ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 270
На 3 ноември 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК.
Докладва: Силвия Стойчева
2. Машинно гласуване.
Докладват: Емил Войнов и Росица Матева
3. Доклади по административни преписки.
Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров,
Йорданка Ганчева, Гергана Стоянова, Цветанка Георгиева, Силвия
Стойчева, Любомир Георгиев, Красимир Ципов и Севинч Солакова
ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица
Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Росица Матева – заместник-председател.
*

*

*

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър
ден, уважаеми колеги! В залата сме 8 членове на ЦИК, имаме
кворум да започне днешното заседание.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
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1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК с
докладчик колегата Стойчева.
2. Машинно гласуване с докладчици колегата Войнов и аз ще
докладвам в тази точка.
3. Доклади по административни преписки с докладчици аз,
колегите Димитров, Ганчева, Стоянова, Георгиева, Стойчева,
Георгиев, Ципов, Баханов и Солакова.
Някой желае ли да заяви промени в дневния ред или да бъде
добавен в някоя от точките? Не виждам. Моля, режим на гласуване
за приемане на дневния ред.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, от днешното заседание по уважителни причини
отсъстват колегите Камелия Нейкова и Ерхан Чаушев.
Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В
СЪСТАВА НА ОИК.
Заповядайте, колега Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № МИ-15-291 от 2
ноември т.г. е постъпило заявление от
И. С.
за
освобождаването ѝ като заместник-председател на ОИК – Родопи.
По този повод е постъпило и предложение от упълномощения
представител на партия ДПС
Н. Т.
на мястото на
И.
С.
, като заместник-председател на ОИК-Родопи, да бъде
назначена
С. С.
. Към предложението са приложени
всички необходими документи, а именно декларация от лицето,
копие от дипломата за завършено висше образование и пълномощно
в полза на Н. Т
. Предвид изложеното и на посочените в
проекта правни основания предлагам ЦИК да вземе решение, с което
да освободи като заместник-председател на ОИК – Родопи, област
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Пловдив,
И. Д. С.
и
да
анулира
издаденото
ѝ
удостоверение и да назначи за заместник-председател на ОИК –
Родопи, област Пловдив,
С. В. С.
.
На
назначения заместник-председател на ОИК да се издаде
удостоверение. Проектът на решение е в папката с моите инициали
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, има ли предложения за корекции? Имате ли някакви
коментари или предложения? Не виждам. Моля, режим на
гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Номерът на Решението е 1569-МИ.
Преминаваме към втора точка:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Докладвам, че с писмо вх. № НС-07-43/1 от 2 ноември т.г. от
Столична община, район Слатина най-после ни изпратиха в отговор
на наше писмо от 12 октомври т.г. оригиналите на началния
протокол на системната разписка, разпечатана в избирателна секция
244607033. Докладвам Ви го за сведение и запознаване. Във
вътрешната мрежа са публикувани и всички приложения към
преписката, включително протоколът и системната разписка.
Преминаваме към трета точка:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Колеги, докладвам Ви за сведение, че от госпожа Марсела
Машкова е пристигнало писмо с вх. № НС-18-12/1 от 2 ноември, с
което ни посочва друг имейл адрес за връзка и комуникация с нея,
тъй като имейл адресите на мисията са закрити.
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Докладвам Ви доклад от юрисконсулт Р.
вх.
№ ЦИК-09-344 от 1 ноември т.г. във връзка с осъществено
процесуално представителство по наказателно от административен
характер дело 9890 от 2022 г. по описа на СРС. Съдебното заседание
е било на 31 октомври от 15,00 ч. Има кратка информация как е
протекло заседанието.
Докладвам Ви също за сведение писмо с вх. № МИ-08-6/6 от
1 ноември 2022 г. От регистратурата на АС – Благоевград ни
изпращат писмо по а.д. № 158 от 2021 г. по описа на АС –
Благоевград, заедно с препис от решение № 2171 от 14 декември
2021 г., постановено по а.д. 158 от 2021 г. по описа на АС –
Благоевград, и препис от решение № 9297 от 20 октомври 2022 г.,
постановено по а.д. 2854 от 2022 г. по описа на ВАС, Трето
отделение, за сведение. Колеги, припомням, че вече съм докладвала
тези решения за сведение.
Тъй като колегата Войнов влезе в залата, се връщаме към
втора точка:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, във връзка с протоколното решение на
ЦИК за изпълнение на задачата по извличане на данните и
архивиране на флаш паметите от изборите на 2 октомври 2022 г.
моля за последващо одобрение на писмо до Министерството на
електронното управление, с което ги уведомихме за решението на
ЦИК и ги помолихме да предоставят необходимата апаратура.
Писмото е в моя папка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
изказвания?
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с това предложение
искам да направя един коментар. Аз ще гласувам „за“, разбира се, но
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правя предложение ЦИК да действа по същия начин. Когато има
протоколни решения, те трябва да бъдат изпълнявани по съответния
ред, а уведомяването по телефона няма проблем и може да се случва,
но по изключение. Затова и ние по същия начин предлагам да се
отнасяме към институциите.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Други
изказвания? Не виждам. Моля, режим на гласуване за последващо
одобрение на писмото.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против
– няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в тази връзка искам да
Ви информирам, че преди малко с колегата Георгиев приехме в
МЕУ 10 броя лаптопи заедно с необходимото оборудване към тях, за
което беше съставен приемо-предавателен протокол. Експертите към
ЦИК имат готовност утре сутринта да започнат пробното извличане
на данните. Тази информация е за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в тази връзка искам да
поставя въпрос за процедурата по извличането на съдържанието на
флашките. Нямахме ли корекции в предложения проект? Имаме ли
процедура в окончателния вид?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Мисля, че утре, когато започне пробното
извличане на флашките, IT експертите ще…
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Войнов, въпросът беше по-различен. Когато одобрихме
процедурата, я одобрихме с две корекции – в заглавието на
процедурата една техническа корекция в датите на изборите и в
заглавието на първия раздел имаше корекция, че стъпка първа ще
бъде подготовката на работната платформа се извършва от МЕУ в
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ЦИК. Въпросът на колегата Солакова е има ли я вече процедурата,
която беше качена във Вашата папка като проект, ние я одобрихме
на 1 ноември 2022 г., като окончателен текст някъде да го видим.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ние знаем какво сме утвърдили, но
да си направим досие на всички етапи и за всеки етап да има някакви
писмени правила и те да бъдат класирани в отделни папки, които да
се съхраняват в ЦИК. Не после да се връщаме към определено
протоколно заседание, към определено заседание от конкретна дата,
за да се запознаваме с документи. Губим много време в търсене на
това, което трябва да имаме като информация, свързана с
машинното гласуване.
В тази връзка по-скоро като предложение е изказването ми:
да бъде подготвен един окончателен вариант на процедурните
правила по извличане на съдържанието на флашките, за да може да
се помисли и за следващите, по които ЦИК трябва да вземе решение,
включително тяхното съхранение и публикуването им в някой
облак.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Войнов, ще помоля процедурата, която одобрихме на 1 ноември т.г.,
с корекциите, както е одобрена, да бъде коригирана от
машинописките и качена в папката „Машинно гласуване”.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, това ще бъде направено. Съгласен съм
и с предложението на колегата Солакова.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
връщаме се отново към трета точка:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Заповядайте, колега Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, имам няколко доклада,
които са отговори на писма или пък са за сведение.
В моята папка има подпапка ЦИК отдолу, в която има покани
и след това повторение на тази покана с уточнение да участваме в
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честването на 25 години постоянно действаща ЦИК в Молдова.
Подготвил съм писмо № 4462, имейлът е parfeni, тъй като това е
подателят на последното писмо. В този отговор ги уведомяваме, че
няма да можем да вземем участие в кръглата маса. В текста
благодарим за любезната покана да вземем участие в честването. За
съжаление представител на ЦИК няма да може да вземе участие в
тези чествания. Моля за одобрение, за да може да се изпрати.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля за
становище по предложението на колегата Димитров. Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Повод за следващото писмо е от
същия порядък. Входящият № е ЦИК-07-137 от вчера. Отговорът е с
№ 4461 от К. , Казахстан. Така е озаглавен отговорът. Госпожа
председателката докладва покана за участие в наблюдение на
предсрочните избори за президент в Казахстан. Никой не прояви
интерес, поради което изпращаме същия отговор – че няма да можем
да участваме в наблюдението на изборите. Моля да одобрим текста.
Той е същият.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
имате ли предложения или становища? Не виждам. Моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С № ЦИК-07-136 е постъпило
писмо от W-WEB Секретариата, в което накратко ни съобщават
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какви са резултатите от Генералната асамблея в Южна Африка. За
председател е избран Мосото Моипея – председател на ЦИК на
Южна Африка, остава същият генерален секретар от Южна Корея, за
заместник-председател е Александър Вега, който представлява
националния регистър, най-вероятно организацията, която се
занимава с гражданския регистър на Република Колумбия.
Докладвам за сведение.
От същата организация има вх. № 07-127/2, с която отново ни
напомнят, че има покана да се участва в програмата за наблюдение
на изборите в Еквадор през 2023 г. Срокът за доклад, който
докладвах на предишно заседание, беше 31 октомври т.г., сега ни
съобщават, че този срок е удължен до събота, 5 ноември 2022 г.
Очакват отговор. Можем да отговорим или да копираме отговора,
който току-що одобрихме – че няма да участваме.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
предлагам да върнем същия отговор – че няма да участваме. Има ли
други предложения? Не виждам. Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В папката има две писма, които
моля да изпратим. Едното е до
К. Н.
. Докладвам, че той
ни е благодарил за предходния отговор, но е използвал случая да ни
зададе още няколко въпроса, които се отнасят до броя на подписите,
които се изискват по българското законодателство за регистриране
на партии в национални избори в ЦИК. Отговорът е с № 4458.
Отговарям, че не повече от 20% от подписките на партии и
коалиции, които активно водят кампания за разширяване на полето
на електронно управление, са положени с електронен подпис.
До 2014 г. подписките са били със 7500 подписа, след
приключване на процеса на унификация, кодификация на изборното

9
законодателство те са снижени на 2500. Въпросът му е какво е
станало след 1990 г., но аз не мога да правя такова изследване заради
него. Това са много закони и много разнообразни норми.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за Вашите становища по предложения текст за отговор. Не
виждам. Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов), против – 2 (Йорданка Ганчева,
Севинч Солакова).
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И още едно писмо съм подготвил,
което е 4453. Отнася се до анализ на данните от гласуването на
2 октомври т.г. Писмото е до господин Филипов. Задаваме му
въпрос да създадат протокол, в който да включат само резултатите
от гласуването с машини в страната – в един вид, във втория условен
национален протокол – гласуването само с хартиени бюлетини, от
които да бъдат изключени 292 секции, в които е гласувано с
подвижна избирателна урна. Тъй като въпросът ще бъде обсъждан, е
по-добре да имаме тези данни, отколкото да отговаряме на
произведени от отделни институции и неправителствени
организации и партии числа. Това е моето предложение
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за Вашето становище.
Колега Димитров, във втория абзац – брой на регистрирани,
съответно гласували избиратели имате предвид броя на
избирателите по избирателен списък. Ние нямаме регистрация на
избирателите. Да го коригираме.
Колеги, някакви предложения по текста? Моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ЦИК-07-145 от 1 ноември
2022 г. ни е изпратено напомняне от Централната избирателна
комисия на Корея, че ни молят двама наши колеги да участват в
онлайн подписка. С № 07-126 от 1 ноември 2022 г. ни напомнят, че е
удължен срокът за попълване на онлайн анкетата. А с № 07-145 ни
припомнят, че ще има онлайн конференция, която се организира от
CF (СиФе) – Международен форум за изборите в Сеул. Докладвах го
за сведение на предходно заседание. Може да се участва, свободна е
регистрацията, има и онлайн регистрация. Ако някой се интересува,
би трябвало да положи индивидуално усилия да се регистрира. Това
беше за сведение.
Колеги, преводачите от фирмата Нова Транслейшън ни е
изпратила фактура, с която иска заплащане на дейностите, които са
извършили между 4 октомври и 1 ноември т.г. Вх. № е ЦИК-99-203
от 1 ноември 2022 г. Последният превод, който изпратиха, е направо
безобразен. Моля да погледнете превода на ЦИК-07-110. „Call for
papers” е преведено, може би не всички знаят, като „обява за
принос”. Това всъщност е съобщение, че се готви нов брой от
академичното издание. Молят всеки, който може да участва с текст,
да го изпрати. Това е преведено дословно вероятно чрез Гугъл. Това
е идиоматично изречение и да го преведеш така, означава, че нямаш
понятие какво превеждаш.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В тази
връзка, господин Димитров, какво предлагате?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моето предложение е да се
прегледа договорът. По-скоро съм склонен да се види какви са
условията за прекратяване на действието на този договор. Какво
точно и как – ще го насоча към юристите да погледнат внимателно
всички клаузи на договорните отношения. Евентуално да сменим
преводачите.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Да, това
не е първият случай.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Изпращали сме веднъж писмо, те
ни отговориха, че нямат англоговорящ преводач, т.е. превеждат
малко наизуст.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Тогава
няма да гласуваме плащането по фактурата. Ще предоставите на
юристите за становище.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам няколко доклада, свързани с
европейската мрежа за сътрудничество в изборите. Всички те идват
от Европейска комисия, най-вече от комисаря по потребление и
правосъдие. Ще ги докладвам или някой от колегите ще ги докладва,
тъй като излизам в отпуск. Става въпрос за срещи през ноември, 28
ноември, когато ще се обсъждат всички теми, които са обсъждани
през тази година, най-вече това, което беше докладвано като проект
за нов регламент.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Следващ докладчик в тази точка е колегата Ганчева. Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад след
работно обсъждане, тъй като докладът беше докладван от госпожа
Нейкова няколко пъти и после обсъден на работно обсъждане.
Оформи се становище да не се отговаря. Това е вх. № ЕП-04-01-1 от
25.10. Писмото е до нас и до Народното събрание от служебния
министър и касае реформата в законодателството в европейски план.
Докладвам я за сведение и за приключване. Ако някой колега е на
друго мнение, моля да каже.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
някой смята ли, че нещо друго трябва да изразим по тази преписка
като становище?
Продължете.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № ЦИК-00-351 –
регулярно писмо, което получаваме от Комисията за защита на
личните данни, с което ни информират за информационния бюлетин,
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който се издава от тях. Посочен е линк, на който може да се
запознаем, и имейл адрес, на който, ако не искаме да получаваме, да
се откажем. Аз не предлагам да се откажем, но тъй като бюлетинът
за месец ноември е посочен със съответното място тук, не е
разпечатан при предоставяне на преписката, ще възложа на
деловодителките да си свършат работата, като извлекат цялата
информация по преписката и да го сложат във вътрешната мрежа с
наименование на файла за запознаване от колегите, които искат. Аз
не предлагам да се отказваме от този бюлетин. Докладвам го за
сведение и запознаване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Ганчева, мисля, че тя е извлечена и качена във Вашата папка. КЗЛД
Бюлетин.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не съм погледнала в папката, не ми
е работа да гледам какво слага администрацията в папката, но е
редно да има отбелязване върху преписката къде се намира
приложената информация. Съжалявам за некоректността на доклада
и благодаря на председателстващия, че го вижда, но считам, че
следва да има отбелязване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
45 страници е бюлетинът и затова не е разпечатан, но е качен във
вътрешната мрежа. Колеги, в папката на колегата Ганчева може да
се запознаете с него. Може би трябва да бъде преместен в някоя от
другите подпапки, за да не трябва да търсим след време, когато ни
трябва тази информация.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Под „отбелязване на преписката“ не
визирах разпечатване. Не държа да е разпечатан, просто
докладчиците трябва да имат отбелязване, защото понякога се
случва, че файлът е еди-си къде или друго. В конкретния случай аз
нямам такова отбелязване. Още веднъж се извинявам на ЦИК за
некоректността на моя доклад, предвид че документът не е редовен
от външна страна при предоставяне на преписката.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Следващият докладчик е колегата Гергана Стоянова. Заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви писмо с вх.
№ НС-04-01-36/11 от МВнР, с което ни уведомяват, че вече всички
общо 538 СУЕМГ, които са използвани при произвеждане на
изборите за народни представители на 2 октомври т.г. в секциите
извън страната, са прибрани в склада на „Карго Партнер”.
Докладвам го само за сведение, тъй като от предходен от ГД
„Жандармерия” вече бяхме получили тази информация, която
съответно е препредадена към застрахователя с оглед отразяване по
застрахователните полици по договора за застраховане.
Колеги, докладвам преписка, писмо с вх. № НС-09-253 от
Следствен отдел на Софийска градска прокуратура, следовател
К. П.
. Писмото е наименовано като напомнително писмо.
Ще разясня, че това са поредица от писма, които сме получавали и
касаят изискване на информация и документи от една и съща секция
в Молдова и едно и също лице. Получавали сме писма по две
досъдебни производства. На 15 септември т.г. има гласувано
протоколно решение, с което е одобрено изпращане на писмо в
отговор на запитване пак за тази секция и същото лице. Тогава съм
Ви представила и докладвала отговора, съответно одобрен, по два
регистрацинони номера на писма, които касаят двете различни
досъдебни производства. Респективно, изпращайки по този начин
отговора и приложените документи в Следствения отдел на СГП, са
го приложили по една от преписките. В резултат получаваме
напомнително писмо от следовател Петков, по чиято преписка, като
досъдебно производство, не е приложен този наш отговор с
представените документи.
В резюме на този мой доклад предлагам проект на писмо
отговор в моя папка с № 4463, в който Ви предлагам да посочим
именно тези обстоятелства на следователя, че при нас са налице
данни и запитвания по две различни досъдебни производства
относно едни и същи информации и документация за едно и също
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лице. Да го информираме съответно, че сме изпращали отговор по
поисканата информация заедно с приложени документи, който
отговор предлагам да представим като приложение към настоящия
ни отговор заедно с преписи на документи, за да може да бъдат
приложени към преписка по досъдебно производство 398 от 2022 г.
Може да се запознаете с текста на отговор и да бъде подложено на
гласуване за изпращане.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за становище по предложения отговор. Не виждам. Моля,
режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Колегата Баханов е в залата. Моля, режим на прегласуване.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, влязох
накрая на доклада и не знам за какво става въпрос. Затова няма да
гласувам. Ако трябва, ще изляза от залата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Баханов, имахме подобен случай в предишната седмица и беше
поставен въпросът, че когато член на ЦИК се намира в залата, той
трябва да гласува. Ще Ви дам възможност да се запознаете с
отговора и тогава ще го подложа отново на гласуване.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако държите да гласувам…
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Аз не
държа, така изисква Законът и Правилникът. Тъй като беше
отправена забележка…
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако държите да гласувам, това не е за
пръв път, не е прецедент, така че, госпожо председател, не знам
защо е това специално отношение към мен. Тогава държа
докладчикът да си повтори доклада.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Няма
причина докладчикът да си повтори доклада. След като е в залата
членът на ЦИК, трябва да гласува. Моля, режим на прегласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, следващият ми доклад е по
писмо № НС-04-02-389 от 2 ноември т.г. от отдел „Икономическа
полиция” на ОД МВР – Пловдив. С това писмо се изисква
информация, като са зададени два въпроса, които при разчитането
им касаят списъците с избиратели, подкрепящи участието на партия
в насрочени избори. В самото писмо от „Икономическа полиция” е
посочено като основание за изискването на информацията проверка
за евентуално извършено престъпление от общ характер по чл. 168,
ал. 1 от Наказателния кодекс, което е, както знаете, престъпление с
гласуване в нарушение на изборните правила. Поради това
представям писмо в отговор с проектен № 4464. Моля да се
запознаете с текста му. В него съм посочила информацията относно
списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия, със
съответните текстове по ИК и обяснение какво представляват тези
списъци, както и уточнение за това, че предвид основанието, на
което се изисква информацията, а именно престъпление за гласуване
в нарушение на изборните правила, избирателните списъци, в които
се отразява упражняването на избирателното право, са тези по чл. 23
от ИК и те са различни от визираните в писмото списъци на
избиратели, подкрепящи регистрацията на партия за участие в
изборите. Моля да се запознаете с текста и ако имате предложение за
някакви допълнения, да го направим и да гласуваме изпращането на
този отговор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
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Колеги, моля за становище по предложения проект. Не
виждам предложения по текста, така че моля режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Следващият докладчик в тази точка е колегата Георгиева.
Заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам Ви вх. № ЧМИ-06-91 от 2 ноември т.г.
Това е писмо, което сме получили от кмета на община Поморие с
приложена към него преписка, която съдържа заповед за отваряне на
запечатани помещения и съответно протокол от работата на
комисията, която е извършила тази дейност. Помещението е
отворено във връзка с архивиране на изборни книжа. Докладвам Ви
го за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Следващият докладчик е колегата Стойчева. Заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с докладна записка с вх.
№ ЦИК-09-346 от 3 ноември т.г., която е в папката с моите
инициали, може да се запознаете с посочени несъответствия,
публикувани на интернет страницата на ЦИК стенографски
протоколи от заседания на Комисията.
По повод изготвяне на препис-извлечение от протокол № 266
от 14 октомври 2022 г. е установено, че в протокола вместо
докладваната от докладчика сума за Нова Броудкастинг Груп ЕООД
в размер на 111 420 лв. без ДДС е записано за Нова Броудкастинг
Груп ЕООД в размер на 11 420 лв. без ДДС.
Също по повод на изготвяне на препис-извлечение на
Протокол № 268 от 20 октомври 2022 г. е установено, че на стр. 1 от
публикувания на интернет страницата стенографски протокол в
списъка с присъстващите на заседанието на Комисията вместо името
на члена на ЦИК Любомир Георгиев погрешно е записано името на

17
Любомир Гаврилов – колега, който е освободен като член на ЦИК с
Указ на президента, считано от 15 август 2021 г.
Третото установено несъответствие се отнася до
стенографски протокол с № 247 от 18 септември 2022 г., в който на
стр. 4 е записано „следва да подготвят 11 013 броя осреднени
батерии”, а докладчикът господин Войнов докладва следва да
подготвят 11 013 броя заредени батерии”. Във връзка с тези
установени несъответствия моля да приемем протоколно решение, с
което да допуснем поправка на техническа грешка в цитираните
протоколи.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, някакви становища по доклада? Ако няма други
предложения, моля, режим на гласуване, с което да се приеме
решение да бъдат поправени техническите грешки в цитираните
протоколи от колегата Стойчева така, както са докладвани.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Следващият докладчик е колегата Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № ЦИК-00348/1 от 2 ноември т.г., с което фирма „Рикуест” потвърждават
присъствието на четирима служители на фирмата, описани в
писмото, във връзка с нашето писмо за констатирани проблеми,
проверката на системата за поименно гласуване и профилактика на
системата за утре след 13,00 ч.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Следващият докладчик е колегата Ципов. Заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-00395 от 1 ноември т.г. от „Информационно обслужване” във връзка с
наше запитване. По повод писмо с вх. № НС-04-02-381 от
26 октомври т.г. от Пето РУ на СДВР „Информационно обслужване”
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ни предоставят исканата информация. В моя папка от днес ще
видите проект на писмото до Пето РУ СДВР, с което им
предоставяме исканата информация по зададените въпроси.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за становище по проекта. Не виждам. Моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов), против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще видите
проект на писмо до Следствен отдел на Софийска градска
прокуратура, с което им изпращаме исканите документи. Вх. № от
Следствения отдел на СГП е НС-08-67 от 27 октомври т.г. Във
връзка с досъдебно производство под съответен номер искат да им
предоставим данни, свързани със СИК под съответните номера,
находящи се в Турция, Чорлу, кв. Хавузуар 2 и 3, както и
декларация, подписана от лицето
С. И. Т.
,
Приложение № 22-НС.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за становище по писмото. Не виждам. Моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов), против – няма.
Следващият докладчик е колегата Солакова. Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
извършената проверка за установяване на гласуване в нарушение –
два пъти в изборите за народни представители и за президент и
вицепрезидент през 2021 г., представям поредното писмо до
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Районната прокуратура – Бургас. За едно лице се установява, че е
гласувало повече от един път. Ако не ме лъже паметта, лицето е и
член на СИК. Приложено, изпращаме документите, които са
представени при нас като доказателства, приложени към писмото на
ГД ГРАО. Към писмото изпращаме заверено копие на писмото на
ГД ГРАО. Предлагам Ви да го гласуваме.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за становище по предложения проект на писмо. Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против
– няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, при подготовката на
вчерашното писмо и извършена проверка отново на списъците
установих, че за две лица, за които вече сме сезирали съответните
районни прокуратури, сме пропуснали да изпратим документите за
тяхното гласуване и в още един избор. В първия случай Ви
предлагам към предходно наше писмо към изх. № да допълним ново
писмо до РП – Кърджали, за едно лице, което е гласувало в изборите
на 14 и 21 ноември 2021 г. на изборите за президент и
вицепрезидент. Документите за това вече са изпратени със съответен
изходящ номер писмо, но се установява, че същото лице е гласувало
и в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Също така да изпратим писмо и до СРП за едно лице, за
което се установява, че сме изпратили налични при нас
доказателства за гласуването на лицето на изборите за президент и
вицепрезидент на 14 ноември 2021 г., но се оказва, че лицето е
гласувало и в изборите за народни представители на 14 ноември
2021 г. Предлагам да изпратим тези допълнителни писма и
допълнителни доказателства. Може би е по-целесъобразно да бъдат
обединени.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, моля за становище. Всъщност тези лица и на 14
ноември 2021 г. са гласували два пъти в изборите за народни
представители и за президент, и на 21 ноември 2021 г.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само едното лице Л.
К.
е гласувал в трите избора, а
Ф. П.
е гласувал
само на 14 ноември и в двата вида избори.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Би било
добре да ги приобщим към предишните писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Затова съм писала към наш изходящ
номер.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Да не
образуват нови преписки.
Колеги, не виждам становища. Моля, режим на гласуване за
изпращане на тези две писма до РП – Кърджали, и в СРП.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам Ви становище вх. №
ЦИК-09-345 от 2 ноември т.г. от главния експерт архивист,
завеждащ учрежденския архив госпожа Д. Д.
. Тя ни
информира, че на 31 октомври т.г.е било освободено помещение 66,
което е било предоставено от Народното събрание за срок от 7 дни.
На нея и лицата, които са ангажирани по граждански договори да
подпомагат дейността по обработка на документите и изготвянето на
архивните единици с А. К. и О. Б.
и с оглед на това,
че трудовият договор на общия работник е прекратен, към момента
трябва да се преустанови дейността по изпълнение на гражданските
договори на
А. К. и О. Б.
. Моли ЦИК да обсъди
възникналите проблеми и да вземе решение за осигуряване на
подходящо помещение. С оглед на това, че договорите се
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изпълняваха до този момент, предполагам, че ще има отчети за този
период от време, считам, че следва това становище да бъде върнато
обратно за изготвяне на предложение от ръководителя на
администрацията. Както не сме имали данни и решение за
предоставяне на помещението, така нямаме и данни за неговото
освобождаване. Да се направят конкретни предложения пред ЦИК.
За сведение на този етап го предлагам.
Колеги, с докладна записка ЦИК-09-343 от 1 ноември т.г. се
представя становище по писмо от „Информационно обслужване” с
вх. № ЧМИ-00-63 от 31 октомври т.г. Към това писмо са приложени
приемо-предавателни протоколи във връзка с изпълнение на
Договор № 8 от 2020 г. за извършване на компютърна обработка на
протоколите на СИК в ОИК при произвеждането на частичните
избори за кметове на 23 октомври т.г. Видно от докладната записка,
е извършена проверка както на приложения електронен носител към
писмото на „Информационно обслужване”, така и на представените
документи за съответствие с изпълнението на Договор № 8
включително в звено „Финансово-счетоводна и стопанска дейност”.
Предлагам Ви с протоколно решение ЦИК да приеме работата по
компютърната обработка на данните от гласуването от частичните
избори за кметове, извършена от ИО в изпълнение на Договор № 8
от 2020 г., и да упълномощим председателя да подпише приемопредавателните протоколи.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по доклада и предложението? Не виждам. Моля, режим
на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против
– няма.
Колеги, някакви други доклади днес да има? Не виждам.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
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Насрочвам следващото заседание за 8 ноември 2022 г. от
10,30 ч.
(Закрито в 11,45 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Росица Матева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Виржиния Петрова

