ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 269
На 25 октомври 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Машинно гласуване
Докладват: Емил Войнов и Росица Матева
2. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Росица Матева и Елка Стоянова
4. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладва: Цветанка Георгиева
5. Доклади по административни преписки.
Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров, Елка
Стоянова, Гергана Стоянова, Цветанка Георгиева, Силвия
Стойчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветозар
Томов
6. Доклад по заявление по Закона за достъп до обществена
информация.
Докладва: Цветозар Томов
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7. Проект на решение за промени в състава на общинска
избирателна комисия.
Докладва: Йорданка Ганчева
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч
Солакова, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева.
ОТСЪСТВА: Георги Баханов.
Заседанието бе открито в 10,32 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия и госпожа Росица Матева – заместник-председател на ЦИК.
*

*

*

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме осем членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум и можем да започнем днешното
заседание.
От заседанието отсъства по уважителни причини колегата
Георги Баханов.
Предлагам следния дневен ред.
1. Машинно гласуване с докладчици – колегата Войнов и аз.
2. Медийни пакети с докладчик колегата Димитров.
3. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици – аз и
колегата Елка Стоянова.
4. Искане за изплащане на възнаграждения на общинска
избирателна комисия с докладчик колегата Георгиева.
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5. Доклади по административни преписки с докладчици аз,
колегата Димитров, колегите Елка и Гергана Стоянови, Георгиева,
Стойчева, Георгиев и Солакова.
Има ли предложения за промени в дневния ред?
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Ако може да ме включите в точка пета.
И също предлагам допълнителна точка – Заявление по
ЗДОИ.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Предлагам това да е точка шеста. Доклад или проект на решение,
какво да бъде?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Доклад.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Доклад
по заявление по ЗДОИ.
Други предложения? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за приемане на дневния ред
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
предлагам да започнем с точка втора:
МЕДИЙНИ ПАКЕТИ.
Заповядайте, колега Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо председател.
Първият доклад е Искане за изплащане на възнаграждения
в размер на 6000 лева с включен ДДС. Постъпило е с вх. №
НС-24-280 и е по Договор № НС-24-186 от 21 септември.
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Договорът е сключен между „Тийм Т Консулт“ ЕООД и
„Русофили за възраждане на Отечеството“.
Имаме необходимите доказателства за извършената услуга,
приемо-предавателен протокол и предлагам да одобрим
изплащането на представената фактура.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с вх. № НС-24-278 е
постъпило Искане от „Нет инфо“ ЕАД за изпащане фактура на
стойност 15 180 лева, която е по договор, сключен между този медиен
доставчик и Консервативно обединение на десницата.
Имаме необходимите документи. Предлагам да одобрим
изплащането на представения оригинал на фактурата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-273 Българското
национално радио е изпратило Искане за изплащане на фактура по
договор, сключен между Българското национално радио и
Политическа партия „Правото“. Стойността на фактурата е 1440
лева с включен ДДС.
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Имаме
предоставени
документи,
удостоверяващи
изпълнението на медийния план, така както е договорен,
сертификати за излъчване, приемо-предавателен протокол.
Предлагам да одобрим изплащането на тази сума.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Корекция по предходния доклад.
Сумата за изплащане е 1728 лева с ДДС, 1440 лева е без ДДС.
Българското национално радио е изпратило Искане с вх. №
24-274. То е по договор, сключен между Радиото и Партия „Атака“.
Всъщност става въпрос за две поръчки. Едната е за клип, втората е за
агитационен клип. Стойността на фактурата е 1740 лева.
Искането е подкрепено от приемо-предавателен протокол и
сертификати за излъчване.
Предлагам да одобрим изплащането на фактурата, която е на
стойност 1740 лева. Благодаря.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля,
режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС- 24-276 „Уеб медия груп“
ни е представила фактура за изпълнение на Договор с № НС-24-161.
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Това е договор, сключен между „Уеб медия груп“ и Политическа
партия „Глас народен“.
Стойността на фактурата е 1920 лева с ДДС. Има представени
документи, които удостоверяват изпълнението на услугата.
Предлагам да одобрим изплащането на този договор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева),
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-270 е постъпило
Искане от „Студио медия“ ЕООД, Канал 6. Това е сливенски канал,
който е сключил договор с Политическа партия „Атака“ на стойност
1176 лева.
Представен е приемо-предавателен протокол, както и
документи, удостоверяващи изпълнението на договореностите между
двете страни.
Предлагам да одобрим изплащането на фактурата. Да повторя
стойността – 1176 лева.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева),
против – няма.
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-263 е постъпило
Искане от Actualno.com по Договор с № 24-113, сключен между
„Българска социалдемокрация – Евролевица“ и медийния доставчик.
Фактурата, която е издадена е на сума 2010 лева и 40
стотинки.
Имаме документи, доказващи изпълнението на медийния
договор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева),
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-262 е постъпило
Искане от Радио „Вис виталис“ и сайт „presstv.bg“ за изплащане
фактура на стойност 1140 лева по договор, който медиите са сключили
с Политическа партия „Атака“. Номерът на Договора е НС-24-207.
Имаме приемо-предавателен протокол и другите документи,
удостоверяващи изпълнението на медийната услуга.
Предлагам да одобрим изплащането на фактурата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева),
против – няма.

8

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-264 е постъпило искане от
медиен доставчик „Уеб граунд“ ЕООД за договор, който този
доставчик е сключил с Политическа партия „Мир“. Номерът на
договора е НС-24-112. Сумата, на която е издадена фактурата, е 12 000
лева с ДДС.
Имаме документи, удостоверяващи изпълнението на
медийния план.
Предлагам да одобрим изплащането на тази фактура.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева),
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Радио „Експрес“ ни е изпратило
фактура на стойност 2065 лева и 60 стотинки по Договор №
НС-24-162, който Радиото е сключило с Политическа партия
„България на труда и разума“.
Имаме приемо-предавателни протоколи и останалите
носители на доказателства за изпълнението на медийния план.
Предлагам да одобрим изплащането на сумата, така както е
представена по фактура.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева),
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И още една фактура, която ни е
изпратена за изплащане от Радио „Експрес“. Този път по договор №
НС-24-183. Той е сключен между медийния доставчик и Политическа
партия „Атака“. Общата стойност на фактурата е 3080 лева и 40
стотинки.
Имаме надлежните документи и предлагам да изплатим
фактурата. Входящият № на искането е НС-24-267.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева),
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: „Инвестор бг“, който е „България он
еър“, ни е изпратил Искане за изплащане на фактура по медиен пакет.
Сумата, на която е издадена фактурата, е 10 377 лева и 68 стотинки.
Искането е постъпило с № 24-265, а номерът на Договора е
24-182. Той е сключен между „Инвестор.бг“ и „Русофили за
възраждане на Отечеството“.
Имаме всички необходими документи, удостоверяващи
изпълнението на медийния план, приемо-предавателен протокол.
Моля да гласуваме изплащането на сумата по така
представената фактура.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева),
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-275 Българското
национално радио ни е представило фактура на стойност 5988 лева по
Договор № НС-24-126, сключен между Българското национално радио
и Коалиция от партии „Български възход“.
Имаме всички необходими документи, които удостоверяват
изпълнението на медийния план, приемо-предавателен протокол.
Предлагам да гласуваме изплащането на така представената
фактура.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Медийният доставчик вестник
„Телеграф“ ЕООД ни е изпратил Искане с вх. № 24-277, което
удостоверява изпълнението на Договор № НС-24-211. Фактурата е на
стойност 4800 лева с ДДС. Партньор на вестник „Телеграф“ в този
договор е Политическа партия „Правото“.
Имаме удостоверяващи изпълнението на медийния план
документи.
Предлагам да одобрим изплащането на тази фактура.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля,
режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И последното Искане, което имам да
докладвам, е с вх. № НС-266 по договор, сключен между „Филтър
медия груп“ и „България на труда и разума“. Стойността на фактурата
е 24 000 лева с ДДС.
Представени са доказателства за това, че медийният план е
изпълнен, за който са се договорили „Филтър медия груп“ и
„България на труда и разума“.
Предлагам да одобрим изплащането на така представената
фактура.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля,
режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приключихме за днес. Има още 4 – 5
фактури, които обаче или не са представени, или не са окомплектовани.
Така че още веднъж ще изчетем входящи номера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължаваме
с точка първа:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Колеги, моля за последващо одобрение на писмо, което
изпратихме до Главна дирекция „Жандармерия“ и ги уведомихме,
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че следва да бъдат изнесени за частичните избори 11 броя СУЕМГ
и да бъде осигурена охрана за транспортирането им до
избирателните секции, както и обратно до склада на „Карго
партнер“ след края на изборния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева),
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е Писмо от
„Сиела Норма“ с вх. № ЧМИ-23-92 от 24 октомври 2022 г. С него ни
уведомяват, че по време на частичните избори на 23 октомври 2022 г.
до края на изборния ден няма повредени машини.
Прилагат ни и запис на постъпилите обаждания. Аз прослушах
записа. Това са 5 обаждания в съботния ден и 12 обаждания в неделния.
Всички те са от техниците, които съобщават за инсталирането на
машините за начало и край на изборния ден. Няма съобщения за
прекъсване на гласуването.
Затова докладвам писмото за сведение.
Докладвам ви две писма от „Карго партнер“ с вх. № ЦИК99-184 и ЦИК-99-183 от 10 октомври 2022 г.
С първото ни изпращат фактура за наем и логистични услуги за
месец септември 2022 г. заедно със справка към фактурата и складови
документи.
С второто писмо ни изпращат фактура с предявена претенция за
обезщетение.
Във връзка с двете фактури е изготвена докладна записка от
директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-328.
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Констатирано е, че описаните складови дейности за периода 1 – 27
септември отговарят на Приложение № 1 и цените по т. 6.1. от
Договор № 46 от 12 ноември 2021 г., а за периода 28 – 30 септември
фактурираните дейности отговарят на Приложение 1 и цените по
т. 6.1. от Договор № 24 от 28 септември 2022 г.
Ведно с това е установено, че по повод плащането за
периода от 28 до 30 септември не е изпълнено задължението по т.
3.16. от Договор № 24, а именно да се представи отчет за
извършените дейности и за движението на стоките във и от
склада, както и съответните документи: заявка образец, справка за
предадени стоки, приемо-предавателни протоколи за предаване и
приемане на СУЕМГ.
Освен това по отношение на складова разписка, справка демо
изход, серийни номера, от 22 септември фигурират 35 броя СУЕМГ
без серийни номера, а също така фигурират складови разписки с
дата 1 октомври, при положение че се фактурират дейности за месец
септември.
По отношение на предявената фактура на основание чл. 36,
ал. 2 от ЗЗД не може да се направи извод, че наемодателят е изразил
противопоставяне по смисъла на ЗЗД, тъй като изявлението на
наемодателя е, че до 1 октомври ще продължи да изпълнява
дейностите и отговорностите си при завишени цени, но не и да се
противопостави на създадената добра търговска практика между
двете страни.
Във връзка с горното и констатираните несъответствия в
документите предлагам да изпратим писмо до „Карго партнер“, с
което да поискаме да си изпълнят задължението по т. 3.16. от
Договор № 24, а също така да направят уточнение за складовите
разписки от 22 септември и 1 октомври.
Проектът за писмо е в моята папка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението за изпращане на писмо до „Карго партнер“, за да
допълнят информацията, която е необходима на Централната
избирателна комисия, има ли изказвания или други предложения?
Предлагам в писмото да се посочи и срок, в който да се
представи информацията, тази информация е необходима с оглед
да бъде извършено плащането, примерно не по-късно от 27
октомври.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – 1 (Севинч Солакова).
Следващ докладчик в тази точка – госпожа Матева.
Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, припомням, че с писма изискахме от три общини да
ни бъдат изпратени системните разписки и началните протоколи
за 4 машини, с които е гласувано на 2 октомври 2022 г. и при
изчитане на данните в изчислителните пунктове при районните
избирателни комисии е установено, че за тези машини флаш
паметите са с различен хеш код.
Сега ви докладвам, пристигнало е и второ писмо от
община Чипровци, вх. № НС-06-198 от 24 октомври 2022 г., с
което ни изпращат началния протокол, както и диагностичния
доклад за машина с посочен номер за СИК 123600003.
Колеги, от изпратения диагностичен доклад и начален
протокол се установява, че всъщност хеш кодът и на
диагностичния доклад, който е отпечатан на 1 октомври 2022 г. в
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13 часа 46 минути и 16 секунди, съответства на удостоверения
хеш код за софтуера за гласуване на 2 октомври 2022 г., както и
от началния протокол, отпечатан на 2 октомври 2022 г. в 7 часа 1
минута и 16 секунди, хеш кодът също съответства на
удостоверения за тези избори.
В тази връзка докладвам и писмо от „Информационно
обслужване“. Припомням, че изискахме да ни бъдат изпратени
данните от записващите технически устройства на четирите
машини, за които става дума. Те са изпратени, намират се във
вътрешната мрежа в папката с моите инициали, в подпапка „ИО
хеш код“.
Независимо че, доколкото знам, проверката на тези машини
е приключила между представителите на Централната
избирателна
комисия,
експертите,
Министерството
на
електронното управление и Института по метрология, доколкото в
предходно
заседание говорихме, директор на дирекция
„Администрация“ се е свързала и със Столична община, от която
следваше да очакваме диагностичния доклад или системната
разписка и началните протоколи за две от машините в 24 и 25
РИК.
Предлагам, ако пристигнат днес или утре, тези данни от
„Информационно обслужване“, както и тези документи да бъдат
предоставени на експертите за анализ и във връзка с извлечените
данни от самите машини, които се намират в Централната
избирателна комисия, за да ни бъде предоставена информация на
какво се държи обстоятелството, че, ето, видно от тази машина в
Чипровци, и диагностичният доклад от 1 октомври, и началният
протокол от 2 октомври са със съответния удостоверен хеш код, а
очевидно при предоставяне на флаш паметите в „Информационно
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обслужване“ има разчетен различен хеш код от самите флаш
памети.
Другото, което мога да предложа, е да изпратим ново
писмо на община Чипровци, с което да дадем разрешение да се
отвори отново запечатаното помещение и да ни бъде изпратен и
финалният протокол, разпечатан от тази машина, за да видим
всъщност кой хеш код е отпечатан на финалния протокол от тази
машина след приключване на изборния ден.
Тъй като, припомням, че на машината от Търговище още
първоначално при отпечатването на началния протокол, тъй като
там не е отпечатана системна разписка или диагностичен доклад,
се съдържаше различен хеш код от удостоверения. А в случая
имаме наличие на удостоверения хеш код, за да проверим във
финално отпечатания протокол какъв хеш код се съдържа.
Всъщност правя такова предложение.
Колеги, оттеглям предложението си, тъй като имаме данни
при нас и можем да издирим протокола, за да го сверим с
останалите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов,
заповядайте. Във връзка с доклада на госпожа Матева ли?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, във връзка с доклада на госпожа
Матева искам да ви информирам, че в петък експертите на
Централната избирателна комисия в присъствието на членове на
ЦИК, на представители на Министерството на електронното
управление и на Българския институт за стандартизация
изследваха тези 4 машини с грешен хеш код, като свалиха Loc
файловете от машините, от които се вижда къде точно става
промяната на хеш кода.
Така че очакваме техния доклад и, когато бъде изготвен,
тогава ще има яснота по въпроса.
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РОСИЦА МАТЕВА: Само ако може, че пропуснах да кажа
входящия № на писмото от „Информационно обслужване“ с
данните от тези 4 машини, записано е, че са технически
устройства, е № НС-00-383 от 24 октомври 2022 г.
Колеги, докладвам ви Писмо от „Сиела Норма“ с вх. №
ЧМИ-23-90 от 20 октомври 2022 г., което ни е изпратено във
връзка с предстоящите частични местни избори. С това писмо са
ни предоставени серийните номера на машините, които са
предназначени за гласуване в частичните избори за кметове на
кметства, които се проведоха на 23 октомври 2022 г.
Докладвам го за сведение, тъй като въз основа на това
писмо и на данните, изпратени от него, е информиран
застрахователят, за което ще докладва колега по-късно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преди да
продължим с точка трета, заповядайте, госпожо Солакова, с поспешен доклад.
СЕВИНЧ
СОЛАКОВА:
Уважаеми
колеги,
от
Министерството на финансите получихме писмо по електронната
поща с актуализиран проект на бюджет, представен за 2021
година, както и актуализирани прогнозни разчети.
В писмото на министъра на финансите изрично е посочено,
че е разчетено увеличение на средствата за заплати и
възнаграждения на персонала на изборни длъжности. Това касае
нашия бюджет. По принцип в бюджета за 2023 г., както и за
заетите в системата на съдебната власт законодателно е
регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията.
В проекта на бюджет, така както е изготвен от главния
счетоводител, с приложени документи към Докладна записка №
ЦИК-09-331 от 24 октомври 2022 г., са предвидени средства,
необходими за обезпечаване на изпълнението на договора за
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съхранение на машините, увеличение на параграф „Издръжка“,
както и капиталовите разходи.
Представено е и предложението като прогнозни разчети за
2024 и 2025 г. Виждате размера на
бюджета за 2023 г.,
включително и за 2024 г.
Към докладната записка е представен проект на
декларация, която следва да бъде изпратена в Министерството на
финансите, че са изпратени в електронен вид по електронната
поща на посочения адрес от писмото и подписани от
упълномощено лице от Централната избирателна комисия.
Предлагам ви да одобрим представените приложения към
докладната записка и да бъдат изпратени по указания в писмото
на министъра на финансите ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
Продължаваме с точка трета от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в
папката с моите инициали би следвало да се намира становище с
вх. № ЦИК-09-321/1 от 21 октомври 2022 г. от юрисконсулт
Ж.
, който е осъществявал процесуално представителство
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по Административно дело № 2675 от 2021 г. по описа на
Административен съд – Пловдив.
Припомням, че със съобщение, получено в Централната
избирателна комисия, на 13 октомври 2022 г., с вх. № МИ-08-34
ни е съобщено решението по делото № 1681 от 6 октомври 2022 г.
, с което Централната избирателна комисия е осъдена да заплати
на
Ц. Ц.
сума в размер на 1000 лева и разноски по
делото в размер на 535 лева.
Изискано бе от юрисконсулта да представи становище по
делото – дали счита, че решението на Административния съд –
Пловдив, следва да бъде обжалвано от Централната избирателна
комисия с оглед възможностите да бъдем осъдени да платим наймалкото и повече разноски освен сумата, която се претендира, тъй
като присъдените 1000 лева са част от претендираната сума до
пълния размер от 2000 лева.
Изразено е становище от юрисконсулта, ще ви моля да се
запознаете с него и в по-късната част на заседанието да гласуваме
предложението на юрисконсулта, така както е изразено, а именно
да не се обжалва решението на административния съд – Пловдив,
пред Върховния административен съд.
Така че сега го докладвам за запознаване.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Тъй като се запознахме със
становището, обръщам внимание и моля да укажете на
юрисконсулта, че становището му не е коректно изготвено, тъй
като в предложението да не бъде обжалвано е посочено съвсем
друго решение и друго дело, по което се изразява становище да не
се обжалва.
Становището му не е коректно. От юрисконсулта не е
посочено правилното дело и решение, по което се изразява
становище.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ще го върна с резолюция
отново, това мисля, че ще бъде второ връщане. Така че ще го
върна на юрисконсулта, за да изрази коректното становище.
Докладвам ви Доклад от същия юрисконсулт – Ж.
,
с
вх. № ЦИК-09-329 от 21 октомври 2022 г. Този доклад е във
връзка с процесуално представителство по Административно дело
№ 41 от 2022 г. по описа на Административен съд – Благоевград.
В проведено съдебно заседание на 20 октомври 2022 г.
юрисконсулт
Ж.
се е явил и всъщност има кратък доклад
какво се е случило в съдебното заседание. Информацията е, че
делото е отложено за разглеждане в съдебно
заседание на
24 ноември 2022 г. от 14 часа.
Докладвам го за сведение. Моля, запознайте се с този
доклад.
Следващият ми доклад е във връзка с
Писмо от
Общинската избирателна комисия – Хисаря, вх. № МИ-15-281 от
21 октомври 2022 г.
Общинската избирателна комисия – Хисаря, изпраща на
Централната избирателна комисия заверено копие от Покана за
доброволно изпълнение, заведена в ОИК с вх. № 170 от
19 октомври 2022 г., подадена от
А. П. К.
, както
и приложени към поканата за доброволно изпълнение
изпълнителен лист в оригинал от 30 септември, издаден от
Административен съд – Пловдив, затова, че по Административно
дело № 421 от 2021 г. по описа на Административен съд –
Пловдив, с Решение № 1231 от 27 юни 2022 г. Общинската
избирателна комисия – Хисаря, е осъдена да заплати на
А.
П. К.
3610 лева, представляващи направени по делото
разноски.
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Към поканата за доброволно изпълнение е изпратено
удостоверение за банкова сметка на
А. П. К.
, по
която е направено искане с поканата за доброволно изпълнение,
да се заплати сумата, присъдена в полза на лицето, като е
изпратено и Решение на Административния съд – Пловдив, №
1231, заверено от Общинската избирателна комисия – Хисаря, с
което се осъжда Общинската избирателна комисия, както и
Решение № 1566 от 25 август 2022 г., с което се допуска поправка
на очевидна фактическа грешка на Решение № 1231, тъй като е
допусната грешка – вместо Общинската избирателна комисия –
Хисаря, е написано община Хисаря, както и в годината – вместо
2022 г. е написано 2012 г. на съответните редове от решението,
които са посочени в решението за допускане на поправка на
очевидна фактическа грешка.
Колеги, въз основа на така изпратеното писмо предлагам
да гласуваме да бъде изплатена присъдената сума по посочената
банкова сметка на
А. П. К.
въз
основа
на
изпълнителния лист, изпратен в оригинал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
изказвания има ли, или други предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева), против – 2 (Севинч Солакова и Цветозар Томов).
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е
предложение, което отдавна сме обсъждали в Централната
избирателна комисия – да бъде създаден регистър на
пълномощните, които се издават в Централната избирателна
комисия. В папката с моите инициали така е озаглавен и файлът,
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който ви предлагам да обсъдим и евентуално да одобрим, за да
може от днешна дата да започне да се води най-после регистър на
пълномощните в Централната избирателна комисия. Предлагам той
да бъде общ за всички пълномощни, които се издават, не само в
полза на юрисконсултите за осъществяване на процесуално
представителство по дела, а и останалите пълномощни, които се
издават на служители в администрацията. Този регистър да бъде
воден в електронен вид от юристите в Централната избирателна
комисия. И е предложено как да изглежда първоначалното
вписване на пълномощното под № 1 в този регистър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако нямате
предложения във връзка с доклада на госпожа Матева, моля да
одобрим направеното предложение, като ръководителят на звено
„Правна дейност“ определи юрисконсулт от звеното, който ще
отговаря за воденето на регистъра на пълномощните в
Централната избирателна комисия.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Имате ли други доклади в тази точка?
Следващ докладчик в точката – госпожа Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моята папка с днешна дата има
Жалба с вх. № МИ-22-18, съответно и приложенията се намират там.
Накратко да ви запозная. Жалбата е от няколко лица – всички в
качеството им на общински съветници в Общински съвет – Петрич, и е
срещу Решение № 228-МИ от 17 октомври 2022 г. на Общинската
избирателна комисия – Петрич.
Искат да бъде разгледана жалбата и да бъде отменено Решение
№ 228-МИ. Решението се отнася до прекратяване на правомощията на
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общински съветник по негово заявление и обявяване на избран
следващият в листата. Решението е публикувано на сайта на
Общинската избирателна комисия – Петрич.
Това, което предлагам на Комисията, е тази жалба да бъде
приета за разглеждане като сигнал, тъй като лицата, които са податели
на жалбата, са 9 души общински съветници към Общински съвет –
Петрич. Адресатът на решението по диспозитив е общинският
съветник, чиито правомощия са прекратени, съответно обявеният
следващ за избран. Формално тези 9 жалбоподатели нямат материален
и правен интерес от подаването на жалбата.
Предлагам същата да бъде приета за разглеждане като сигнал,
защото в нея се твърди, че свикването на заседанието на Общинската
избирателна комисия – Петрич, в което е било разгледано
заявлението за прекратяване на правомощията на съответния
общински съветник, е извършено неправилно, само за част от
членовете на Общинската избирателна комисия и е било направено
по вайбър. В протокола от заседанието на Общинската избирателна
комисия – Петрич, който също е публикуван, няма данни как е
извършено уведомяването и за лицата, които не са се явили, дали са
предприети действия по уведомяването им.
Съответно в Изборния кодекс и в нашето решение, с което е
определен редът за провеждане на заседания за изплащане на
възнаграждения на общинските избирателни комисии във връзка с
такъв тип заседания, няма разписана нарочна процедура. И тъй като
това не е единственият такъв случай, спомням си, че преди време на
доклад и при мен, и при друг колега е имало хипотези, в които
заседания на общинските комисии са свиквани по най-разнопосочни
начини, без съответно да има отразяване в протоколите и да става
ясно как точно е извършвано това свикване на заседание. Съгласно
Изборния кодекс председателят на общинската избирателна
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комисия е този, който свиква заседанията, или две трети от
членовете на съответните комисии. Това са двата способа.
В нашето решение, с което сме определили реда за
провеждане на заседания на общинските избирателни комисии и
как да бъдат изплащани възнагражденията във връзка с проведени
заседания и дежурства, няма разписан специален ред.
В този смисъл предлагам тази жалба да бъде разгледана като
сигнал, да направим едно работно обсъждане и да обмислим дали в
нашето решение, с което е определен редът за провеждане на
дежурства и заседания, и изплащане на възнаграждения за такива
да не бъде включен конкретен текст, който да унифицира начина,
по който общинските избирателни комисии се свикват за заседание
и да бъде разписано изрично в правомощията на председателите на
общинските избирателни комисии, тъй като те са оправомощените
по закон, когато извършват уведомяване на членовете на
общинската избирателна комисия за заседания. Това да става по
ясен ред, еднакъв за всички общински избирателни комисии на
територията на цялата страна.
Формално в този казус няма данни, а и няма как да
установим, дори и да тръгнем да събираме допълнителна
информация, как, по какъв ред и дали действително не са били
уведомявани тримата членове на общинската избирателна комисия,
за които се твърди в жалбата. А и дори да го установим, формално
заседанието е преминало при законоустановен кворум, има
протокол, който е публикуван на сайта на общинската избирателна
комисия, и в този смисъл последващите ни действия по-скоро би
следвало да бъдат в посока уреждане на ред за свикване на тези
заседания от страна на председателите, като, разбира се, на работна
група ще обсъдим какви биха били най-удачните варианти.
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Затова на този етап предлагам тази жалба като сигнал за
сведение и запознаване. И също така предлагам да обсъдим вариант,
в който една работна група да определи текст в нашето решение за
заседанията и дежурствата на общинските комисии, който изрично
да урежда реда, по който тези
заседания се свикват от
председателите на комисиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с
доклада на госпожа Стоянова има ли предложения?
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, доколкото се запознах с преписката и с данните от
интернет страницата на общинската избирателна комисия, считам,
че няма данни да е спазен редът по решението на Централната
избирателна комисия за свикване на заседанието.
И предлагам да поискаме писмена информация от
председателя на общинската избирателна комисия как са
уведомени членовете на комисията и дали всички от тях са
уведомени за свиканото от нея заседание, като в най-кратък срок
изпрати тази писмена информация на Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други
предложения? Няма.
Моля да гласуваме изпращането на писмо до Общинската
избирателна комисия – Петрич, която да ни предостави
информацията, така както предложи колегата Матева.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева),
против – 1 (Йорданка Ганчева).

26

Колеги, продължаваме с точка четвърта:
ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА
ОИК.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, с вх. № МИ-27-179 от 18 октомври 2022 г. сме
получили Искане за изплащане на възнаграждения за проведени
заседания на Общинската избирателна комисия – Етрополе.
Заседанията са проведени в периода април – октомври 2022
г., съответно на дати 29 април, 17 май, 8 септември и 18 октомври, и
всичките четири заседания са във връзка с предсрочно прекратяване
на пълномощията на общински съветници и обявяване за избрани за
общински съветници следващите в листата на съответната
политическа сила.
Общата сума е в размер на 1449 лева и 70 стотинки. Към
преписката са приложени всички изискуеми документи, налице са
контролен лист и счетоводна справка и в този смисъл ви предлагам
да одобрим исканата сума за възнаграждения на членовете на
Общинската избирателна комисия – Етрополе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля да гласуваме изплащането на възнаграждения на
членовете на Общинската избирателна комисия – Етрополе.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева),
против – няма.
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви още едно
Искане, получено с вх. № МИ-27-180 от 19 октомври 2022 г. от
Общинската избирателна комисия – Сунгурларе, във връзка с
проведено едно заседание на 13 октомври 2022 г., на което е
разгледана постъпила оставка от общински съветник, но е оставена без
движение по-нататък, тъй като не е спазена процедурата по чл. 30, ал.
4, т. 3 от ЗМСМА, съответно тази молба за оставка да бъде подадена до
общинската избирателна комисия чрез председателя на Общинския
съвет – Сунгурларе. Подателката на оставката е уведомена.
Сумата, за която става въпрос, е в размер на 497 лева и 42
стотинки. Към преписката са приложени всички изискуеми материали,
налице са контролен лист и счетоводна справка и ви предлагам с
протоколно решение да одобрим исканата сума за Общинската
избирателна комисия – Сунгурларе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева),
против – няма.
Продължаваме с точка пета:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нека най-напред да докладвам
преписките, които съм подготвил по-рано.
С вх. № НС-04-01-88 сме получили Писмо от
Министерството на външните работи, с което на практика се
потвърждават
нашите
подозрения,
че
така
нареченият
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Международен конгрес на парламентаристите всъщност е една
организация, която няма биография, и по тази причина
Министерството не е предлагало да бъде акредитирана и хората,
които са били изпратени, да бъдат наблюдатели.
Това е за сведение, разбира се.
С вх. № ЦИК-07-131, от 20 октомври 2022 г. е превода, от
19 октомври е Писмото, с което Мрежата за сътрудничество в
областта на изборите ни е помолила да попълним един въпросник,
който се отнася до гласуването на избиратели със специални
потребности.
Предлагам го отново за сведение.
От организацията на госпожа Ю., извинявайте аз малко
така неформално я наричам, но тя е част от екипа на Европейската
комисия по правосъдие и потребители, са ни изпратили две-три
писма, с които обявяват датата 28 ноември 2022 г. като дата, на
която ще се състои среща на всички членове на тази мрежа за
сътрудничество в изборите. Ще има, разбира се, формат он лайн,
както и присъствен формат. До 28 октомври 2022 година са ни
помолили да отговорим как ще присъстваме и в каква форма.
Това е отново сега за сведение. До 28 октомври трябва да
решим дали някой ще участва он лайн или пък някой желае да
пътува до Брюксел. Имаме обяснения къде ще се проведе срещата
и евентуално ще ни изпратят дневен ред.
От същата организация, но от по-ранна дата с вх. №
ЦИК-07-98 са ни изпратени документите, които представляват
протокол от предходна среща, какви са изразените мнения, кой е
участвал и в каква форма. Входящият номер на превода е
ЦИК-07-98 и може да бъде намерен в моята папка от 5, 6 или 7
октомври, тоест в началото на месеца, ако някой се интересува да
прегледа този протокол.
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Виждам, че са участвали десетина страни, които са се
произнесли, включително и по някои от повдигнатите въпроси,
свързани с евентуалното обсъждане на нова директива за
европейските избори догодина.
За сведение в момента и запознаване, разбира се.
Това са докладните ми предходно. Още веднъж ще взема
думата, когато прегледам преписката, с която „Информационно
обслужване“ иска да бъде подписан приемо-предавателен протокол
по Договор № 25. Ще трябва да я прегледам сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ
докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с въпросите,
зададени от Наблюдателната мисия на ОССЕ, припомням, че
изпратихме писмо на „Информационно обслужване“ за броя на
народните представители вече, избрани с преференции, и колко от
тях са жени, както и колко броя от протоколите на секционните
избирателни комисии при предаването им в РИК са поправени.
Сега ви докладвам Писмо с вх. № НС-00-382 от 20 октомври
2022 г. от „Информационно обслужване“, с което са ни изпратени
две екселски таблици, съдържащи в някаква степен информацията,
която сме поискали, но тъй като тя има нужда от преглед и
обобщаване във връзка с това, че някои от кандидатите, избрани с
преференции, са избрани в два района, съм възложила на звено
„Регистри“ да сравни информацията, изпратена от „Информационно
обслужване“, с взетите от Централната избирателна комисия
решения, с които сме обявили избраните за народни
представители и ще я предложа на вашето внимание заедно с
проекта за отговор на всички въпроси, като ще предложа работно
обсъждане на отговора на писмото с въпросите, зададени от
мисията на ОССЕ.
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Колеги, докладвам ви Писмо с вх. № НС-20-19-1, подадено
от изпълнителния директор на Сдружение МУЗИКАУТОР. То е
озаглавено „Покана“ и тя е свързана с влязло в сила решение от
22 юли 2022 г. на Административен съд – София град, II
отделение, 32 състав по Административно дело № 3796, с което
всъщност сме задължени да предоставим на МУЗИКАУТОР
достъп до обществена информация по заявление, подадено от
него.
Колеги, припомням, че всъщност по доклад на колегата
Гергана Стоянова на 7 септември 2022 г. Централната избирателна
комисия е гласувала писмо, с което въз основа на постъпилото
Заявление с вх. № НС-29-38 от 7 октомври 2021 г. и във връзка с
цитираното Решение № 5045 от 22 юли 2022 г. на Административен
съд – София град, на МУЗИКАУТОР се предоставя следната
информация и е описана информацията, която се предоставя.
И тъй като по заявлението е предоставен електронен адрес,
тази информация Централната избирателна комисия е гласувала да
бъде предоставена на този електронен адрес.
Въз основа на постъпилата покана, която ми беше
разпределена за доклад, извърших проверка в деловодството и
всъщност се оказа, че на 8 септември 2022 г. писмото с
приложенията към него е изпратено по електронна поща, но имейл
адресът е сгрешен, като разширението отзад вместо „org“ е
написано „frg“. Така че на практика тази информация не е
предоставена на Сдружението.
На въпроса дали писмото не е върнато като недоставена
поща, тъй като имейл адресът очевидно е сгрешен, от деловодството
не получих отговор, в смисъл казаха, че би трябвало да се е върнал
като недоставена поща, но не им е направило впечатление. Не знам
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по каква причина всъщност от 8 септември 2022 г. не сме разбрали,
че писмото не е изпратено на коректния имейл адрес.
Така че сега ви докладвам всичко това и предлагам да бъде
изпратена отново същата информация, със същото писмо на
коректния имейл адрес. Не знам дали да бъдат уведомявани
МУЗИКАУТОР допълнително за нещо, или просто да им препратим
отново писмото, въпреки че то ще бъде с изходящ номер от 7
септември 2022 г.
Или просто да изпратим допълнително едно писмо, с което да
ги уведомим, че на 8 септември 2022 г. им е изпратено, но поради
погрешно изписване на имейл адреса очевидно не е получено,
поради което го изпращаме отново. По-скоро това предлагам да
направим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания или предложения във връзка с направения доклад да
изпратим отново писмото до МУЗИКАУТОР с уточнението, че
поради допусната техническа грешка при изписването на имейл
адреса не е получено своевременно?
Моля да гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева),
против – няма.
Следващ докладчик в точка пета – госпожа Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад Писмо с №
НС-04-02-375 от 19 октомври 2022 г., което е от Девето районно
управление. В писмото ни искат да предоставим материали, по
възможност в оригинал, съдържащи ръкописен текст от лицето,
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посочено в писмото, за извършване на експертиза на почерка и
подписа на лицето.
Тъй като няма конкретни данни по отношение на това за кои
избори става въпрос и в какво качество това лице и изобщо дали е
участвало, предлагам проект на
писмо до „Информационно
обслужване“ да извършат справка от 1 януари 2019 г. до настоящия
момент дали посоченото лице, със съответно ЕГН, е участвало в
някакво качество от 1 януари досега в изборите, за да можем да
преценим дали изобщо имаме възможност да изпълним искането на
разследващите органи.
В този смисъл е писмото до „Информационно обслужване“ – да
ни предоставят информация по отношение на това лице.
Моля да погледнете писмото и, ако имате други предложения,
да ги обсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с доклада на колегата Стоянова и след като се запознах с
входящото писмо от Столична дирекция на вътрешните работи ви
предлагам да им върнем отговор, че Централната избирателна
комисия не разполага с ръкописен текст, изписан от лицето,
посочено в тяхното писмо, със съответното ЕГН.
Имате ли други предложения?
Моля да гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Писмо № НС-04-98/1 от
24 октомври 2022 г. от ОД „Земеделие“ – Габрово. По повод наше
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Писмо № НС-04-107 от 20 октомври 2022 г., с което им отговорихме
на тяхно предходно запитване.
Предлагам проект на отговор, тъй като към предното писмо съм
прикачила, грешката е моя, протокол на друга секционна комисия, а не
на тази, за която става въпрос и от която е запитването. Затова
предлагам да им бъде изпратен днес с придружително писмо
съответният протокол от Секционна комисия 586. В предходното
писмо съм приложила 583.
Моля да одобрите предложения проект за писмо, който всеки
момент ще се появи в папката ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, само за кратко
да се запознаем с този случай.
По предложението на госпожа Стоянова да изпратим отново
информация с коректно приложения протокол на секционната
избирателна комисия, в която е работило лицето, моля, режим на
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – госпожа
Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило
Писмо от община Борован с вх. № НС-06-197, с което са ни изпратени
протокол от отваряне на запечатано помещение за съхранение на
изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 2
октомври 2022 г. заедно със заповед за назначаване на комисията
за отваряне на помещението.
Докладвам ви го за сведение.
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Докладвам ви постъпило Писмо от Окръжен следствен
отдел – Кърджали, с което се изисква да бъде предоставена
информация за посочено лице. Номерът на писмото е НС-09-57.
Изисква се предоставяне на информация за посочено лице с ЕГН
относно подаване на декларация или документ за заявяване на
правота на глас в чужбина.
В тази от връзка ви предлагам да бъде изпратено запитване
до „Информационно обслужване“ дали посоченото лице е
подавало заявление за гласуване извън страната в изборите за
народни представители на 11 юли.
Корекция в писмото, което е качено в моята папка, 11 юли
2021 г.
В моята папка има Проект на писмото с № 4413. Моля да
бъде гласувано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
изказвания има ли?
Моля да гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви две писма от
Софийската градска прокуратура, Следствен отдел, които са по една и
съща преписка – Писмо № НС-09-207/1, и същият номер с индекс 2. С
тези писма се изисква предоставянето на информация относно лице,
посочено в наши писма, гласувало в нарушение на изборните правила.
Информацията е предоставяне на документи. В моята папка с
проектен № 4408 е подготвен отговор, с който предлагам да бъде
отговорено и на двете изпратени писма, тъй като касаят една и съща
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преписка. В отговора е посочена информацията, която се изисква, както
и документите, които бихме могли да предоставим като заверени
преписи, предоставени като приложение към отговора ни, както и
информация относно възможността да бъдат прегледани документите в
оригинал в сградата на Централната избирателна комисия от експерт,
назначен по съответна експертиза, и условията, при които това може да
се извърши.
Моля да се запознаете с текста за отговор към Следствения
отдел на Софийската градска прокуратура и да гласуваме изпращането
му заедно с приложените документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви Писмо с №
НС-23-115/3 от ОЗК „Застраховане“, с което ни е изпратено копие от
добавък към застрахователната полица по сключения с това
застрахователно дружество договор, касаеща 11 комплекта СУЕМГ за
транспортиране за участие в произвеждането на частичните местни
избори на 23 октомври 2022 г.
Докладвам го за сведение. Същото ще бъде предоставено за
прилагане, след като бъде получено в оригинал, в преписката на
сключения договор за застраховка.
Колеги, това писмо беше във връзка с предходния доклад на
колегата Матева с изпратените номера на машини.
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Също така представям ви проект на писмо до Министерството
на външните работи, с което да поискаме тяхно окончателно
потвърждение за това, че всички от използваните СУЕМГ за гласуване
извън страната в изборите на 2 октомври 2022 г. са върнати обратно
и предадени в склада за съхранението им в София, в страната.
Проектът на писмо е в моята папка с проектен № 4412.
Моля да гласуваме изпращането на такова писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме писмото до постоянния секретар на Министерството на
външните работи.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна
комисия и ще продължим в 14 часа.

(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. 14 членове сме в
залата, имаме кворум.
Продължаваме с: Доклади по административни преписки.
Стигнахме до госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви вх. № МИ-15-120-23 от 24 октомври
2022 г. От Общинската избирателна комисия – Сандански, сме
получили за сведение препис от тяхно Решение № 268-МИ от
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12 октомври 2022 г., с което са прекратени пълномощията на
общински съветник и е обявен за избран следващият от листата на
политическата партия.
Докладвам ви го за сведение и да бъде приложено към архива в
папката с подобни решения на общинските избирателни комисии.
Докладвам вх. № НС-22-535 – второ писмо, което получаваме от
господин
Д. З.
, с което ни казва, че иска да се включи
като член на комисия при следващи избори и пита за процедурата как
това да се случи.
Предлагам ви, колеги, да му изпратим писмо – отговор, което е
в моята папка, с посочен линк към рубриката „Въпроси и отговори“,
публикувана на интернет страницата на Централната избирателна
комисия, и конкретно отговорът на неговия въпрос се съдържа във
въпрос № 7.
Предлагам ви най-напред да изпратим това писмо и като второ
предложение – да разкрием рубрика „Местни избори 2023 г.“ с
подрубрика „Въпроси и отговори“, където да бъдат публикувани
отговорите на въпросите, които постъпват и са свързани с
предстоящите избори, включително и този въпрос, който в момента ви
докладвах. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада на
госпожа Георгиева имате ли изказвания?
Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, следващ докладчик – госпожа Стоянова.
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, с вх. № МИ-15-120/24 от
24 октомври 2022 г. сме получили от Общинската избирателна
комисия – Лом, тяхно Решение № 131 от18 октомври 2022 г., с което са
констатирали предсрочното прекратяване на пълномощията на
общински съветник и е обявен за избран следващият в листата на
съответната партия.
Докладвам го за сведение на Комисията и за приобщаване към
съответната папка в деловодството.
С вх. № НС-04-02-377 от 21 октомври 2022 г. в Централната
избирателна комисия е получено Писмо от Областна дирекция на МВР
– Видин, с което ни уведомяват за това, че с изходящ № НС-04-02-329
от 30 септември 2022 г. на Централната избирателна комисия в
Областната дирекция е получено писмо по предприемане на действия
по компетентност във връзка с получен в Централната избирателна
комисия сигнал.
В писмото се сочи, че, видно от пощенското клеймо на плика,
същото е с дата 12 октомври 2022 г., тоест изпратено е от Централната
избирателна комисия на 12 октомври, без да е приложен сигналът към
писмото. И от Областната дирекция на МВР – Видин, за улеснение на
деловодството на Централната избирателна комисия са посочили
имейл, на който могат да изпратят повторно писмото с приложения
сигнал, включително и телефон за връзка със съответния инспектор, с
когото могат да се свържат, за да е в състояние Областната дирекция
поне да се запознае с това, което Централната избирателна комисия е
препратила на 30 септември, би трябвало да е препратила на 30
септември 2022 г.
И предлагам, колеги, да не приемаме протоколно решение, да
възложим на служителите в деловодството на Централната избирателна
комисия да изпратят сигнала на посочения от Областната дирекция на
МВР – Видин, имейл.

39

В тази точка и във връзка с предложението, което госпожа
Георгиева направи преди малко, за обособяване на рубрика
„Въпроси и отговори“ по повод предстоящите местни избори през
2023 г., с вх. № НС-22-516 от 10 октомври 2022 г. е постъпило
Запитване от госпожа
Н. А.
относно кандидатите за
кметове на населени места и това, че кандидатът трябва най-малко
шест месеца да е живял на адрес в съответното населено място, дали
„живял на съответното населено място“ включва и настоящ адрес.
Подготвила съм отговор до госпожа А.
,
който е в
папката с моите инициали и който най-общо гласи следното: че
„живял най-малко през последните шест месеца в съответното
населено място“ по смисъла на чл. 397 от Изборния кодекс е
български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен
и настоящ адрес на територията на Република България и поне
единият от тях е в населено място на територията на съответната
община или кметство не по-късно от шест месеца преди датата на
произвеждане на изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението за
отговор до госпожа А.
имате
ли
изказвания,
или
предложения по текста? Включително и този отговор да бъде
публикуван в рубриката „Въпроси и отговори“ в секция „Местни
избори 2023 г.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
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.
Колеги, преди да продължим в тази точка във връзка с доклада,
направен сутринта от колегата Матева по вх. № НС-06-198 от
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24 октомври 2022 г., и необходимостта да се извади от изборните
книжа от 2 октомври 2022 г. финалният протокол от машинното
гласуване в Избирателна секция № 123600003, както и във връзка
с необходимостта да се извадят от кашоните с изборните книжа,
предадени от районните избирателни комисии, описите на
флашките и на смарт картите, от които да се направи копие, след
което да бъдат върнати обратно по местата си, ви предлагам с
протоколно решение да одобрим отварянето на запечатаното
помещение № 52 П, за да могат да се извършат тези действия, след
което така посочените документи ще бъдат върнати обратно.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Следващ докладчик – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам за сведение Писмо,
получено по електронната поща с вх. № НС-22-539 от 24 октомври
2022 г., с което подателят на
писмото разсъждава относно
избирателната активност и ни уведомява, че се опитва да намери
„резултати от гласуването на 2 октомври 2022 г. за парламент“,
цитирам в случая, „по възраст и може ли да предоставите“, тоест
Централната избирателна комисия, „тази информация“.
Оставям това писмо и разсъжденията в него за запознаване
и за сведение на Комисията и не смятам, че трябва да има отговор,
освен ако Комисията не реши друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ
докладчик – госпожа Солакова.
Заповядайте.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка със сключени
граждански договори и допълнителни споразумения към
граждански договори с външни сътрудници е представена
Докладна записка № ЦИК-09-330 от 24 октомври 2022 г.
Става въпрос за приети протоколни решения на
Централната избирателна комисия по докладни записки, които са
посочени в докладваната. Постъпили са отчети от В. Б.
и
А. А.
, приложени са съм докладната записка. Има
подробно описани дейности по изпълнението на съответните
договори.
Освен това във връзка с изпълнение на протоколно решение
на Централната избирателна комисия за сключени граждански
договори със
С. Р.,
С. В.,
Д.
Г.
и
М. И.
и допълнително споразумение в
А. А.
за подпомагане на Централната избирателна
комисия до 16 октомври включително. Съгласно сключените
договори Централната избирателна комисия трябва да одобри
изпълнението на работата по договорите с протоколно решение.
Дейностите са изпълнени. Предлагам ви да одобрим с
протоколно решение плащането по всички тези договори, като
приемем работата по представените отчети, както и по
изпълнението на гражданските договори с имената на външните
сътрудници, които преди малко изчетох.
Средствата за заплащане по договорите са от предвидените
по план-сметката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, Писмо по електронната поща №
МИ-06-389 от 21 октомври 2022 г. от секретаря на община Троян и
касае предстоящите редовни общи местни избори през 2023 г. Става
въпрос за кметско наместничество с. Патрешко в община Троян с 26
избиратели.
Въпросът, който се поставя, е относно указание по прилагането
на чл. 9, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс – дали следва да се образува
секция в това населено място?
Специално по този въпрос към настоящия момент е прекалено
рано Централната избирателна комисия да се произнесе с принципни
решения по образуване на избирателните секции, затова ви го
докладвам за сведение. Още повече че въпросът е в рамките на
компетентността на кметовете на общини, които образуват
секции.
Посочените разпоредби съдържат съответните правила за
образуване на секциите, но в крайна сметка, когато става дума за
избори, някои от секциите включват по-малък брой избиратели с
оглед на разстоянията до другите населени места, в рамките на
които след това да се включат в съответни избирателни списъци.
Централната избирателна комисия с принципно решение ще
се произнесе по образуването на избирателните секции за местните
избори през 2023 г.
Колеги, с Докладна записка № ЦИК-09-324 от 21 октомври
2022 г. се предлага Централната избирателна комисия да одобри
предложението за публикуване на данни в портала за отворени
данни на Министерството на електронното управление. Посочено
е, че в изпълнение на протоколно решение на Централната
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избирателна комисия от 5 май 2021 г. са публикувани данни от
произведените избори и национални референдуми след 2015 г.
Последните данни, които са предоставени на сайта за
публикуване, са от изборите за народни представители и
президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември,
съответно нов избор на 21 ноември 2021 г.
Със същата докладна записка се прави предложение
Централната избирателна комисия да упълномощи главен експерт
„Човешки ресурси и здравословни и безопасни условия на труд“ в
Администрацията на Централната избирателна комисия Радостина
Цветанова да попълни необходимите данни от изборите в профила
на Комисията в портала за отворени данни, като се посочва, че
служителят е с права на администратор на профила на
Централната избирателна комисия.
Предлагам ви да одобрим предложението данните от
произведените избори за народни представители на 2 октомври
2022 г. да бъдат публикувани в портала за отворени данни на
Министерството на електронното управление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, Докладна записка №
ЦИК-09-326 от 21 октомври 2022 г. Касае се за връщане на паричната
гаранция на Печатницата на БНБ АД. Договорът с печатницата за
изработка и доставка на бюлетини за гласуване в изборите за народни
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представители е № 12 от 31 август 2022 г. и е изпълнен.
Централната избирателна комисия прие работата, подписан е
окончателният констативен протокол за изработката и доставката
на хартиените бюлетини. Плащането по договора е извършено на
21 октомври 2022 г.
Съгласно чл. 6.2. от договора служителят следва да
освободи гаранцията за добро изпълнение в срок до 30 дни след
приключване на договора и приемане на работата. В тази от
връзка с докладната се предлага Централната избирателна
комисия да приеме решение за освобождаване на паричната
гаранция на Печатницата на БНБ АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли
изказвания, колеги?
Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № ЧМИ-04-03-17 от 21
октомври 2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
Писмо от Главна дирекция ГРАО въз основа на извършена проверка за
гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс.
Приложен е списък на гласувалите в нарушение с подробни
данни за това. Става дума за 7 лица, които са гласували в нарушение на
разпоредбите на Изборния кодекс в частичния избор за кмет на община
Вълчи дол на 9 октомври 2022 г. Трима от лицата са с настоящ адрес в
чужбина, четирима са гласували по настоящ адрес, без да са подали
заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.
Докладвам ви писмото на този етап за сведение и запознаване.
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Докладвам ви Писмо вх. № НС-06-196 от 21 октомври 2022 г.
Секретарят на община „Оборище“ информира секретаря на Столична
община, с копие до Централната избирателна комисия, за изплащане на
възнаграждението на господин
Н. В. в
качеството
му
на
председател на Секционна избирателна комисия № 61 в предизборния
ден – на 1 октомври 2022 г. Знаете, че ние препратихме писмото на
господин Вълков до кмета на район „Оборище“ с указание за
изплащане на възнаграждението.
Докладвам ви го за сведение.
Само за сведение ви докладвам Писмо от Общинската
избирателна комисия – Поморие, за получаване на удостоверенията на
членовете на общинската избирателна комисия.
Колеги, във връзка с предходни проверки за гласуване в
нарушение от Главна дирекция ГРАО в изборите на 14 и 21 ноември за
президент и вицепрезидент на Републиката съм изготвила поредно
писмо до административния ръководител на Районна прокуратура
– Кърджали. Писмото е във вътрешната мрежа. Описани са
лицата, за които има данни за гласуване в нарушение на
изборните правила.
И в тази от връзка ви предлагам, както и принципно се
бяхме уточнили, да изпратим копия от списъка, предоставен от
Главна дирекция ГРАО, в първа и съответна страница, където
фигурират лицата, като посочим поредния номер, под който
фигурират.
На следващо място, изпращаме на Районната прокуратура
получените при нас заверени копия от ТЗ ГРАО, като в
Централната избирателна комисия остават само копия, за да може
да боравят с документите, постъпили в ЦИК.
Моля ви да се запознаете с писмото и да го гласуваме. Има
и в двата избора, само едното лице фигурира в списъка на 14 и 21
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ноември, другите са съответно в списъка на гласувалите в
нарушение на 14 ноември, съответно 21 ноември.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по това предложение?
Моля да гласуваме писмото.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, следващ докладчик в тази точка – господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Колеги, докладвам ви Писмо с вх. № НС-23-424. Писмото е
изпратено от ДАНС и е във връзка с дейността на Временния
комуникационен пункт, който обслужва комуникациите между СИК
извън страната и Централната избирателна комисия при произвеждане
на изборите за Народно събрание. На нас ни изпращат справка за
движението и обмена на изборните документи в електронен вид.
Справката съдържа едно DVD, в което всъщност има справка за
движението на изборните документи, и други две DVD-та с
обменените между СИК и ЦИК документи. Тези DVD-та са в
запечатан плик, аз не съм го отварял, но това, което бих искал да
предложа, е да качим тази информация във вътрешната мрежа в
секция „Гласуване извън страната“, защото тя има важно
аналитично значение и в един момент е добре да бъде леко
достъпна за всеки член на Комисията, който желае да се запознае
с нея.
Това ми е предложението – да качим информацията от тези
дискове във вътрешната мрежа.
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Изпратили са ни едно DVD със справка от ДАНС. Едното е
за движението на документите и още две DVD-та с обменените
документи по време на работата на Временния комуникационен
пункт.
Ако искаме да усъвършенстваме нещата с комуникацията с
тях, е добре тази информация да бъде обсъдена. Нито е спешно,
нито нищо, но по-добре е да я има във вътрешната мрежа и да я
намерим лесно, когато ни потрябва.
Затова предлагам да я качим в секция „Гласуване извън
страната“ за изборите на 2 октомври 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Томов има ли изказвания, други
предложения?
Подлагам на гласуване предложението на колегата Томов –
информацията от предоставените технически носители да бъде
копирана и публикувана във вътрешната мрежа на Централната
избирателна комисия, а дисковете, които са приложени към
писмото от ДАНС, да бъдат съхранявани в касата на Централната
избирателна комисия, както сме постъпвали в преходни избори.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, правя
предложение за изменение и допълнение на дневния ред с промяна
в състава на ОИК – проект на решение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам
това да е точка 7 – Проект на решение за промяна в състава на ОИК.
По дневния ред има ли други предложения?
Моля да гласуваме допълването на дневния ред с точка 7.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Господин Томов, имате ли други доклади по „Административни
преписки“?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: По тази точка – не.
Преди точка шеста в „Административни преписки“ – колегата
Ципов.
Заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви входящи
номера НС-23-416, 417, 418, 419 и 420 – писма от Комисията за
защита на личните данни – да им предоставим заверени копия от
съответните страници в списъците с избиратели, подкрепящи
регистрацията на партиите и коалициите, както следва: Партия
„Българско национално обединение“, Партия „Русофили за
възраждане на отечеството“, Партия „Съюз на свободните
демократи“, Партия „Единна народна партия“, партия „България
на труда и разума“ и Партия „Българска социалдемокрация –
Евролевица“.
В моята папка от днес ще видите проект на писмо до
Комисията за защита на личните данни, с което им изпращаме
заверени копия от съответните страници на списъци с избиратели,
подкрепящи регистрацията на изброените преди малко партии.

49

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. №
ПВРНС-04-2-22 от 25 октомври 2022 г. – Писмо от Районно
управление – Берковица, при Областна дирекция на МВР – Монтана, с
което искат да разпоредим да бъдат предоставени списъците с
гласувалите лица в избирателни секции, находящи се в село
Бистрилица, община Берковица и село Лесковец, община Берковица
във връзка с проведените на 14 ноември и 21 ноември 2021 г. избори за
президент и вицепрезидент, както и списъците с членовете на
избирателните секции в тези населени места.
В моята папка от днес ще видите проект на писмо до кмета
на община Берковица, с което искаме да бъде предоставена
информацията на Районно управление – Берковица, ОД на МВР –
Монтана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля да гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-02376 от 20 октомври 2022 г. – Писмо от Четвърто районно управление
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на СДВР, с което искат във връзка с досъдебно производство под
съответния номер да предоставим информация дали лицето Петър
Игнатов Стефанов, съответното ЕГН, е гласувал на изборите,
проведени през последните две години, подало ли е декларация за
гласуване на друг адрес и къде.
В моята папка от днес ще видите проект на писмо до Четвърто
районно управление на СДВР, с което ги уведомяваме, че
Централната избирателна комисия не съхранява информация по
поставените въпроси, че съгласно Изборния кодекс изборните
книжа и материали се съхраняват от общинските администрации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви преписка с № ЦИК-09-327 от
21 октомври 2022 г. Това е Докладна записка от директора на
дирекция „Администрация“ по повод постъпили сертификати за
публикуване на банери и видеа във връзка с изпълнение на
Договор № 15 от 30 август 2022 г., сключен между Централната
избирателна комисия и „Индипендънт медия БГ“.
В докладната записка се излага фактическа обстановка,
която уточнява изпълнението на договора съгласно постъпилите
сертификати. Тъй като при извършената проверка се установява,
че в „Дия спорт“ има реализирани по-малко импресии от
заложените в Приложение 1, и в „Дарик БГ“ от публикуваните
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видеа има реализирани по-малко импресии в посочените в
докладната размери, се прави предложение да бъде заплатено със
123 лева без ДДС по-малко, като е приложен и протокол по
отношение на установеното и по отношение на приемане на
работата.
В протокола се предлага приемането на работата по Договор
№ 15 за период на кампанията от 29 август до 2 октомври 2022 г.
При реализирани 1 милион 45 хиляди 611 импресии от общо 1
милион и 50 хиляди договорени, да бъде заплатено с 123 лева и 20
стотинки по-малко на „Индипендънт медия груп“, като
окончателната цена е в размер на 6740 лева и 55 стотинки без ДДС,
намалена съответно с тези 123 лева, и окончателна цена с включено
ДДС в размер на 8088 лева и 66 стотинки.
Предлагам да бъде прието предложението, направено в
докладната записка, и да упълномощим председателя на
Централната избирателна комисия
да подпише приемопредавателния протокол, съгласно установеното на база на
представените сертификати. И след това при представена фактура
да бъде заплатено на „Индипендънт медия“ за изпълнението ѝ по
Договор № 15 от 30 август 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по това предложение?
Моля да гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
Госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.

52

Следващото, което искам да докладвам, е в работната папка във
връзка с докладваната на заседание от 12 октомври 2022 г. на
Централната избирателна комисия справка, изготвена от главния
счетоводител на ЦИК относно разходваните свободни финансови
средства по § 01-00.
След проведено обсъждане на работна група в състав на
почти цялата избирателна комисия с изключение на колегите
Камелия Нейкова и Йорданка Ганчева, Комисията излезе с
предложение по отношение на разходваните свободни и заети
средства.
В този смисъл ви предлагам да бъде приета работата на
работната група и да бъде одобрено направеното предложение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по доклада на колегата Стоянова?
Ако няма становища и предложения, подлагам на гласуване
предложението на колегата Стоянова да бъде приета работата на
работната група, одобрена и прието предложението, което е
направено с този протокол.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 1 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
В „Административни преписки“ – заповядайте, колега
Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Връщам на доклад сутрешния си доклад
по преписка № МИ-22-18 – жалбата, която разгледахме като сигнал,
тъй като лицата, които са я подали, нямат правен интерес от
подаване на жалба. Но във връзка с разбирането и изложеното в нея
освен писмото, което се обединихме да изпратим до Общинската
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избирателна комисия – Петрич, и е подготвено за изпращане, ви
предлагам и Проект на писмо до всички общински избирателни
комисии, което е качено в моята папка с проектен № 4419. В него се
указва, че следва стриктно да се спазва редът, определен с Решение
№ 848-МИ от 28 август 2019 г. на Централната избирателна
комисия както по отношение на начина на уведомяване на
членовете на Комисията, така и относно публикуването на
съобщение на сайтовете на съответните общински избирателни
комисии за предстоящи заседания и проектите на дневен ред.
Това е предложението ми – да бъде изпратено такова писмо
до всички общински избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
С оглед на това, че колегата връща на доклад аз останах с
впечатление, колега, че ние на работно заседание ще обсъждаме
нещо по повод Вашето първоначално предложение. Смитам, че едно
такова принципно решение – указание и писмо до ОИК по повод
конкретната жалба, най-малкото не знам кое налага да върнем
доклада и да правим принципни предложения с указания до
общински избирателни комисии.
Така че аз лично ще гласувам „против“ такова писмо,
защото не съвпада и с Вашето първоначално предложение да
обсъдим работно тази преписка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, благодаря, колега Ганчева.
Правя това предложение, защото когато първоначално
предложих да бъде обсъждано на работно заседание изменение на
Решение № 1169 от тази година, в което сме определили реда за
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свикване на заседания и дежурства на общинските избирателни
комисии и начина на плащане, в него всъщност не е отразено и
съответно аз не съм съобразила, че има такова решение от 2019 г.,
което е принципно и се прилага и към настоящия момент, а именно
Решение № 848 от 28 август 2019 г., в което изрично е уреден
редът, по който председателите на общинските избирателни
комисии свикват заседания.
И с оглед на това е и настоящото ми предложение. Но,
разбира се, ако има друго виждане по въпроса, аз просто правя
предложение да бъде указано на комисиите, че има такъв ред и той
трябва да бъде спазван, тъй като на пръв прочит на произволно
отворени сайтове на общински избирателни комисии почти не видях
да има публикувани съобщения за провеждане на заседания, нито
предварително обявяване на проекти на дневен ред. И в тази връзка
е и предложението ми.
В случай че Комисията прецени, че е по-целесъобразно,
трансформирам предложението си – вместо да бъде изпращано
писмо до общинските избирателни комисии, да бъде публикувано
съобщение на сайта на Централната избирателна комисия до всички
общински избирателни комисии да прилагат реда по Решение №
848-МИ от 28 август 2019 г. по отношение свикването и
обявяването на заседанията и проектите на дневен ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други изказвания по предложението на госпожа Стоянова, което
беше изменено да не се изпраща писмо, а да се публикува
съобщение на страницата на Централната избирателна комисия, с
което да укажем на общинските избирателни комисии да спазват
реда, определен с наше Решение № 848-МИ от 2019 г. във връзка
със своевременното публикуване на протоколи, решения, както и да
спазват реда за свикване и провеждане на заседанията си.

55

Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева),
против – 1 (Йорданка Ганчева).
Колеги, продължаваме с точка шеста:
ДОКЛАД ПО ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЗДОИ.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Колеги, докладвам ви Писмо № НС-29-4 от 24 октомври
2022 г. То е от господин
Д. С.
,
който
е
изпратил
заявление за достъп до обществена информация, с което желае да
му бъде предоставена обществена информация относно
местонахождението на изборните секции в страната и поконкретно желае да получи географските координати – географска
ширина и дължина, за всяка изборна секция в страната от
последните избори.
Тъй като ние не разполагаме с информация за географските
координати на всяка секция, съм подготвил писмо за отговор, в
което да съобщим това обстоятелство, както и да го насочим към
информацията за адресите на избирателните секции, която е
публична и публикувана на нашата интернет страница.
Писмото е във вътрешната мрежа в папката с моите
инициали от днешна дата.
Предлагам да го гласуваме, ако Комисията го възприема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
изказвания по предложението на колегата Томов има ли?
Моля да гласуваме това писмо.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, продължаваме с точка седма:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ОИК.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви постъпила преписка с вх. №
МИ-15-282 от кмета на община Чепеларе, с която ни уведомява,
че приложено ни изпраща препис – извлечение от акт за смърт на
И. Т. С. , председател на ОИК – Чепеларе.
Предвид това ви предлагам решение, с което да установим
предсрочното прекратяване на пълномощията на председателя на
ОИК – Чепеларе.
Предлагам да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по предложения проект?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, Решението е с № 1568-МИ.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, във връзка с
току-що приетото решение моля да гласуваме писмо до Политическа
партия ГЕРБ за попълване състава на ОИК – Чепеларе.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме писмото.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Връщаме се в точка трета. Заповядайте госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, връщам на доклад становище на
юрисконсулт Ж., което е коригирано след сутрешния доклад.
Входящият му № е ЦИК-09-321/2 от днешна дата.
Припомням, че това е становище във връзка с Решение № 1681
от 6 октомври 2022 г. по Административно дело № 2675 от 2021 г. по
описа на Административен съд – Пловдив.
Предложението на юрисконсулт Ж. е Централната
избирателна комисия да не обжалва това решение, като е цитирана
относима съдебна практика, съобразно която юрисконсулт
Ж.
смята, че това решение е правилно, обосновано, изцяло
съобразено с посочената практика и не съдържа пороци, които
съставляват касационни основания по смисъла на чл. 209 АПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля да гласуваме направеното предложение, изразено в
становището на юрисконсулт от звено „Правна дейност“.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева), против – 2 (Ерхан Чаушев и Севинч Солакова).
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви Доклад с вх. №
ЦИК-09-334 от 25 октомври 2022 г. от юрисконсулт Ж. относно
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осъщественото процесуално представителство по НАХД № 10687 от
2022 г. по описа на Софийски районен съд.
Съдебното заседание е проведено на 12 октомври 2022 г. от
10,30 часа, като юрисконсултът информира Централната избирателна
комисия накратко какво се е случило в съдебното заседание и ни
уведомява, че следващото съдебно заседание по това дело ще се
проведе на 26 октомври 2022 г. от 14 часа.
И, колеги, с последни доклади в днешното заседание – в
точка първа.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, постъпило е Писмо от IT експертите към
Централната избирателна комисия с вх. № НС-23-426. С него ни
изпращат констативен протокол от изследването на 7 броя
машини за гласуване, извеждащи съобщението „Дневникът е
подправен“.
Изследването е направено на 19, 20 и 21 октомври 2022 г. в
присъствието на членове на Централната избирателна комисия,
представители на Министерството на електронното управление,
на Българския институт за стандартизация и „Сиела Норма“.
Докладвам писмото за запознаване, като то ще бъде
предложено за подпис. Констативният протокол да бъде подписан
от присъстващите на изследването членове на ЦИК, експертите
към ЦИК, представителите на МЕУ, БИС и „Сиела Норма“, така
както беше подписан първият приемо-предавателен протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нещо не разбрах – ще го обсъждаме ли
тъй наречения протокол или просто ще се подписваме?
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Освен това продължавам да твърдя, че това не е работа на
специалистите на ЦИК. Удостоверението се прави от други три
институции, нашите трябваше да са спомагателни там съгласно
закона.
Не знам характера на този документ. Ще се ли обсъжда ли
по същество този текст?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, аз го докладвах за
запознаване. Нека всеки да се запознае и предлагам след като
бъде подписан, може и да го обсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Извинявам се, а ЦИК остава отново
последният на редичката. Значи едни експерти си пишат нещичко
си, едни органи са окепазили цялата работа въз основа на тъй
нареченото удостоверение за съответствие, което май не е така, а
накрая и ние ще го подписваме. Представяте ли си?! Какво е това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради
изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната
избирателна комисия.
Насрочвам следващото за четвъртък, 27 октомври 2022 г. от
10,30 часа. Благодаря.
(Закрито в 15,30 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф: Виолета Тасева

