските
избирателни комисии, в които ще има частични избори на
23 октомври 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от
Георги Бояджиев – IT експерт към ЦИК, вх. № НС-23-343/3. С него
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отново ни изпраща доклада от посещението на „Сиела Норма“ АД за
наблюдение на софтуера от 2 октомври 2022 г. вечерта. Просто в
предишния доклад е имало технически грешки, в които са нанесени
поправките. Този доклад сме го разглеждали, така че го докладвам за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, сега в точка
трета.
Моля да се запознаете в моя папка с проекта на писмо до
министъра на правосъдието с проектен номер 4369, което е в отговор
на тяхното писмо с вх. № НС-04-104, с което – аз мисля, че ви го
докладвах на 14 октомври за запознаване, е поискано Централната
избирателна комисия да предостави информация във връзка с чл. 28,
ал. 1 от Закона за политическите партии.
Колеги, по проекта на писмо имате ли изказвания или
предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Колеги, продължаваме с точка:
РАЗНИ.
Господин Томов, заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Две писма за сведение ще докладвам.
Едното е вх. № НС-22-525. То ни е изпратено от госпожа
Е.
Д.
, която се оплаква за това, че била обект на остри критики
заради облеклото си по време на изборите в Секционната
избирателна комисия в Женева, Швейцария. Тя е носила фланелка с
надпис „Русия“. Смята, че не е нарушила нищо, въпреки това
членове на комисията са били крайно недоволни от начина, по който
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е била облечена. Докладвам го за сведение, защото към момента
такъв казус няма практически смисъл да се обсъжда.
Другото писмо е вх. № НС-23-384. То е изпратено от госпожа
Р. К.
. Тя пък се оплаква, че в секцията в Нюрнберг след
изборите е имало само извлечение от машинните протоколи, а не и
от секционния протокол. Също един сигнал, който към момента не
виждам смисъл да обсъждаме. Ако беше подаден в ден на изборите,
вероятно би била друга ситуацията.
Това е от мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Господин
Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Проектът е с № 4351 с
предложените поправки в първи ред „може да се присъедини“ и в
последния – „последващата среща“, а не „среда“. Това са двете
корекции, които предлагам.
Ако събере мнозинство този текст, ще бъде преведен и
изпратен на бившия генерален секретар на Асоциацията на
европейските изборни органи. (Реплика.)
Да, така е, но горе той се представя като на бившата… Не
мога да знам защо има две различни. Имаше такъв текст, който беше
„общоевропейска“, „паневропейска“. Аз го редактирах, сега къде са
го заменили и къде не…
РОСИЦА МАТЕВА: При теб е „да се включи в проекта“ и
„готова да се включи в проекта“, при мен „е готова да се присъедини
към проекта на Паневропейската организация“.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Значи „да се включи“ мисля, че
беше първият вариант, който аз съм редактирал. Не, извинявам се,
„да се присъедини“ е по-късният вариант. И няма да бъде „е готова
да се присъедини“, а „може да се присъедини“, тъй като това беше
едно от предложенията. Не знам, понеже съм го редактирал. Имаше
по-ранен вариант, аз го направих малко по-условен, но може би
някъде е останало. Това е папката, която е…
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Димитър
Димитров?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, 4351.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, и аз това
гледам.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Паневропейска пише, но няма
значение. Дали ще е паневропейска, общоевропейска, все още няма
название.
РОСИЦА МАТЕВА: Последно какъв текст предлагате да
гласуваме?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще го изчета, тъй като е шест реда
само: „Централната избирателна комисия на Република България
може да се присъедини към проекта „Феникс“ за подготовка на
учредяване – всъщност това е, още не е учредена – на паневропейска
организация на органите за управление на избори. Бихме взели
участие – условно е тук – в онлайн среща по обсъждане на устава,
структурата и обхвата на новата организация – това е, което те са
заявили, че ще се състои в средата на октомври – както и на
последващата среща за обсъждане на финансовата…
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Всичко това е минало.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, не е още минало. Не сме
получили никакво уведомление дали е минало.
…както и на последващата среща – не е „среда“ тук – за
обсъждане на финансовата устойчивост на проекта.“ (Реплики.)
Добре, като сте против, гласувате против, не го одобряваме и
не го изпращаме. Какво толкова? Драма няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Имам въпрос: имаме ли изпратени
проекти на устав, структура?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не. Имаме общо описание на
проекта.
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РОСИЦА МАТЕВА: Защото тук изразяваме съгласието си за
участие в онлайн среща, която казахте, колега Димитров, че ще бъде
в средата на октомври. Днес сме 18 октомври, средата е преминала.
Обсъждане на устава. Значи, който и от ЦИК да участва, ако
гласуваме това писмо, трябва да знае с какъв мандат е и какво ще
обсъжда в този устав, какво да съдържа. Респективно, ние за да
вземем това решение, трябва да имаме проект за устав поне и да сме
го обсъдили, или да сме решили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с предложението за писмо, така както е подготвен проектът, само че
във втората част да посочим, че очакваме да бъдат предоставени на
Централната избирателна комисия всички проекти на документи във
връзка с учредяването на новата организация.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – 2 (Емил Войнов, Росица Матева).
Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам
заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам
следващото за четвъртък, 20 октомври 2022 г., от 10,30 ч. Благодаря.
(Закрито в 15,46 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Виолета Тасева
Валентина Меченова

