ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 272
На 1 ноември 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
2. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
3. Доклади по административни преписки.
Докладват: Росица Матева, Цветозар Томов, Димитър
Димитров, Севинч Солакова, Йорданка Ганчева, Гергана
Стоянова, Красимир Ципов
4. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладват: Йорданка Ганчева, Цветанка Георгиева,
Любомир Георгиев и Георги Баханов
ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Георги Баханов, Емил
Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Гергана
Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Камелия Нейкова и Ерхан Чаушев.
Заседанието бе открито в 10,30 ч. и председателствано от
госпожа Росица Матева – заместник-председател на ЦИК.
*

*

*
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър
ден, колеги! В залата сме девет членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум и можем да започнем
днешното заседание.
Най-напред искам да ви честитя празника и да си пожелаем
да бъдем по-добри, ако не друго.
Предложеният проект за дневен ред днес е:
1. Машинно гласуване с докладчик колегата Войнов.
2. Медийни пакети с докладчик колегата Димитров.
3. Доклади по административни преписки с докладчици аз,
колегата Томов, Димитров, Солакова, Ганчева, Гергана Стоянова,
Ципов.
4. Искане за изплащане на възнаграждения на общински
избирателни комисии с докладчици колегите Ганчева, Георгиева,
Георгиев и Баханов.
Колеги, има ли промени по дневния ред? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за приемане на дневния ред.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, от заседанието по уважителни причини – поради
ползване на отпуск, отсъстват колегите Нейкова и Чаушев.
Преминаваме към първа точка:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, на предишното заседание изпратихме
писмо до Министерството на електронното управление и „Сиела
Норма“, като във връзка с изследването на 12 броя СУЕМГ
поискахме и тяхното становище по конкретните несъответствия в
машините.
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Получени са отговори и от двете страни. Отговорът от
Министерството на електронното управление е с вх. № НС-04-110, а
отговорът от „Сиела Норма“ е с вх. № НС-23-431.
Отговорите са доста сходни, но тъй като те са свързани и с
отговора на един от въпросите на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа, предлагам засега да останат за
запознаване и да обсъдим отговора на работна група.
В тази връзка искам да ви информирам, че беше подписан и
последният констативен протокол от проверката на машините с
грешен хеш код. Протоколът е с вх. № НС-23-432.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-23-426-2
от 31 октомври 2022 г. Писмото е от IT експерта
К. С.
и
с него ни изпраща проект за процедура по копиране, освобождаване
и сравняване на флаш паметите, използвани на изборите на 2
октомври 2022 г.
Процедурата е в пет стъпки, съответно: подготовка на
работните платформи, подготовка на софтуера, копиране и
освобождаване на паметите, сравняване на резултатите от белите и
черните флаш памети и сравняване с резултатите от портала за
отворени данни.
Всяка от стъпките е подробно описана. Към писмото е
приложено и демонстрационно видео.
Докладвам писмото за запознаване, като предлагам по-късно
да го обсъдим и евентуално да го одобрим.
Уважаеми колеги, във връзка с постъпилите допълнителни
документи от „Карго-партнер“, свързани с фактурата за месец
септември, които докладвах на предходното заседание, е изготвена
Докладна записка от директора на дирекция „Администрация“ с вх.
№ ЦИК-09-328-1. Постъпилите документи са проверени. Това са
товарителници, приемо-предавателни протоколи за предаване на
СУЕМГ на превозвачите и пълна справка за серийните номера на
машините с демо версия, излезли от склада.
Дадени са от „Карго-партнер“ исканите обяснения за
справката Демо изход серийни номера, както и за присъствието на
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дата 1 октомври 2022 г. Представена е и справка от складовата
система за движението на СУЕМГ за месец септември 2022 г.
Поради горното, предлагам да вземем решение за плащане в
срок на стойността на фактурата за месец септември.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по доклада?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря.
Моля за прегласуване, тъй като гласът ми не е отчетен
правилно.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В какъв
смисъл „не е отчетен правилно“?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ако виждам добре, по отчетеното
гласуване съм гласувала „за“, а аз гласувах „против“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля
режим на прегласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – 1 (Севинч Солакова).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващият доклад е свързан отново с
„Карго-партнер“.
На предходното заседание докладвах писмото на „Каргопартнер“, с което те отново претендират за обезщетение на
основание чл. 236, ал. 2 от ЗЗД.
В тази връзка е изготвено становище от главните
юрисконсулти в звено „Правна дейност“ – вх. № ЦИК-09-342 от
31 октомври 2022 г.
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Докладвам становището за запознаване и предлагам също да
го обсъдим на работна група преди да вземем решение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги,
преминаваме
към
точка
втора:
МЕДИЙНИ ПАКЕТИ.
Заповядайте, колега Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председателстващ.
Останали са 4 фактури, документи за които са внесени в
последните дни.
Докладвам искане за изплащане на възнаграждения с вх. №
НС-24-283, постъпило от „Офф медия“ по договор № НС-24-80.
Иска се изплащане на фактура на стойност 5000 лева.
Договорът е сключен между „Офф Медия“ и Политическа партия
КОД. Представени са необходимите документи, приемопредавателни протоколи, сертификати.
Предлагам да одобрим изплащането на сумата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-279 е постъпило
искане за изплащане на фактура, която ни е представил „ЕР ЕН
трейдинг“ ЕООД, който е всъщност бургаската Телевизия 0.
Договорът е с № 24-212. Сумата, на която е остойностен
договорът, е 3758 лева и 40 стотинки. Налични са приемопредавателни протоколи, сертификати за извършената услуга.
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Предлагам да одобрим изплащането на представената
фактура.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с вх. № 24-281 е постъпило
искане за изплащане на възнаграждения, отново от „Офф Медия“ по
договор № 24-280.
Стойността на представената фактура е 1600 лева.
Представени са необходимите документи за сключения и изпълнен
договор между „Офф Медия“ и Политическа партия „Мир“,
включително приемо-предавателни протоколи, сертификати.
Предлагам да одобрим изплащането на тази фактура.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, последната за тази
кампания сума, за която е постъпило искане за изплащане.
Входящият номер е НС-24-282. Отново е от „Офф Медия“.
Договорът е сключен между „Офф нюз“, „Офф Медия“ и
„Глас народен“.
Фактурата е на стойност 38 080 лева. Номерът на договора е
НС-24-114. Имаме необходимите документи, включително оригинал
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на фактурата, приемо-предавателния протокол, документи,
удостоверяващи извършените дейности.
Предлагам да одобрим изплащането на така представената ни
фактура.
И това е последната фактура, която ни е представена по
„Медийни пакети“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
С това изчерпахме втората точка.
Преминаваме към трета точка:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Първият докладчик съм аз.
Колеги, припомням ви, че с писмо вх. № НС-18-12 от
14 октомври 2022 г. при нас постъпиха допълнителни въпроси от
наблюдателна комисия, представители на ОССЕ, след като
проведохме заключителната среща в ЦИК. По тях е подготвен
отговор, намиращ се във вътрешната мрежа в папката с моите
инициали.
И на шестия въпрос отговорът е подготвен. В моята папка
има подпапка „ОССЕ“. Отговорът е в тази папка.
А по седми въпрос отговорът, който е подготвил колегата
Войнов, се намира в неговата папка.
Сега, както виждате, има някои места, на които допълнително
трябва да се попълни информация.
В тази от връзка припомням и ви докладвам, че с писмо вх.
№ НС-06-199 от 27 октомври 2022 г. поискахме информация от
всички кметове на общини за броя заявления, подадени за гласуване
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с подвижна секционна избирателна комисия за изборите на 2
октомври 2022 г., както и колко от тези лица, които са подали
заявления за гласуване с ПСИК, са били поставени под карантина
заради Ковид.
С Писмо вх. № НС-06-192 от 18 октомври 2022 г. изпратихме
допълнително към някои общински администрации, за които стана
ясно, че не са получили първото писмо, допълващо писмо с искане
за информацията, както и първоначалното писмо.
Колеги, в подпапката „ПСИК общини“ се намират всички
получени до момента отговори от общините с изключение на пет
общини, които не са изпратили отговор до момента. Това са Вълчи
дол, Вълчедръм, Ракитово, Твърдица и Гълъбово.
От Вълчедръм се очаква да дойде отговор, позвънили са и по
телефона. Надяваме се до края на деня отговорът да дойде.
За да приключа доклада си с тези изпратени от общинските
администрации писма, всички писма са с вх. № НС-06-194 и до
момента са получени до НС-06-194 и 264, като няма 263, както
забелязвате. Може би още някой друг номер е пропуснат, за да не са
получени отговори от пет общини, защото общините в страната са
265.
Така че ги докладвам за сведение и запознаване. На база на
тези получени писма от всички общини е обобщената справка, която
се намира в горната подпапка в Excel формат и можете да я видите.
Всъщност общият брой, който е подаден като заявления, ще
бъде попълнен в писмото – отговор, както и броят заявления от
лицата, поставени под карантина поради заболяване от Ковид, също
ще бъде попълнен.
В момента ви предлагам да се запознаете с подготвения
отговор по време на заседанието и в почивката и в следобедната част
ще ви предложа да го гласуваме, като попълним и тези последни
данни.
В първа точка датата 22-ри, която е в жълто, това е датата.
След като изпратих писмото за качване във вътрешната мрежа,
намерих в подпапката на колегата Георгиев, че тогава ни е изпратена
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информацията от Главна дирекция ГРАО. А останалите маркирани в
жълто места ще бъдат попълнени допълнително след обсъждане и на
работна група – отговорът, който е подготвен, заедно с отговора на
7 въпрос, който е в папката на колегата Войнов.
Следващият ми доклад е Писмо – запитване от гражданин с
вх. № ЦИК-11-58 от 28 октомври 2022 г.
Колеги, моля да се запознаете с поставените въпроси и да
обсъдим на работна група дали да отговаряме и как да действаме по
тези зададени въпроси.
И следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-12-32 от 1 ноември
2022 г. от председателя на Обществения съвет Цветлина Пенева. Тя
ни изпраща информация, че днес, 1 ноември 2022 г. от 17 часа ще
има заседание на Обществения съвет. Изпраща се линк на
платформата, в която онлайн ще се проведе заседанието, както и
проектът за дневен ред.
Така че ви го докладвам за сведение. Ако някой колега желае
да се включи в заседанието, може да ползва линка, който е изпратен.
Това са моите доклади за момента.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не знам дали добре виждам. В
дневния ред на заседанието на Обществения съвет има точка
„Информация относно проведена среща с госпожа Росица Матева“.
Трябва да се включим в заседанието на Обществения съвет,
за да разберем за каква среща става дума и ние също да бъдем
информирани за такава среща ли, не знам?! Може би нещо в
организацията на работата в Централната избирателна комисия куца
или е налице държане в неинформираност на членовете на ЦИК!
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Някакво
конкретно предложение имате ли, или…?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Конкретното ми предложение е: така
както Общественият съвет ще бъде информиран, ако може, ако е
позволено членовете на ЦИК да бъдат информирани и да получат
тази информация за проведената среща.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Когато
преценя, ще информирам. Ако преценя, че има за какво да
информирам.
Колеги, следващият докладчик в тази точка е колегата Томов.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това само показва начина на работа в
Централната избирателна комисия. Много благодаря за това
изразено становище, че когато се прецени, ще бъде доведено до
знанието на членовете на ЦИК от заместник-председателя на ЦИК.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Солакова, мисля, че тонът на работа и информираността на ЦИК се
задава и от най-дългогодишните членове на Комисията. Нямам
спомени Вие да информирате Комисията за проведените Ваши
срещи и разговори по телефона, които непрекъснато се оказва, че
водите с районни избирателни комисии, общински избирателни
комисии, областни и общински администрации и така нататък.
Така че много Ви моля да не правите внушения по отношение
на това кой какво информира.
Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Напротив, дори да не съм
предоставила информацията, тя е в случаите, в които се получава
писмено запитване или писмена информация след проведени
разговори с мен.
Така че във всички случаи не съм провеждала срещи и не съм
провеждала разговори, за които Централната избирателна комисия
да няма информация. Но наглостта да се посочи, че по преценка ще
се предостави информация на колективен орган, надмина всякакви
граници.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Много
благодаря за оценката Ви. Както казах, ако има нещо, за което
трябва да информирам Комисията, аз ще я информирам. Вашето
желание да бъдете язвителна нека си остане за Вас.
Продължаваме нататък с дневния ред.
Заповядайте, колега Томов.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Докладвам писмо до ЦИК с вх. № 12-33 от днешна дата,
което също е от Обществения съвет. В него е изразено становище за
необходимостта да се организира социологическо изследване
относно причините за спада на избирателната активност на изборите
през юли и ноември 2021 г., както и на произведените избори през
октомври 2022 г.
Също така писмото съдържа искането това становище да
бъде обявено на сайта на Централната избирателна комисия в
раздела на Обществения съвет към ЦИК.
Сега в момента го докладвам за сведение и запознаване, но
ще си позволя да кажа няколко думи относно съдържателната страна
на това становище. Просто бих имал две възражения по отношение
на възможността ЦИК да волентира такъв проект.
Едното е свързано с идеята генералната съвкупност на такова
изследване да бъдат избирателите, които са упражнили правото си
на вот през април 2021 г., но не са гласували на някои от
последвалите предсрочни парламентарни избори. Зад такова
определяне на генералната съвкупност стои една хипотеза, в чиято
правдоподобност аз се съмнявам и тя е, че тези 10 на сто по-малко
гласували на предишните избори са само хора, които са гласували
през април 2021 г.
Движението може да е много по-сложно, може да се окаже,
че сравнително малка част от хората, чието поведение води до спад в
избирателната активност, са хора, гласували през април. Може да
имаме значим брой хора, които не са гласували през април, а са
гласували на някои от следващите избори и тази сложност на
картината трябва да бъде отчетена в методиката на изследване.
Второто нещо, което също е хипотеза, която за мен поне е
съмнителна, е, че за да анализираме причините за намалената
избирателна активност, трябва да проверим преди всичко хипотезата
за въвеждането на машинното гласуване като единствен метод за
секциите с 300 и повече избиратели.
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Два аргумента против. Единият е, че всъщност активността
спада и в секциите, които са хартиени, спрямо изборите от 2017 г., и
то доста чувствително също. Това – от една страна.
От друга страна, съществуват още множество фактори, чието
влияние върху избирателна активност едно изследване би следвало
да провери – влиянието на пандемията и страхът от нея, умората от
последователните предсрочни избори.
Не бива да забравяме, че има още една разлика – изборите
през април бяха редовни, а всички следващи – частични. Казвам
това, защото самата идея според мен не е лоша, аз съм и
професионално обременен, затова ще я харесам.
Но ако решим да я подкрепим, би следвало, поне според мен,
методическата рамка на едно такова изследване да бъде значително
разширена.
В момента го докладвам за сведение и запознаване. Може би
има смисъл да го обсъдим в работно заседание. Благодаря ви.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Подкрепям идеята на работно
заседание да се обсъди.
Освен това, когато се прави изследване, което се отнася до
минали и сравнително често случващи се събития, трябва да
разчитаме на памет, а това не е много…
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има го и този проблем.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: То има проблем – кой помни дали е
гласувал през юни, дали през ноември, дали през април? Пък дали
сега? Тези, които не гласуват, със сигурност помнят частично.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
ако искате, да го обсъдим на работно заседание и да преценим дали
Централната избирателна комисия да възложи такова изследване и
каква да бъде рамката.
Други доклади имате ли, колега Томов?
Следващият докладчик – колегата Димитров.
Заповядайте.
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ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
ви,
госпожо
председателстващ.
Колеги, в моята папка има две писма, едното от които е
последно напомняне, че до 31-ви, то е дошло на 28-и, преведено е на
29-и, в случая е писмо в WORD, но се отнася до регистрацията за
участие в наблюдението на изборите в Еквадор. Вече съм го
докладвал за запознаване. Всъщност оттук нататък тази възможност
няма да съществува, тъй като последната дата за регистрация за
участие е била 31 октомври, тоест вчера.
Неслучайно казах датите, в които е пристигнало, писмото е
преведено, имали сме, намали сме заседание, но аз веднъж съм
докладвал тази преписка за запознаване. Сега вече ще можем да я
архивираме. Номерът е ЦИК-07-127/1 от 28 октомври 2022 г.
Втората преписка е с вх. № ЦИК-07-134. Това е едно писмо
от Избирателната комисия на Корея, с която ни уведомяват, че в
Сеул ще се проведе международният форум за избори. Това ще бъде
он лайн събитие. То ще бъде проведено в канала „Youtube“. Има
много общ дневен ред за две последователни сесии.
Първата се отнася до промените в изборната среда от
развитието на цифровите технологии. Това ще бъде първият ден от
сесията.
Вторият ден от форума ще се занимава с увеличаване на
участието на младите в политиката. Има превод на документа в
моята папка. Последното, което не казах, е датата на провеждане.
Това е 10 ноември 2022 г.
Има и начин на регистрация, което е отделен момент. Ако
някой има намерение да участва, би трябвало да се регистрира за
това участие.
Това са двата ми доклада.
Плюс една кратичка благодарност по повод на писмо, което
изпратихме на господин Н.
от Дания. Входящият номер е ЦИК07-133/1. Той, разбира се, освен че ни е благодарил, е използвал
случая за ни зададе още два-три въпроса. Ще ги адресирам до
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хората, които поддържат регистрите, и евентуално ще им отговорим.
Нямаме задължението да бъдем бързи в този отговор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря, колега Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Трябва
да помолим отново деловодството, тъй като това писмо не е качено
във вътрешната мрежа, да бъде качено, най-малкото когато…
Това ли са Вашите доклади? Да, благодаря.
Следващият докладчик – колегата Солакова.
Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам вх.
№ ЦИК-03-30 – дали е 311 или 3/1, от 31 октомври 2022 г.,
изпратени са ни преписи от Решение № 850 на Министерския съвет
за изменение на Решение № 52 за утвърждаване на класификация на
областите по политики. Знаете, че имахме възможност да
съгласуваме проекта на решение в хода на съгласувателната
процедура по реда на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
От Министерството на финансите с вх. № ЦИК-04-100 от
31 октомври 2022 г. сме получили писмо, с което по повод на
постъпил въпрос от народен представител, искат в срок до
28 октомври 2022 г. да бъде предоставена детайлна информация за
очаквани плащания в частта на капиталовите разходи и трансфери за
периода от 1 октомври до 31 декември 2022 г. и по проекти в
системата на Централната избирателна комисия.
Предлагам ви, тъй като информацията от счетоводството е, че
няма разходи в тази част по бюджета на Централната избирателна
комисия, да изпратим писмо до министъра на финансите в този
смисъл, че по бюджета на Централната избирателна комисия няма
такива разходи и не се очакват такива плащания за посочения
период.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
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Колеги, Проектът на отговор е № 4448. Моля за становища.
Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване ви докладвам
докладна записка № ЦИК-09-311-1 от 31 октомври 2022 г. Тя е
допълнение към докладна записка № ЦИК-09-311 от 14 октомври
2022 г. и е във връзка със закупени лицензи за сървъра на
Централната избирателна комисия.
Знаете, получихме писмено уведомление от „Информационно
обслужване“ да бъдат определени служители от Централната
избирателна комисия, които да получат достъп по отношение на
управлението на тези лицензи. С докладната се прави допълнително
предложение, корекция на предходно, включително се предоставя и
проект на заповед относно дейностите, които ще бъдат възложени на
служител от администрацията на Централната избирателна комисия.
Докладвам ви го за запознаване.
Секретарят на Общинската избирателна комисия – Сливо
поле, ни изпраща писмо, към което прилага копие от протокол на
секционна избирателна комисия от произведения частичен избор за
кмет на кметство.
Информират ни след получаване на документите от
общинската избирателна комисия, че един избирател е бил допуснат
да гласува от секционната избирателна комисия, независимо, че не е
бил подал заявление за вписване по настоящ адрес. Лицето има
настоящ адрес в кметството и през 2019 г. на общите избори е
подало заявление и е било вписано в избирателния списък по
настоящ адрес.
Секционната избирателна комисия е приела, че след като на
общите избори лицето е било вписано по настоящ адрес, следва да
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му се даде възможност да гласува в секцията и тази причина е
отразена в протокола, изготвен от секционната избирателна
комисия.
От писмото, получено по електронната поща, виждаме, че
заверено копие на протокола ще ни бъде изпратено със съответно
придружително писмо.
На този етап – за сведение. Това е нещото, което трябва да
имаме предвид при изпълнение на правомощията на Централната
избирателна комисия за предоставяне и разясняване на гражданите
на техните права и задължения в изборния процес.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Само
момент, госпожо Солакова.
Мисля, че освен на гражданите, трябва да го имаме предвид и
в Централната избирателна комисия като орган, който трябва да
организира обучението на секционните избирателни комисии. Би
трябвало да се вземе предвид това обстоятелство, тъй като за
пореден път се установява, че секционните избирателни комисии не
познават разпоредбите на Изборния кодекс, така също и членовете
на общинските избирателни комисии, защото би трябвало да се
обърне внимание на секретаря на ОИК – Сливо поле, че писма до
Централната избирателна комисия трябва да се изпращат, подписани
от председател и секретар.
Продължете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, следващото писмо, което ви
докладвам, е с вх. № НС-06-200 от 28 октомври 2022 г.
От община Тервел сме получили като запитване и
предложение искане за указания относно унищожаването на голям
брой формуляри и изборни книжа, които са останали в общината.
В тази връзка отново напомням, че във вътрешната мрежа
има проект за унищожаване на оставените на съхранение в
администрацията формуляри, включително и опакованите отделно
неизползвани бюлетини, които са били предоставени на
секционните избирателни комисии, с оглед на това, че се налага да
бъдат предприети действия почти във всяка администрация и
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учреждение за намиране на място за съхранение на документи,
чийто срок за съхранение е определен в Закона за Националния
архивен фонд и подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане.
За запознаване ви докладвам проекта и евентуално за
включване в дневния ред на следващо заседание.
Колеги, във вътрешната мрежа трябва да има проекти на
писма до Районната прокуратура – Сливен, и Районната прокуратура
– София, във връзка с установените нарушения на гласували повече
от един път в изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември.
Става дума за две лица, посочени в писмата. Те са описани – на коя
секция са включени в основния избирателен списък, в коя секция са
били дописани.
За съжаление в писмото до Софийска районна прокуратура
прави впечатление, че лицето е председател на секционна
избирателна комисия. Фигурира в основен избирателен списък в 23и изборен район. В 24-и изборен район е председател на секционна
избирателна комисия и лицето е гласувало като служебно
ангажирано. И тази забележка е отразена в избирателния списък,
заверено копие от страница от ТЗ ГРАО се намира при нас, и тази
забележка фигурира в избирателния списък.
Много се надявам да има някаква допусната грешка и просто
подписът да е на друго лице и да не е на съответния ред.
Предлагам ви да изпратим тези писма до районните
прокуратури Сливен и София.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението?
Ако нямате предложения, моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– няма.
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Колеги, следващият докладчик в тази точка е колегата
Ганчева.
Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.
Колеги, връщам на доклад преписката, която председателят
на Комисията ви докладва в края на миналата седмица за
запознаване и за обсъждане в работен порядък, с вх. № ЕП-04-01-1
от 25 октомври 2022 г.
Това всъщност е едно писмо от служебния министър на
външните работи до Централната избирателна комисия и до
председателя на Народно събрание с копие до всички председатели
на парламентарни групи в Народно събрание.
Тъй като беше обсъдено, че става въпрос за преписка,
свързана с предходни такива в Централната избирателна комисия,
аз, след като се запознах с всички материали, приложени към
настоящото писмо, както и материалите, които по нареждане на
госпожа Нейкова бяха сложени във вътрешната мрежа от
предходната седмица, сега по мое възлагане администрацията ги
премести в днешната мрежа.
Накратко ви докладвам, че свързаността с предходни
преписки в Централната избирателна комисия всъщност се изразява
в това, че се касае за реформа във връзка с изборите за членове на
Европейския парламент, като обаче, колеги, моля да обърнете
внимание на последния абзац на писмото, което ви докладвам. И в
моята папка го има, и в „Регламент ЕП“, на два пъти го има.
Това не е моето възлагане – за раздребняване на докладите.
Аз просто направих преглед и установих, че всички преписки са
налични.
Наистина предлагам да го обсъдим в работен порядък и може
би колегите, не знам дали са се запознали с доклада на председателя,
но обърнете внимание, колеги, на последния абзац на писмото – на
страница 3 – че ни е обърнато внимание за документите.
Така че аз не предлагам сега подробно да докладвам. Става
въпрос, че по същество се иска или е инициирано предложение за
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регламент за избиране на членовете на Европейския парламент чрез
общи избори и за отмяна на решение на Съвета, съответния номер, и
акта за избиране на членове на Европейския парламент.
Има нови моменти и молбата е да се изрази становище с
оглед рамковата позиция на България до 4 ноември 2022 г., петък,
тъй като се предполага, че на 7 ноември 2022 г. ще се обсъждат по
същество моментите.
Обърнете внимание и на становището на Правната служба, в
което се прави предложение, и то обстойно, доста страници са, като
също се предлага да дадем становище и по някои от новите моменти.
За улеснение на колегите, аз все пак като докладчик съм
прегледала материалите, моля да обърнете внимание на писмо с изх.
№ ЦИК-04-01-33 от 24 октомври 2017 г., което по същество
обединява предходни изразени позиции на Централната избирателна
комисия. Преди беше създаден и един ат хок механизъм към
Министерския съвет за изразяване на становища по реформи, които
касаят произвеждането на изборите за членове на Европейския
парламент.
Така че общо взето по мое мнение това писмо, което е
цитирано като изходящ номер, се намира в папката „Регламент“ –
ЦИК-04-01-33 от 24 октомври 2017 г.
Докладвам сега за запознаване отново и по Ваша преценка,
госпожо председателстващ, да го обсъдим работно с оглед и срока,
който ни е поставен – по възможност да изпратим или да не
изпратим становище в рамките на този срок.
Колеги, докладвам ви преписка с вх. № НС-04-02-386 от
31 октомври 2022 г. Това всъщност е писмо – отговор във връзка с
наш изх. № НС-04-02-366 от 12 октомври 2022 г.
Припомням, че във връзка с писмо, което беше получено от
Омбудсмана на Република България, по отношение на оплакване,
Омбудсманът е бил сезиран заедно с директора на ОД МВР –
Смолян, Районната избирателна комисия – Смолян, Комисията за
защита от дискриминация, с оплаквания за неправомерни действия
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на служител на Министерството на вътрешните работи в изборния
ден на територията на секция 010 в град Мадан.
Писмото на Омбудсмана съдържаше искане в качеството му
на обществен защитник на правата и свободите на гражданите,
обръщаше се към нас за проверка по случая в рамките на
нормативните правомощия.
Ние изпратихме писмо до министър Демерджиев – министър
на вътрешните работи, и видно от преписката, която получаваме
сега, е, че в отговор на наше писмо със съответния номер до
министъра на външните работи ни уведомяват, че в ОД на МВР е
извършена обстойна проверка относно неправомерни действия на
служител на МВР във връзка с изборния процес на община Мадан,
при която не са установени данни за нарушение на служебната
дисциплина от служителя на ОД на МВР – Смолян, отговарящ за
опазване на обществения ред. Изложена е подробна информация.
Докладвам писмото за сведение и запознаване съобразно
доклада.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Следващият докладчик е колегата Гергана Стоянова.
Заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ НС-04-02-387 от Главна дирекция „Жандармерия“. В него е
посочен графикът, при който са били прибрани обратно в склада
всички 538 броя СУЕМГ, използвани в изборните секции извън
страната.
Припомням, че в последното ни заседание от петъчна дата
имахме писмо от Министерството на външните работи, в моята
папка от 28 октомври 2022 г., което също потвърди, че са прибрани
всички машини, с изключение на една в секция в Съединените
американски щати, но видно от днешното писмо на Главна дирекция
„Жандармерия“ става ясно, че на 31 октомври 2022 г., вчера, е
прибрана и последната машина от секция, не е посочен номерът на
секцията, но пише, че е от Съединените американски щати.
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В тази от връзка с докладването на тези две писма ви
предлагам писмо, което е подготвено от отговорника по договора,
до ОЗК „Застраховане“, с което да ги уведомим за всички тези
СУЕМГ, прибирането им в склада, като в момента в предложения
проект на писмото с № 4444 в моята папка са посочени 537
комплекта СУЕМГ, което е на база писмото от Министерството на
външните работи, което цитирах от петъчна дата. Но предвид днес
получената актуализирана информация от Главна дирекция
„Жандармерия“, предлагам в текста на писмото да допълним и
последната прибрана машина, тоест да бъде посочено, че всички 538
комплекта от секциите извън страната са прибрани обратно в склада.
Моля да се запознаете с текста на писмото до
застрахователите и да бъде подложено на гласуване за изпращане.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, моля за становища.
Моля за гласуване, ако няма изказвания и предложения.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– няма.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад писмо от
Областна дирекция на МВР – Пловдив, с вх. № ЦИК-04-02-21, с
което ни запитват за три лица, за които се извършва проверка по чл.
16, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на
проверка в декларация за установяване на конфликт на интереси, на
базата на което бяхме отправили запитване към „Информационно
обслужване“.
Получихме отговор с вх. № НС-00-391, че посочените лица не
са били регистрирани като кандидати за народни представители или
за общински съветници, съответно не са били избирани за такива,
поради което ви предлагам в отговор писмо с проектен № 4451 да
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върнем отговор до старши комисар от ОД на МВР – Пловдив, че
посочените лица не са имали такова качество.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, становища по предложението?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – 1 (Любомир
Георгиев).
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: И последният ми доклад в тази
точка. Връщам доклада си от предходната седмица, касаещ подавани
неколкократно сигнали и писма от господин
К. К.
–
общински съветник в Общински съвет – Каварна, във връзка с
отменено решение на Общинската избирателна комисия – Каварна.
В моята папка е налице подпапка „ОИК – Каварна“, в която
са поместени свързаните номера преписки, които са с един смисъл и
една и съща фактология – от господин
К.
във
връзка
с
отмяната на решението на ОИК – Каварна, с което предсрочно са
били прекратени пълномощията му, влизане в сила на съдебните
решения, с които това решение е отменено, и неговите твърдения за
затруднението му да участва в работата на Общинския съвет, в
Общинската избирателна комисия – Каварна.
В тази връзка в предния си доклад, само да припомня, ви
докладвах и след като проверих на сайта на Общинската
избирателна комисия – Каварна, установих, че на 1 септември е
имало свикано заседание на общинската избирателна комисия с
единствена точка от дневния ред, касаеща именно отмяната на това
решение и съответно възстановяване правомощията на общинския
съветник, но това заседание не се е провело, тъй като не и бил на
лице кворум. Друга информация на сайта на общинската
избирателна комисия не е налична.
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Установих също така, че съгласно наше предходно писмо –
№ 15-245, което бяхме отправили след първия сигнал на господин
К.
през август месец до общинската избирателна комисия, че
следва да попълни коректно електронния регистър за жалбите и
сигналите, проверих на сайта на общинската избирателна комисия,
това е сторено, но за заседание, освен опита да бъде проведено
такова на 1 септември, не е видно да са предприемани някакви други
действия.
В тази връзка в подпапката в моята папка, която ви цитирах,
ви предлагам да изпратим писмо до Общинската избирателна
комисия – Каварна, с № 4450. Моля да се запознаете с текста, който
съм посочила. То е с указване на общинската избирателна комисия
за необходими действия, които да предприеме във връзка с правните
последици от влезлите в сила съдебни решения, отменящи тяхното
решение, и по повод прекратяване на пълномощията на обявения с
отмененото решение следващ в листата на посочената политическа
партия на мястото на господин К. К. .
Моля прочетете текста, който ви предлагам, и очаквам
вашите коментари и предложения, ако смятате нещо допълнително
като указания и като нещо, на което да обърнем внимание на
общинската избирателна комисия по този случай.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, моля за становища по доклада и по предложеното
писмо.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз ще направя няколко
предложения по проекта на писмо.
На първо място, предлагам то да е с копие до лицето, което
ни информира – К. К. .
На следващо място, във втория абзац, където говорим за реда
за свикване на заседанията – че е определен с Решение № 848, да не
останат само с впечатление, че заседанията се свикват чрез
публикуване на съобщения на интернет страницата, тъй като
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решението съдържа и ред за уведомяване и по телефон, може би и по
електронна поща на членовете на общинските избирателни комисии.
Затова предлагам да се добави или да се редактира – „като се
спази редът, определен с Решение № 848 от 2019 г. на ЦИК за
свикване на заседания на общинските избирателни комисии“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колега Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Във връзка с предложението за
изпращане на писмото с копие до лицето, от което е подаден
сигналът, аз бях подготвила в моята папка отделен отговор към
лицето и с малко допълнителен текст.
Предвид направеното предложение, може ли да погледнете и
този подготвен отговор към господин
К. К.
, като имате
предвид и там въведения текст – дали стои предложението писмото
да бъде с копие, или две отделни писма да им изпратим? Защото
моето първоначално предложение са две отделни писма.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Аз се
запознах и с писмото до
К. К.
,
но
смятам,
че
изпращане на копие от писмото до ОИК – Каварна и господин
К. не изключва изпращането и на второто писмо, защото
информацията е различна.
Така че аз лично смятам, че ако гласуваме писмото до ОИК –
Каварна, е хубаво да бъде с копие до господин К.
, за да е
уведомен какви действия сме предприели.
И колега Стоянова, във връзка с второто предложение, ако
искате да посочим съгласно реда, определен в Раздел I, точка 2,
мисля, че е, на Решение № 848, за да редактираме текста във втория
абзац.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Във връзка с предложения Проект
на писмо № 4450 до Общинската избирателна комисия – Каварна,
приемам предложението да бъде добавено с копие до господин
К. К.
, както и редакцията във втория абзац относно
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цитираното „съгласно реда, определен в т. 2, Раздел I на Решение №
848-МИ“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
други предложения по текста на писмо до Общинската избирателна
комисия – Каварна, и евентуално по отговор до господин К.?
Не виждам други предложения по текста.
Подлагам на гласуване писмото до Общинската избирателна
комисия – Каварна, с копие до господин К.
и с корекциите,
които уточнихме в оперативен порядък.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, по писмото до господин К. – проектен № 4434?
Някакви предложения за корекции по текста?
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Аз ще предложа една автокорекция
в текста, предвид току-що гласуваното писмо в отговор с копие до
господин К.
: в края на първия абзац, където цитираме писмата,
с които сме го уведомили, да бъде прецизиран текста, като се добави
и настоящото гласувано писмо, че също е отправено към него в
отговор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
Следващият докладчик в тази точка – колегата Ципов.
Заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ПВРНС04-2-20 от 21 октомври 2022 г. – писмо от Пето районно управление
на Столичната дирекция на вътрешните работи, с което искат да им
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предоставим информация във връзка с преписка под съответния
номер по описа на районното управление от 2022 г., а именно във
връзка с Решение № 899-ПВРНС от 10 ноември 2021 г. какви са
били несъответствията на 32 от лицата, които не са били
регистрирани от наблюдателска организация за изборите за
президент и вицепрезидент и за народни представители на 14
ноември 2021 г.?
В моята папка от днес ще видите проект на писмо до Пето
районно управление на СДВР, с което предоставяме информация във
връзка с решението за регистрация на наблюдателската организация,
а именно „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна
мисия България“ за участие в изборите за президент и
вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за становища по предложения проект за отговор. Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-02381 от 26 октомври 2022 г. – отново писмо от Пето районно
управление на Столичната дирекция на вътрешните работи. Във
връзка с извършена проверка желаят да предоставим информация за
това дали лицето
Н. Н. П.
,
съответното
ЕГН,
фигурира в информационните масиви на Централната избирателна
комисия, както и дали съответното лице присъства в списъка за
подкрепа на регистрацията на политическа партия НФСБ за
изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.
В тази връзка ще видите в моята папка от днес писмо до
„Информационно обслужване“ да бъде предоставена информация
участва ли в някакво качество в произведените на 2 октомври 2022 г.
избори за народни представители и дали лицето фигурира в списъка
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за подкрепа на регистрацията на горе посочената политическа
партия.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за становища по предложения проект за писмо. Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Колеги, преминаваме към точка четвърта:
ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА
ОИК.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви искане за изплащане на
възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Сунгурларе,
с вх. № МИ-27-187 от 27 октомври 2022 г.
Преписката е окомплектована с документи съобразно закона
и наше решение, като в преписката се обективира искане за
изплащане на възнаграждение за проведено заседание от
общинската избирателна комисия, на което са присъствали
председател, секретар и седем членове.
Към преписката е приложена счетоводна справка, както и
контролен лист с изразяване на мнение за законосъобразност
относно поемане на задължението, което е в размер на 493 лева и 43
стотинки.
Предлагам с протоколно решение въз основа на доклада ми
да одобрим изплащането на възнаграждението на ОИК –
Сунгурларе.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, становища по доклада? Не виждам.
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Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– няма.
Следващият докладчик в тази точка е колегата Георгиева.
Заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви вх. № МИ-27-190 от 31 октомври
2022 г. – Искане за изплащане на възнаграждение от Общинската
избирателна комисия – Цар Калоян, за проведено едно заседание на
29 октомври 2022 г. и едно дежурство на 28 октомври 2022 г.
Дежурството е във връзка с подготовка на заседанието. На
заседанието са взети решения за констатиране прекратяване на
пълномощията на общински съветник и обявяване за избран
следващият от листата на съответната политическа партия.
Към преписката са приложени всички изискуеми документи.
Налице са счетоводна справка и контролен лист. Сумата е в размер
на 778 лева и 5 стотинки.
Предлагам ви да я одобрим за Общинската избирателна
комисия – Цар Калоян.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, становища по доклада? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: С вх. № МИ-27-176 от 14
октомври 2022 г. е постъпило искане за изплащане на
възнаграждения на Общинската избирателна комисия – Каспичан, за
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проведено едно заседание на 9 октомври 2022 г. и две дежурства,
съответно на 7 и 10 октомври 2022 г.
Заседанието е във връзка с прекратяване пълномощията на
общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на
съответната политическа сила.
Първото дежурство е във връзка с подготовка на заседанието,
а второто е във връзка с осъществяване на административни
дейности.
Към преписката са приложени всички изискуеми документи.
Налице са счетоводна справка и контролен лист. Сумата е в размер
на 629 лева и 9 стотинки.
Предлагам да я одобрим за Общинската избирателна комисия
– Каспичан.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, становища по доклада? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: И още едно искане за изплащане
на възнаграждение. То е от Общинската избирателна комисия –
Габрово. Постъпило е с вх. № МИ-27-188 от 28 октомври 2022 г. за
проведено едно заседание на 19 октомври 2022 г. във връзка с
предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и
обявяване за избран следващият от листата на съответната
политическа партия.
Приложени са всички изискуеми документи, налице към тази
преписка са счетоводна справка и контролен лист. Сумата е в
размер на 607 лева и 81 стотинки.
Предлагам да я одобрим за Общинската избирателна комисия
– Габрово.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, становища по доклада? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– няма.
Следващият докладчик – колегата Георгиев.
Заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря.
Докладвам най-напред искане, постъпило с вх. № МИ-27-185
от 26 октомври 2022 г. от Общинската избирателна комисия –
Тетевен, с което общинската избирателна комисия иска одобряване
на възнаграждение за проведено заседание на 21 октомври 2022 г. в
присъствието на пълен състав на общинската избирателна комисия,
като тогава тя е взела съответно решение за прекратяване
пълномощията на тогавашния общински съветник по негово
желание и обявяване на следващия в листата на съответната партия.
Искането е относно поемане на задължение в размер общо на
714 лева и 21 стотинки с включени осигурителни вноски.
Придружено е с всички необходими документи, справки,
включително и контролен лист.
Предлагам Централната избирателна комисия да реши, че
одобрява това заплащане.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, становища по доклада? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
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Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– няма.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващото искане е от
Общинската избирателна комисия – Бобошево, с вх. № МИ-27-186
от 27 октомври 2022 г.
Искането е за заплащане на възнаграждение на членове на
общинската избирателна комисия в размер общо на 1017 лева и
45 стотинки, като тези средства са във връзка с проведени две
заседания на общинската избирателна комисия и едно дежурство на
председател, заместник-председател и секретар. На едно от двете
заседания са присъствали 7 от членовете, а на следващото – 8 от
членовете на общинската избирателна комисия.
На последното заседание – на 22 октомври 2022 г.,
общинската избирателна комисия е взела едно решение за
прекратяване на пълномощията на досегашен общински съветник и с
отделно решение е обявен за избран следващият в листата на
съответната коалиция, който е било възможно да бъде обявен.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за становище по доклада. Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– няма.
Следващият докладчик в тази точка – колегата Баханов.
Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-189 от 28 октомври 2022 г.
в Централната избирателна комисия е постъпило искане за
заплащане на възнаграждения на членове на Общинската
избирателна комисия – Ценово, област Русе.
Уведомяват ни, че е постъпило писмено уведомление от
общински съветник чрез председателя на Общинския съвет, с което
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уведомява ОИК – Ценово, за прекратяване пълномощията му като
общински съветник и по този повод ОИК – Ценово, е провела
заседание на 6 октомври 2022 г., за да вземе решение.
Заседанието е проведено в състав: председател, двама
заместник-председатели, един секретар и седем члена. Общата сума
за изплащане е 607 лева и 81 стотинки с осигурителните вноски,
видно от счетоводната справка, изготвена от Централната
избирателна комисия. Има също така и
контролен лист за
предварителен
контрол.
Изразява
се
становище
за
законосъобразност за изплащане на възнаграждението. Приложени
са и съответните документи, доказващи провеждане на заседанието.
Има протоколно решение от същото.
Предлагам да вземем решение, с което да заплатим исканото
възнаграждение за проведено едно заседание на ОИК – Ценово,
област Русе, на 6 октомври 2022 г.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, становища по доклада? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само едно уточнение – че
представеното искане и документите, които са изпратени, са копия,
подписани са от председател, секретар и са подпечатани с печата на
ОИК – Ценово.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, Георги
Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар
Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото, уважаеми колеги, е с вх.
№ МИ-27-177 от 17 октомври 2022 г. Със същия номер е пристигнал
и оригиналът на 26 октомври 2022 г. от Общинската избирателна
комисия – Панагюрище.
Желаят да им бъдат изплатени възнаграждения за заседания и
едно дежурство на председателя. Заседанията са, както следва: на
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11 май 2022 г. в състав: председател, заместник-председател,
секретар и четири члена, и на 18 май 2022 г.– председател,
заместник-председател, секретар и четири члена, в един и същи
състав, а дежурството е дадено от председателя.
Общата сума за изплащане е 845 лева и 88 стотинки с
осигурителни вноски.
Заседанието на 11 май 2022 г. е относно прекратяване
пълномощията на общински съветник. Първото заседание е за
връчване на уведомление на общински съветник за искането за
прекратяване на правомощията му, а следващото – на 18 май 2022 г.,
е вече за решение за прекратяване пълномощията на общинския
съветник и обявяване на следващия за избран от листата на
съответната политическа партия. Дежурството на 23 юни 2022 г. от
председателя е относно явяване на същата на заседание на
Общинския съвет – Панагюрище, за полагане на клетва от обявения
следващ в листата на политическа партия ГЕРБ в изпълнение на чл.
30, ал. 10 от ЗМСМА.
Представени са доказателства, имаме протоколи, решения от
заседанията и предлагам да вземем решение, тъй като има и
изготвени
контролни листове за предварителен
контрол от
счетоводството и счетоводна справка, за изплащане на исканите
възнаграждения.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, становища по доклада? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– няма.
Колеги, прекъсвам заседанието до 14,30 часа, когато ще
продължим.
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(След прекъсването.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър
ден, колеги! Продължаваме следобедната част на заседанието.
Малко по-късно започваме, тъй като работата ни в работни групи
продължи.
Продължаваме с трета точка – Административни преписки.
Колеги, връщам на доклад писмото с отговора, подготвен за
наблюдателите от Бюрото за демократични институции и права на
човека към ОССЕ.
Обсъдихме подробно отговора на въпросите, така че ви
предлагам да вземем решение, с което да изпратим отговора на
госпожа Машкова, както е обсъден в работната група.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в точка 9 предлагам да се
допълни, че Централната избирателна комисия не е извършила
анализ на установени несъответствия на данни след преброяване на
контролните разписки от машинното гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
това предложение ще го подложа отделно на гласуване, тъй като го
обсъдихме в работна група и моето становище, както и на част от
колегите беше, че Централната избирателна комисия като орган не е
установил несъответствия. Да, има данни, получени от различни
членове на секционни комисии чрез районни комисии, но
Централната избирателна комисия не е взела решение, не е
установила такива несъответствия, не е извършила анализ.
Затова предложението беше отговорът на 9-и въпрос да бъде
така, както е посочен – че резултатите от преброяването на
контролните разписки са публикувани на интернет страницата на
ЦИК, секция „Резултати“.
Колеги,
други
предложения
или
становища
по
предложението на колегата Солакова? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на колега Солакова в
точка 9 като второ изречение да бъде допълнено, че ЦИК не е
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извършила анализ на установени несъответствия в резултатите от
контролното преброяване на разписките.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 6 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч
Солакова и Цветозар Томов), против – 6 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева).
Колеги, сега подлагам на гласуване текста на отговора на
писмото.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – 3 (Георги Баханов, Йорданка
Ганчева и Севинч Солакова).
Колеги, моля прегласуване на отговора на ОССЕ.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева),
против – 4 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов и
Севинч Солакова).
Следващият докладчик – колегата Солакова.
Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, връщам на доклад преди
подписване на писмото въз основа на предходен мой доклад в
отговор на писмо на министъра на финансите и получено обаждане
при главния счетоводител от министерството, че независимо че
нямаме очаквани плащания по критериите, определени в тяхното
писмо, да изпратим попълнена табличка съгласно Приложение 1 към
тяхното писмо.
Справката е изготвена от главния счетоводител и се намира
във вътрешната мрежа. Предлагам ви да добавим, че изпращаме
попълнено Приложение 1.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Колега Георгиев, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. №
ЦИК-00-30-48 от 1 ноември 2022 г. Във връзка с предстояща
профилактика на системата за гласуване, тъй като се иска да
посочим удобен ден, в който няма да се използва залата, предлагам
за петък след обяд, 4 ноември 2022 г. – да отговорим на фирмата да
извърши профилактиката.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението? Става дума за системата за гласуване
на заседанията на ЦИК.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам да определим и
служител, ако няма конкретно предложение – директора на
дирекцията, за да може да се удостоверяват извършените дейности,
констатации, да се попълни протокол, който да бъде представен на
вниманието на ЦИК.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
други предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на колегата Георгиев
да бъде уведомена фирмата, че в петък след обяд ще може да
извърши тази профилактика, допълнено с предложението на
колегата Солакова да бъде определен от директора на дирекция
„Администрация“ служител или самият директор на дирекция
„Администрация“ да присъства при извършването на тази
профилактика и да бъде установено какво се извършва като
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проверка и да бъде подписан констативен протокол, който да бъде
предоставен в последствие на вниманието на ЦИК.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Следващият докладчик – колегата Баханов.
Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря ви, госпожо Матева.
Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание отговор на
получено в Централната избирателна комисия Писмо с доста
искания, няколко искания от Столична дирекция на вътрешните
работи, което е с вх. № 04-02-218 от 26 август 2022 г. Въз основа на
него сме изпратили писмо на 29 август 2022 г. до „Информационно
обслужване“ за предоставяне на информация по точки 1, 2 и 3 от
писмото. След това сме получили и изх. № НС-00-135 от 30 август
2022 г. – отговор от „Информационно обслужване“.
След събиране на всички материали от архива на
Централната
избирателна
комисия
и
информацията
от
„Информационно обслужване“, вече мисля, че преписката е
комплектувана изцяло и предлагам да изпратим отговор, който е
качен във вътрешната мрежа в папката с моите инициали до
Столична дирекция на вътрешните работи, началник ОИП – СДВР
комисар
Х. С.
. Уведомяваме го по всички точки от
неговото писмо, че по отношение на лицето, за което искат
информация, не е подавало електронно заявление за гласуване в
Република Турция, Бурса, Османгази (Оваакча), в изборите за
народни представители на 11 юли 2021 г. Съгласно списъка, който
ни е предоставен от ГРАО, бил гласувал повече от един път.
Посочили сме под кой номер фигурира лицето в едната секция, в
другата секция и предлагам да се изпратят и заверени копия от
списъка за гласувалите повече от един път в изборите за народни
представители, заверено копие на допълнителната страница към
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списъка за гласуване извън страната, протокола на секционната
избирателна комисия, откъдето са видни членовете на самата
секционната избирателна комисия в деня на гласуването и преписизвлечение от решенията за назначаване и извършване на промени в
съставите на секционните избирателни комисии извън страната, от
които е виден и съставът на СИК № 654 извън страната, както и
изрично да посочим, че Централната избирателна комисия не
разполага с електронни адреси или телефони на членовете на
секционната избирателна комисия.
Така че предлагам да гласуваме този текст на писмото ведно
с приложенията към него и да бъдат изпратени.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по текста на писмо?
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам в частта на описаните
приложения да посочим, че изпращаме заверено копие на протокола
на секционната избирателна комисия с посочения № 32.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Други
предложения и становища?
Колега
Баханов, възразявате ли? Заверено копие от
протокола на СИК.
Подлагам на гласуване отговора заедно с допълнението.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Колеги, с това изчерпахме тази точка от дневния ред.
Връщаме на „Машинно гласуване“.
Заповядайте, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
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Уважаеми колеги, връщам на доклад Писмо с вх. №
НС-23-426-2. Това е, припомням, проект за процедура по копиране,
освобождаване и сравняване на флаш паметите, използвани на
изборите на 2 октомври 2022 г.
След като процедурата беше разгледана на работна група,
предлагам в заглавието на стъпка 1 текстът в скоби да стане:
„извършва се от МЕУ в ЦИК“.
Предлагам да одобрим процедурата с направената корекция,
като утре експертите да направят пробно изпълнение на
Процедурата, след което да се започне извличането на данни.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам дори да не бъде част от
тази процедура, защото в заглавието коректно е описан предметният
обхват. Считам, че с протоколно решение Централната избирателна
комисия трябва да предвиди всички стъпки, които завършват тази
процедура след извличането на съдържанието на флаш паметите, с
цялостното удостоверяване на тези процеси, включително и тяхното
съхранение, начина на съхранение и така нататък.
В последната част дори да не бъде предмет на днешното
решение, удостоверяването следва да бъде на вниманието на
Централната избирателна комисия, за да сме сигурни, че една
предвидена процедура ще бъде спазена, така както е определена.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
други становища по процедурата, която се предлага за одобрение?
Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на колегата Войнов да
бъде одобрена тази процедура и утре експертите, които са наети от
Централната избирателна комисия, изготвили тази процедура, да
извършат пробно изпълнение на Процедурата в ЦИК.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
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Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– 1 (Севинч Солакова).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с току-що
взетото решение предлагам пробното изпълнение на процедурата да
се извърши с няколко флаш памети, които са копирани от
оригинални такива, така че Процедурата да бъде извършена върху
копия от флашките.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам 6 броя.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
след като ще се използват 10 компютъра, аз ви предлагам да бъдат
не повече от 10 флаш памети, копирани и предоставени за това
пробно гласуване.
Други предложения? Съгласен ли сте, колега Войнов?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, съгласен съм.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Войнов, предполагам, че имате предвид да се копират от флаш
памети, използвани за изборите на 2 октомври 2022 г., да се копира
информацията на резервни флашки, с които да бъде изпълнена
Процедурата от експертите.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Точно така, да, потвърждавам.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добре.
Колеги, не виждам други предложения и становища.
Моля, режим на гласуване за това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– 1 (Севинч Солакова).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да бъдат
издадени пропуски до 10 ноември 2022 г. на IT експертите, с които
имаме сключен договор, както и на 15-те служители на
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Министерството на електронното управление, на които имаме
имената и които ще извършват техническата част от работата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: И
всъщност да уточним, че тази проверка и Процедурата ще бъде
изпълнявана в зала 76А, нали?
Колеги, други становища?
Подлагам на гласуване предложението считано от 2 до
10 ноември 2022 г. да бъдат издадени пропуски за достъп до
сградата на IT експертите и на експертите от Министерството на
електронното управление, които поименно са посочени в заповед,
изпратена от Централната избирателна комисия, за работа по тази
процедура и по извличане на информацията от флаш паметите.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – 2 (Йорданка
Ганчева и Георги Баханов).
Колеги, с това изчерпахме дневния ред.
Закривам заседанието. Насрочвам следващото за 3 ноември
2022 г., 10,30 часа. Благодаря ви.
(Закрито в 15,25 ч.)
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