ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 266
На 14 октомври 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 възстановяване на депозити на
партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
Докладва: Силвия Стойчева
2. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
3. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица
Матева, Димитър Димитров, Силвия
Стойчева, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев,
Гергана
Стоянова,
Севинч
Солакова
4. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Емил Войнов,
Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Георги Баханов и Елка Стоянова.
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Заседанието бе открито в 10,57 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
13 членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на
заседанието. Отсъстват поради отпуск колегите Елка Стоянов и
Георги Баханов.
Откривам заседание на Централната избирателна комисия.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно възстановяване на депозити на
партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г. Докладчик – госпожа
Стойчева.
2. Машинно гласуване. Докладчик – господин Войнов.
3. Доклади по административни преписки. Докладчици –
Камелия Нейкова, госпожа Матева, господин Димитров, госпожа
Стойчева, госпожа Стоянова, господин Георгиев, господин Ципов и
госпожа Солакова.
4. Медийни пакети. Докладчик – господин Димитров.
5. Разни. Докладчик – господин Томов.
Имате ли предложения по дневния ред?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
Преминаваме към точка първа:
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА ДЕПОЗИТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ
КОМИТЕТИ, УЧАСТВАЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, на основание чл. 130 от
Изборния кодекс депозитите на партиите и коалициите, които са
получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на
национално ниво, което е не по-малко от 25 930 гласа, както и
депозитите на инициативните комитети, чиито кандидати са
получили не по-малко от едно на сто от районната избирателна
квота от действителните гласове подлежат на възстановяване, а
съответно депозитите на партиите, коалициите и инициативните
комитети, които не отговарят на това изискване, не следва да бъдат
възстановени, а следва да постъпят по сметката на Националната
здравноосигурителна каса, съгласно чл. 130, ал. 1 от Изборния
кодекс.
Предвид изложеното дотук и на посочените в проекта на
решение, № 1540 в папка с моите инициали, правни основания,
както и Решение № 1547-НС от 05.10.2022 г. на Централната
избирателна комисия предлагам Централната избирателна комисия
да приеме следното решение:
1. Възстановява внесения депозит на партиите и коалициите,
които са получили не по-малко от едно на сто от действителните
гласове на национално ниво, както следва: „Движение за права и
свободи“, „Продължаваме Промяната“, Възраждане, Български
Възход, Партия „Има такъв народ“, ГЕРБ-СДС, Демократична
България – Обединение (ДА България, ДСБ, Зелено движение), БСП
за България.
2. Не възстановява внесените депозити на партии и коалиции,
чиито кандидати са получили по-малко от едно на сто от
действителните гласове на национално ниво, както следва: БСДД –
Български съюз за директна демокрация“, „Българско национално
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обединение“, Партия „Национално движение Единство“, Партия
„ВМРО – Българско национално движение“, Коалиция Справедлива
България, „Пряка демокрация“, НФСБ, МИР, КОД /Консервативно
Обединение на Десницата/, БТР – България на труда и разума,
„Коалиция за теб България“, „Български национален съюз – Нова
демокрация“, „Изправи се България“, „Движение на непартийните
кандидати“, „Глас Народен“, „Правото“, Народна партия „Истината
и само истината“, Българска социалдемокрация – Евролевица,
„Атака“, „Русофили за възраждане на Отечеството“.
3. НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА внесените депозити от инициативни
комитети, чиито кандидати са получили по-малко от една четвърт от
районната избирателна квота, която за Трети изборен Район –
Варненски, е 10 878,13, а за Двадесет и пети изборен район – София,
10 398,5, както следва: Инициативен комитет Цветан Христов
Атанасов – независим кандидат, издигнат в Трети изборен район –
Варненски, и Инициативен комитет Луна Йорданова Йорданова –
независим кандидат, издигнат в Двадесет и пети изборен район –
София.
Невъзстановените суми от депозитите да се преведат по
сметката на Националната здравноосигурителна каса за дейности за
лечение на лица до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери
от бюджета на Министерството на здравеопазването.
Това решение подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение има ли изказвания или предложения по текста?
Колеги, моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
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Колеги, Решението е с № 1567-НС.
Преминаваме към втора точка:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, постъпило е писмо от Министерството на
електронното управление, вх. № НС-04-105 от 13 октомври 2022 г.
Писмото е във връзка с изпратената ни от нас за съгласуване
процедура за изследване на устройства за машинно гласуване,
спрени от гласуване. Те предлагат процедурата да се раздели в две
насоки с оглед проверяваните обстоятелства. Първата насока е
машините с грешка в журналния дневник, при които да се обследва
флаш паметите и сравняване на лог файловете за синхронизация. А
втората е за машини с грешен хеш код – да се направи проверка и
сравнение дали тези хешове отговарят на хешовете от предходни
избори и да се обследват протоколите за пропуски и обследване на
процеса за инсталиране и параметризиране на тези две машини.
Всъщност с тези препоръки се допълва процедурата, която
бяха изготвили нашите експерти.
В тази връзка искам да Ви информирам, че вчера в
присъствието на Министерството на електронното управление и
Българския институт по стандартизация започна изследването на
машините. По-точно се изследва една машина с грешка в дневника,
като изследването се протоколираше подробно и действията се
презентираха чрез проектор, така че всички да могат да наблюдават
изследването.
Доклад за извършените действия и за резултатите от
изследването ще предоставят нашите експерти. Ще бъдат изготвен
от тях подробен доклад.
В тази връзка в първата част от процедурата машината
трябваше да бъде отключена, така че беше извадена ънлокера,
машината беше отключена, след което ънлокерът беше запечатан и
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прибран. Затова моля за протоколно решение за последващо
одобрение на тази процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като ние не обсъдихме самата
процедура подробно и не считам, че сме гласували при изпращането
като одобрение, означава ли това, че и сега предложението на МЕУ
не ни се предлага за одобрение, а се приема без гласуване, като част
от процедурата, защото казахте, че с това се допълва процедурата.
Как се допълва?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: В края на доклада щях да предложа да
одобрим допълването на процедура от Министерството на
електронното управление. Те просто разделят на две части. Едната е
обследване на машините с грешка в дневника, второто е обследване
на машините с грешен хеш код, тъй като процедурата, която ние
приехме, беше само обща – изследване на машините, което са
спрени от гласуване. Така че според мен те само я разширяват, не
променят процедурата, която ние приехме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Защо само една? Те са три! Процедурата
само една ли е? Пак ли ще правим онова, което правим с тия
удостоверителни декларации, в които няма нищо реално? Защо само
една? Те са три! Толкова ли е сложно и за трите да се види за какво
става въпрос там? Продължаваме ли процедурата или ще се
предложат в края, доколкото схванах, директно да кажем – проверих
една, значи всичкото е така. Абсурд!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, разбира се,
че ще се проверят всички машини, които са с установени
несъответствия по проблемите с различния от удостоверения хеш
код и тези, които изписваха „дневникът е подправен“. Във
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вчерашния ден не стигна време да се провери повече от една
машина.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Един доуточняващ въпрос. Защо само
нашите експерти тези доклади? Тези от другите институции ще ги
подписват ли? И на всичкото отгоре това е работа на тези
институции, а не на ЦИК. Те удостоверяват софтуера, а не ЦИК.
Това е смисълът на въпроса. Защо нашите експерти пишат само
доклад? Ние ще си го приемем, а ония стоят като наблюдатели от
тъмната страна на Луната. Представяте ли си!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колега Чаушев, съжалявам, но това,
което казвате, просто не е вярно и вчера всички колеги, които бяха
тук, можеха да видят, че констативният протокол с резултата от
проверката, се води подробно, както каза колегата Войнов и ще бъде
подписан от всички присъстващи, така както е изготвен и се
подписва вече констативният протокол от проверката, която
извършихме, също с тези представители на Министерството на
електронното управление, на Института по стандартизация, на
„Сиела Норма“ и от ЦИК в петък, в склада. И за всяко действие,
което вчера се извършваше от отваряне на куфара и описване на
пломбата, с която е запечатан куфара на съответната машина,
номерът на машината и всяко действие, което се извършваше, се
описва в този констативен протокол. И така ще продължи и за
останалите машините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов,
имате ли да добавите нещо?
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Същината на изказването ми беше – това
не личеше от доклада, и го връщаме ли това? Това не личеше от
доклада. Чак сега разбрахме – и за другите 20, и тъй нататък, и
прочие, и прочие.
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Но същината е, че тези проверки са задължение на трите
институции. Те издават документ за удостоверяване ужким, че
всичко е окей, ама май не е окей!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във Вашия доклад
според мен имаше две предложения. Едното – да одобрим
предоставянето на отключващата флаш памет, за да може да се
извърши проверката на екипа, който работи във вчерашния ден.
Второто беше във връзка с препоръките на Министерството на
електронното управление в процедурата по извършване на проверка
да се включат и техните предложения.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: И трето предложение, пак в тази връзка, за
да мога да си изготвя доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: То е протокол.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, констативния протокол – да ги
допуснем Т. Г.
на лаптопа, на който се изследваше това,
да може да си види бележките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
последващо одобрение с протоколно решение предоставянето на
отключващата флаш памет на екипа, който е ангажиран чрез
колегите Войнов и Георгиев, и който след приключване на работа
във вчерашния ден, отново беше запечатан и прибран в касата на
Централната избирателна комисия.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 4 (Димитър
Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов).
Приема се.
Колеги, сега, преди да подложа на гласуване останалите
предложения
на
господин
Войнов, правя
предложение
отключващата флаш памет, която се съхранява в касата на
Централната избирателна комисия, да бъде предоставена чрез
колегите, които вчера бяха по същата задача ангажирани – Войнов и
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Георгиев, на IT-експертите и останалите представители на
Министерството на електронното управление, БИН и БИС, за
продължаване на работата по проверка на машините с установени
несъответствия, като след приключване на работа отключващата
флаш памет ще бъде съхранявана в касата на Централната
избирателна комисия, като затова се отразява съответното записване
в нарочно създадения регистър за съхранение на активите в касата
на ЦИК.
Моля, режим на гласуване. Ако няма допълнение, разбира се
– ако нещо пропускам, моля да ме допълните. Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на колегата
Войнов – препоръките, предоставени от Министерството на
електронното управление, вх. № НС-04-105 от 13 октомври 2022 г.,
във връзка с процедурата за извършване на проверка на машините с
установено несъответствие, да бъдат взети предвид и да бъдат
извършени съответните действия, посочени в тяхното писмо, по
време на проверката.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
Колеги, последното предложение, което беше направил
колегата Войнов – Т. Г.
, един от IT-експертите, които
ползва Централната избирателна комисия, да му бъде предоставена
възможност на компютрите в Зала № 76а, където във вчерашния ден
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се извършваше проверката, да подготви констативния протокол, за
да може той да се подпише от всички участващи в проверката.
Доколкото останах с впечатление, той е водил вчера протокола, за да
може да го подготви готов за подпис.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от
„Сиела Норма“, вх. № НС-23-406. С него в отговор на наше писмо
ни информират, че съгласно Договор № 20 в техните задължения не
фигурира обслужването на СУЕМГ след произвеждането на
изборите и ако ЦИК реши да им възложи извършването на услугата
за изваждане на батериите, ни предлагат оферта срещу заплащане и
достъп на 50 техника.
Също така ни информират, че ще предадат опис на
протоколите от секционните избирателни комисии по отделно за
всяка РИК, но нямали задължение да извършват ревизия на данните
от протоколите и да оформят опис на липсващите части по отделни
позиции.
Докладвам това писмо за запознаване, като предлагам на
работна група да обсъдим какви ще са действията на Централната
избирателна комисия.
Още едно писмо от „Сиела Норма“, вх. № ЧМИ-23-85. С него
ни уведомяват, че по време на изборите на 9 октомври 2022 г. няма
повредени машини до края на изборния ден и приложено ни
изпращат запис на постъпилите обаждания. Така че ще възложа на
администрацията да прегледа записа при изготвянето на
становището за приключване на договора в тази част.
Постъпило е становище от главните юрисконсулти в звено
„Правна дейност“, вх. № ЦИК-09-305 от 13 октомври 2022 г.
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Становището е относно изпълнение на задължението на изпълнителя
по т. 5.1.1 и т. 5.1.2 от договора от 29 септември 2022 г. между
Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“. Съгласно
т. 5.1.1 от договор изпълнителят има задължение да достави и
предаде на възложителя 66 600 броя ролки хартия, от които по една
ролка за всяко СУЕМГ, с което ще се гласува, а останалите да
достави на място и по ред, определени от възложителя. Тъй като на
изборите на 2 октомври 2022 г. се гласува чрез 11 012 машини, то
трябва от изпълнителя да получим 55 588 ролки хартия. А съгласно
т. 5.1.2 от договора изпълнителят трябва да достави на възложителя
33 броя софтуерни модули, чрез които да се разпознава бар кодът,
отпечатван на контролните разписки. Ние спрямо предавателния
протокол сме получили два броя, тоест трябва да получим
останалите 31 броя баркодчици.
В тази връзка предлагам да изпратим писмо на „Сиела
Норма“, с което да ги уведомим, че следва да ни предадат 31 броя
баркодчици, които да получим в Централната избирателна комисия,
а ролките хартия да ни бъдат предадени в склада на „Каргопартнер“.
Предлагам с писмото до „Сиела Норма“ да ги уведомим, че
във вторник в 10,30 ч. следва да ни предадат в склада ролките
хартия, като от страна на Централната избирателна комисия да
присъстват служителите от администрацията Димитър Стойнев и
Кирил Пенев. В тази връзка да изпратим и писмо до Главна
дирекция „Жандармерия“ и „Карго-партнер“, с което да ги
уведомим, че трябва да бъдат вкарани в склада съответните ролки
хартия.
Аз предложих в писмото четците на Централната
избирателна комисия да ги доставят, а ролките и актива – в склада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Войнов има ли изказвания – за писмо до
„Сиела Норма“, с което да ги уведомим, че във вторник, 18 октомври
2022 г., да предадат ролките хартия в склада на „Карго-партнер“,
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където се съхраняват машините за гласуване, а четците, съгласно
Договор № 20, да бъдат предоставени в склада на Централната
избирателна комисия за съхранение, като бъде изпратено и писмо до
Жандармерията за допускане до склада на служителите от
администрацията К. П. и Д. С.
, които ще
приемат ролките хартия в склада за Централната избирателна
комисия.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Приема се.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с
предстоящите частични избори за кметове на кметства на
23 октомври 2022 г. предлагам да изпратим писмо до общинските
избирателни комисии, в които ще се произведат избори, и с това
писмо да им предложим да им изпратим Приложение № 7а към
Методическите указания на ЦИК за преброяване на контролните
разписки, като им укажем, че приложението следва да бъде
разпечатано и раздадено на всички секционни избирателни комисии
с машинно гласуване, като е необходимо предварително да попълнят
т. 4 от приложението, съгласно регистрираните кандидатски листи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 2 (Любомир
Георгиев, Росица Матева).
Приема се.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Постъпило е писмо от „Сиела Норма“,
вх. № НС-23-399 от 12 октомври 2022 г. С него в отговор на наше
писмо ни предоставят идентификационните номера на 217 СУЕМГ
със сменени. Докладвам го за запознаване, като ще възложа на
администрация да извърши проверка на номерата с описа ни от
инвентаризацията и да изготви становище относно евентуално
изплащане на фактурата, която ни предоставиха „Сиела Норма“.
Постъпило е писмо от Е. К., вх. № НС-22-528, който
предоставя размишления относно предложение за подобряване на
графичния интерфейс на машините за гласуване. Моля да се
запознаете. Докладвам го за сведение и запознаване.
И последното писмо е от Министерството на външните
работи, вх. № НС-04-02-362, с което ни изпращат регистриран
технически проблем в секция № 21 в ж.к. „Младост 1“. Едната от
двете машините е „трайно увредена“, като на мястото има техник.
Получили са такова съобщение и ни го пращат за сведение и аз също
за сведение Ви го докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме с доклади в точка трета:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Докладвам Ви с вх. № НС-04-104 от 13 октомври 2022 г. е
постъпило писмо от министъра на правосъдието относно
предоставяне на информация за резултатите от проведените избори
за 48-о Народно събрание във връзка със Закона за политическите
партии – съответните правни основания са посочени от този закон, и
моли в кратък срок да предоставим посочените в писмото данни за
резултатите от изборите, а именно партиите, които са получили не
по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната и
извън нея с изключение на гласовете по чл. 271, ал. 1, т. 6,
коалициите, които са получили не по-малко от 4 на 100 от
действителните гласове с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1,
т. 6, съставът на коалициите по т. 2, както и решенията на ЦИК за
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тяхната регистрация и броя на действителните гласове, получени от
съответната партия или коалиция.
Колеги, докладвам Ви го за запознаване и като бъде
подготвена необходимата информация отново ще бъде внесена на
доклад.
Колеги, докладвам Ви предложение за промяна в Изборния
кодекс от РИК – Благоевград, вх. № НС-15-408 от 13 октомври 2022
г. Колеги, докладвам Ви го за запознаване от колегите РИК –
Благоевград, и обръщам внимание, че за пореден път се изпращат
документи, подписани не по установения ред. Конкретното
предложение е подписано от председател и двама заместникпредседатели.
Моля да се запознаете с предложението.
Следващият ми, мисля, че последен, доклад от тази точка – с
вх. № ЦИК-09-251/1 от 13 октомври 2022 г. е постъпила докладна
записка от администрация относно сключен договор, записано е „с
външен сътрудник за подпомагане на дейността на ЦИК“.
Става въпрос за работата, възложена от Централната
избирателна комисия на М. К. Б.
,
която
изпълняваше дейности, свързани с връзки с обществеността.
Отчетът на М. К.
е представен с вх. № ЦИК-11-52 от
10 октомври 2022 г. Съгласно договора, сключен между
Централната избирателна комисия и госпожа К.
, извършената
работа се одобрява от Централната избирателна комисия и въз
основа на представен отчет, съдържащ изпълнените дейности.
Периодите за отчитане на възложената работа са два, тъй като е
предвидено изплащане на възнаграждение на две части.
Колеги, предлагам Ви да одобрим изпълнението на работата
на госпожа К.
за периода от 2 септември 2022 г. до 2 октомври
2022 г., като плащането ще се извърши от средствата по Плансметката, приета от Министерския съвет за изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г. Към докладната записка е
приложен отчетът на госпожа К. в оригинал и копие от
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докладната, вх. № ЦИК-09-251 от 1 септември 2022 г., с която е
одобрено сключването на договора за дейностите, които са й
възложени, а именно да подпомага Централната избирателна
комисия по осъществяването на връзките на Комисията със
средствата за масово осведомяване, външни организации и
организацията на брифинги, пресконференции, протоколни срещи,
както всички знаем тя изготвя и ежедневният мониторинг, който се
предоставя на електронната поща на всички членове на Централната
избирателна комисия.
Правя предложение да одобрим нейната работа и да й бъде
изплатена съответната част от възнаграждението, както е
предвидено в договора.
Моля за Вашите изказвания или предложения, ако има
такива.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Приема се.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Матева.
Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, във вътрешната мрежа в папката с моите инициали
има подпапка „Последващо одобрение“. Тя е във връзка с писмото,
което ще Ви помоля с последващо одобрение да одобрим
изпращането му, и е във връзка с изпратени писма с искане аз
4 машини в три общини да бъдат отворени запечатаните помещения
от произведените на 2 октомври 2022 г. избори и да бъдат извадени
системните разписка и началният протокол за съответните машини и
стикове, посочени по номера. Изпратихме такова писмо и в община
Монтана, тъй като по данни от „Информационно обслужване“
едната машина беше в Монтана, но всъщност се оказа – имаме
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писмо от кмета на община Монтана с вх. № НС-06-184 от
13 октомври 2022 г., че секционната избирателна комисия е била в
община Чипровци, така че вчера изпратихме незабавно същото
писмо със същия текст за същата машина до кмета на община
Чипровци, за което ще Ви моля за последващо одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Приема се.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо от
Обществения съвет, вх. № ЦИК-12-29 от 13 октомври 2022 г., с
което ни информират, че е насрочено изборно събрание на
Обществения съвет към ЦИК на 18 октомври 2022 г. от 17,00 ч.,
поради изтекъл мандат на сегашното ръководство, като се отправя
молба организациите и членове на Обществения съвет да изпратят
своите номинации за председател и заместник-председатели до 17,00
ч. в понеделник на 17 октомври 2022 г. Няма формални изисквания
за реда за кандидатстване. Посочен е и линкът за участие, тъй като
се провеждат заседанията онлайн и е предложен проект за дневен
ред с представяне на номинираните членове за ръководство,
гласуване за председател и двама заместник-председатели явно,
координация относно препоръките на Обществения съвет за
законодателни промени на базата на наблюдението на изборите и т.
„Разни“. Така че го докладвам за сведение и възможност
представител на Централната избирателна комисия да участва в това
заседание, ако желае, ползвайки посочения линк.
Колеги, докладвам Ви постановление от Окръжна
прокуратура – Силистра, Окръжен следствен отдел, от младши
следовател. Постановлението е от 10 октомври 2022 г. С него във
връзка с досъдебно производство № 41 от 2022 г. е възникнала
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необходимост да бъдат установени обстоятелства за лицето
К.
Т.
И. , ЕГН…, поради което се очаква със съдействието на
председателя на ЦИК да бъде предоставяне информация за лицето
дали влиза в състава на настоящото Народно събрание в качеството
си на народен представител от „Продължаваме Промяната“, предвид
обстоятелството , че е вписан на втора позиция в листата на
политическата партия в Трети изборен район – Варна.
Колеги, подготвила съм проект за отговор във вътрешната
мрежа, с който информираме Окръжния следствен отдел към
Окръжна прокуратура – Силистра, че лицето
К.
Т. И.
с посочено ЕГН е избран за народен представител от
Трети изборен район – Варненски, и е обявен с Решение № 1564-НС
от 7 октомври 2022 г. на ЦИК. Така че предлагам да изпратим този
отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева).
Приема се.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо от
Областна дирекция на МВР – Монтана, Районно управление –
Берковица, вх. № НС-04-02-363 от 12 октомври 2022 г., с което
началник-сектор „Разследване“ на Районно управление на МВР –
Берковица, и във връзка с разследване по досъдебно производство
№ 201 от 2022 г. за престъпление по чл. 167, ал. 2 от Наказателния
кодекс моли да й бъде предоставен списък с кандидатите от
произведените избори на 14 ноември 2021 г. и 21 ноември 2021 г. за
президент и вицепрезидент на Република България.
Във вътрешната мрежа в папката с моите инициали е
подготвен отговор, като в приложение изпращаме списъка на
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регистрираните кандидати в изборите за президент и вицепрезидент
на 14 ноември 2021 г., както и в новия избор на 21 ноември.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
има ли?
Моля да гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Приема се.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо, вх. № НС04-03 от 13 октомври 2022 г. от Министерството на регионалното
развитие и благоустройство, Агенция „Пътна инфраструктура“. То е
във връзка с писмо, вх. № НС-22-316 на ЦИК от Сдружение „Горди
загражденци“ и Инициативен комитет от село Загражден, които,
припомням, че на 26 септември 2022 г. ни изпратиха това тяхно
писмо, с което ни уведомиха, че населението на Загражден района от
община Баните са разочаровани от дейностите на политиците и тъй
като се борят в продължение на години за прословутия път
Загражден – Белица, заявиха, че населението на селата Загражден,
Волгино, Вълчан дол, Рибен дол, Две тополи, Планинско, Шипка
няма да гласуват на предстоящите избори на 2 октомври 2022 г.
Припомням, че тогава взехме решение и препратихме това
писмо до министър-председателя на Република България по
компетентност. В тази връзка ни се връща отговор от Агенция
„Пътна инфраструктура“, с която информират, че строителството на
Републикански път III – 8611, Югово, Лъки, Белица, Загражден,
Белица, Загражден, Глогино и Давидково, Оряховец (Малка Арда –
Баните) е започнал. Към момента са изпълнени строителномонтажни работи на ниво пътна настилка и се дава информация, че
трябва да се възложи нова обществена поръчка за допълнително
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възлагане на договора за строителство в участъка на Републикански
път III – 8611, и така нататък.
Предлагам Ви да изпратим това писмо на Инициативния
комитет и на Сдружение „Горди загражденци“ в с. Загражден,
госпожа Евгения Бояджиева, която представлява сдружението и на
председателя на Инициативния комитет Д. Т.
, село
Загражден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
предложения, изказвания?
Моля да гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).
Приема се.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо от
Административен съд – Враца, вх. № МИ-08-33 от 12 октомври
2022 г., с което съдията по административно дело № 391 от 2022 г. с
протоколно определение ни уведомява, че в кратък срок след
получаване на писмото следва да изпратим на съда копие от
намиращия се при нас протокол № 38 от 19 юни 2022 г., който е
депозира с преписка, вх. № МИ-15-284-2 от 23 юни 2022 г. Това е
протокол № 38 и е от заседание на ОИК – Борован, от 9 януари
2022 г.
Припомням, че делото е със страни
Д.
Д.
Т. и Общинската избирателна комисия – Борован, така че Ви
предлагам, има подготвено писмо във вътрешната мрежа в папката с
моите инициали, да изпратим копие от протокол № 38 от 19 юни от
заседание на Общинската избирателна комисия – Борован, на
Административен съд – Враца. Ще допълня текста на писмото, като
посоча номера на делото, по което трябва да бъде депозиран
протоколът
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ако не ме лъже паметта, в ЦИК бяха
депозирани два протокола с № 38 с различни дати по повод на една
жалба, която се получи и разгледа в ЦИК. Предлагам в
деловодството да се провери и изпратят съответно двата протокола
на Административен съд.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в ръцете ми е преписка,
вх. № МИ-15-284-2 от 23 юни 2022 г., в която се съдържа един
протокол с № 38 от 19 юни. Няма друг протокол в тази преписка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като бях докладчик, говоря по
памет, но не съм казала, че е по тази преписка с този входящ номер,
а, че в ЦИК се намират два протокола и аз предлагам да бъдат
изпратени и двата до Административен съд.
РОСИЦА МАТЕВА: Уточнявам, че
указанието от
Административен съд – Враца, са да се представи копие от протокол
№ 38 от 19 юни, посочена ни е и датата, депозиран с вх. № МИ-15284-2 от 23 юни. Ето я цялата преписка № МИ-15-284-2, в която се
съдържа един протокол от заседание с № 38 и е с дата 19 юни
2022 г., така както е посочил съдът и аз предлагам да изпратим този
протокол, каквото е изискването на съда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
предложението на докладчика, както казах, е писмото на съда, което
изисква протокола конкретно по тази преписка и другото
предложение – на колегата Солакова, ако в ЦИК има втори
протокол, той също да бъде изпратен, така че ще ги подложа двете
на гласуване.
Това предложение допълнение ли е?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Бих приела, че моето предложение е
като алтернативно – да се изпратят двата протокола с № 38, които се
намират в ЦИК.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване първо предложението на докладчика, така както беше
направено.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
4 (Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева Севинч
Солакова).
Колеги, това предложение събра необходимото мнозинство.
Друг доклад?
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви получено
съобщение от Административен съд – Пловдив, вх. № МИ-08-34 от
13 октомври 2022 г. по административно дело № 2675 от 2021 г. Със
съобщението ни е връчен препис от решение № 1681 от 6 октомври
2022 г., постановено по делото. Колеги, делото е образувано по
искова молба на
Ц. Н. Ц.
срещу
Централната
избирателна комисия. С решението Централната избирателна
комисия се осъжда да заплати на
Ц. Н. Ц.
обезщетение за неимуществени вреди, вследствие на действието на
отменен с влязло в сила съдебно решение, което е посочено, ведно
със законната лихва върху сумата на обезщетението, считано от
11 октомври 2016 г. до окончателното им заплащане, като за
разликата до пълния предявен размер искът се отхвърля. Осъжда се
и Централната избирателна комисия да заплати на
Ц.
Ц.
сумата от 535 лв. разноски. Решението подлежи на
обжалване, така че Ви предлагам да бъде указано на юрисконсулта,
който осъществява процесуално представителство по делото да
представи пред Централната избирателна комисия становище за
необходимостта да бъде обжалвано това решение в законния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ
докладчик е господин Димитров
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
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Колеги, имам доста преписки, които са от Международен
обмен.
Първото, което искам да докладвам е една покана,
пристигнала вчера с E-web. Тя е с вх. № 07-127 от 12 октомври
2022 г., има ги двата превода в моята папка на PDF-формат. Чрез Eweb Националната комисия на Еквадор – кани членове на E-web да
присъстват като наблюдатели на изборите за 2023 г. От 31 октомври
2022 г. се иска потвърждение.
Любопитното в случая е, че изборите, за които става въпрос,
са на 5 февруари 2023 г. Кандидатстването трябва да стане на
определен адрес и трябва да има кратко представяне на всички
кандидатстващи. Има и на испански текст. Националната комисия на
Еквадор ще поеме разходите, включително пътните. Докладвам го за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стойчева,
заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия с вх. № ЦИК-09-306 от 13 октомври 2022 г. е постъпила
докладна записка относно освобождаване на гаранция по договор
№ 11 от 29 август 2022 г., сключен с „Адвер Тех“ ООД. Цитираният
договор е приет без забележки с приемо-предавателен протокол и
извършено плащане на договорената сума в посочения договор на
12 октомври 2022 г. и следва да бъде възстановена банковата
гаранция по договора. Съгласно чл. 5, ал. 9 от същия договор
възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок от
10 дни след приключване на изпълнението на договора и
окончателното му приемане в пълен размер, ако липсват основания
за задържането от страна на ЦИК. Паричната сума е в размер на
614,97 лв., внесена към момента на сключване на договора. Няма
основания за задържане на същата от страна на Централната
избирателна комисия, поради това, че договорът е приет без
забележки и следва Централната избирателна комисия да възстанови
банковата гаранция. Моля да приемем протоколно решение за това.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля да гласуваме.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-304 от
12 октомври 2022 г. е постъпила докладна записка относно
постъпили сертификати за излъчване на радио клипове във връзка с
изпълнение на договор № 14 от 30 август 2022 г., сключен между
Централната избирателна комисия и Дарик радио. Извършената
проверка на предоставените отчети и сертификати установява, че те
отговарят на всички показатели на медия плана, който е приложен
към Приложение № 1 от договор за периода 29 август 2022 г. –
2 октомври 2022 г. Във връзка с това се предлага Централната
избирателна комисия да приеме изпълнението на договора, да се
подпише предложения проект с приемо-предавателен протокол,
както и след представяне на фактура от изпълнителя за договорената
цена в размер на 14 065 лв. без включен ДДС или 16 878 лв. с
включен ДДС, да се извърши плащане по договор. Моля за
одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада
на госпожа Стойчева има ли изказвания?
Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Приема се.
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № ЦИК-09-307 от 13 октомври
2022 г. е постъпила докладна записка относно доклад и сертификати
за удостоверяване на извършването по договор № 18 от 30 август
2022 г., сключен между Централната избирателна комисия и „Нова
Броудкастинг Груп“ ЕООД, „Нет Инфо“ ЕАД и Радио Експрес АД.
Във връзка с т. 2.3 и т. 5.8 от цитирания договор са постъпили
доклади в три части за постигната ефективност от извършванията на
информационни клипове в програма на Нова телевизия за
реализираните импресии от публикуваните банери и видеа в
сайтовете на Нет Инфо и за реализираните излъчвания на
информационни клипове в Радио Веселина и Радио Витоша, които
са придружени със съответните сертификати, подробно описани
излъчванията според тези сертификати. Съгласно чл. 2.2 от договора
плащането се извършва в срок от 5 дни след подписване на приемопредавателен протокол за приемане на работата от Централната
избирателна комисия срещу издадени фактури от изпълнителя.
Във връзка с горното се предлага Централната избирателна
комисия да приеме изпълнението на договор като подпише
приложения проект за приемо-предавателен протокол, както и след
представяне на фактури от изпълнителите за договорените цени в
размер на:
За „Нова Броудкастин Груп“ ЕООД – в размер на 111 420 лв.
без ДДС или 133 704 лв. с включен ДДС;
За Нет Инфо – в размер на 10 500 лв. без включен ДДС или
12 600 лв. с включен ДДС и
За Радио Експрес – в размер на 16 929 лв. без включен ДДС
или 20 314 лв. с включен ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
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Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Приема се.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № ЦИК-09-309 от 13 октомври
2022 г. е постъпила докладна записка относно финален отчет и
сертификати за удостоверяване на излъчването по договор № 16 от
30 август 2022 г., сключен между Централната избирателна комисия
и bTV Медия груп. Във връзка с чл. 7, ал. 4 и 5 на цитирания договор
е постъпили отчет, придружен със сертификати, удостоверяващи
излъчването на информационните клипове в посочените в
докладната записка програми, както и отчет, придружен със
сертификати, удостоверяващи излъчването на публикуването на
информационни материали, банери и видео и постигнати импресии
за периода 29 август 2022 г. – 2 октомври 2022 г. Подробно са
описани в докладната записка.
Съгласно чл. 6, ал. 2 от договора плащането се извършва в
срок до 5 дни след подписване на приемо-предавателен протокол за
приемане на работата от ЦИК срещу издадена фактура от bTV
Медия груп.
Във връзка с горното се предлага Централната избирателна
комисия да приеме изпълнението на договора, като се подпише
проектът на приложения приемо-предавателен протокол, както и
след представяне на фактура от изпълнителя за договорената цена в
размер на 132 756,85 лв. без включен ДДС или 159 38,22 лв. с
включен ДДС – да се извърши плащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Приема се.
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № ЦИК-09-308 от 13 октомври
2022 г. е постъпила докладна записка относно постъпили
сертификати за излъчване на радио клипове във връзка с изпълнение
на договор № 17 от 30 август 2022 г., сключен с Радио компания
„Си.Джей“ ООД. В съответствие с условията и сроковете,
предвидени в цитирания договор Радио програма „N-JOY“ на
изпълнителя се е ангажирал да излъчва радио клипове, които
представляват информационни материали на възложителя във
връзка с информационно-разяснителната кампания на ЦИК за
изборите за народни представители. С две писма са постъпили
сертификати за излъчване на тези радио клипове.
Извършената проверка установи, че представените
сертификати отговарят на показателите на медия планът, който е
приложение към договора, като са направени и шест допълнителни
излъчвания. Посочени са датите, на които са направени тези шест
излъчвания. Съгласно чл. 5 от договор плащането се извършва в
срок от пет работни дни от получаване на сертификата и подписване
на протокол за приемане на изпълнението.
Във връзка с горното се предлага Централната избирателна
комисия да приеме изпълнението на договор, да се подпише
приложеният проект за приемо-предавателен протокол, както и след
представяне на фактура от изпълнителя за договорената цена, която
е в размер на 12 485,57 лв. без включен ДДС или 14 982,68 лв. с
включен ДДС, да се извърши плащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Приема се.
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-25-14/3 от
12 октомври 2022 г. е постъпил финален доклад от „Инвестор Медия
груп“ във връзка с приключилата информационно-разяснителна
кампания. Представени са публикуваните материали за периода на
кампанията в приложенията към доклада, дните на излъчване, броят.
Докладвам за запознаване на Комисията този финален доклад и за
прилагане към преписката по изпълнение на договор с „Инвестор
Медия груп“.
И един последен доклад в тази точка. С вх. № 25-11/4 от
13 октомври 2022 г. е постъпил отчет по кампания на излъчване на
информационно-разяснителни
материали
на
Централната
избирателна комисия по договор, сключен между Централната
избирателна комисия и „Индипендънт Медия БГ“ АД, като се сочи,
че за периода от 29 август 2022 г. – 2 октомври 2022 г. в посочените
сайтове е реализирана кампания на Централната избирателна
комисия със съответния брой излъчвания по договор.
В два от сайтовете е установено, че не е достигнат броя
излъчвания, които са били по договор. В dsport по договор са
представени 20 000 излъчвания, а са изпълнени 17277 и в сайта
Дарик.бг по договор са договорени 30 000 излъчвания, а са
реализирани 28 317 такива, с 28 броя. И в двата сайта излъчванията
са по-малко. Стойността на излъчванията в dsport е 483,75 лв., а в
Дарик – 792,88 лв.
Предложението е да бъде намалена финалната сума с тази
стойност, който тук е изчислена като 123,20 лв. без ДДС при
крайната сума за плащане. Аз го докладвам за запознаване, за
проверка на цялата преписка по изпълнението на договор и при
изготвянето на докладната записка следва да бъде отразено
намаляването на сумата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази
точка – господин Димитров, ще довършите ли докладите?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, само по предходния №
ЦИК-07-127 пропуснах да съобщя, че крайният срок за регистрация
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на интерес към предложението за участие в наблюдението на
изборите в Еквадор е 31 октомври 2022 г. Така че ако има колеги, не
бива много да се бавят с регистрацията.
Следващият вх. № ЦИК-07-126 от 12 октомври 2022 г. Това е
писмо от избирателната комисия на Корея, с което молят да вземем
участие, тоест двама конкретни човека от нас, да вземат участие в
една онлайн анкета, отнасяща се до наблюдение на изборите в
Корея, за да бъде направена оценка на програмата, по която се канят
участници. От България са споменати госпожа Нейкова, която е била
член на някаква наблюдателна делегация, както и господин Андреев.
Става въпрос за едни конкретни избори. В папката НИК Корея има
един екселски файл, в който са споменати имената на хората, към
които е отправена поканата да участват в тази оценка на
наблюдателната мисия с изрично изписване кой къде е участвал.
Имам вх. № ЦИК-07-127, в който не можах добре да се
ориентирам, но е писмо, което е пристигнало от господин
О.
П.. Той е имал намерение да организира 2-седмична програма,
свързана с изборите и противодействие на дезинформацията в
публичните кампании. Тъй като не е успял да си осигури
финансиране, предлага да обозначим дали имаме интерес, тъй като
сега вече има финансиране и е готов да покани лектори от
Британското правителство. Това също е за сведение.
Използвам случая да докладвам още, тоест да напомня, че до
31-ви някой трябва да заяви, ако има интерес, разбира се, да участва
в тържествената сесия, която ще се организира по случай 25 години
от постоянната дейност на ЦИК в Молдова, вх. № ЦИК-07-121.
Докладвал съм го за сведение. Има достатъчно време до 2122 ноември 2022 г. и ако ние заявим интерес човекът, който ще
участва, трябва да подготви някакво кратко приветствие по случай
това тържествено отбелязване на тяхната 35-годишнина.
Повтарям, че с вх. № ЦИК-07-9/2 имаме покана за участие в
Първата международна конференция на тема „Роля, рамка и
капацитет на органите за управление на изборите“, която ще се
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проведе в Ню Делхи от 31 октомври до 2 ноември 2022 г. Ако има
колеги, които имат интерес към участие, ще трябва да се
регистрират.
Това е в папката ЦИК Индия. Предното беше от папката ЦИК
Молдова.
Тук това, което сме получили като протоколи от срещите на
Европейската мрежа ще докладвам следващия път.
Имам и едно писмо, което трябва да се промени, разбира се.
Това е проект № 3401 в папка АСЕЕЕО. То е до
Ж. С.
.
Отнася се до проект за основаване на обща европейска организация.
Той се е подписал като секретар на несъществуваща вече или бивша.
Има някаква любопитна информация, може би се нуждае от малко
повече време – ще я отложа за следващо заседание, както и писмото.
Но сме закъснели и искат до 10-ти да отговорим. Това е, което имам
в „Административни преписки“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
е госпожа Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря.
Колеги, докладвам Ви постъпило писмо, № НС-04-02-360 от
11 октомври 2022 г. от СДВР. С него се изисква да бъде
предоставено заверено копие на посочена страница от списъка на
лицата, подкрепящи регистрация на партии и коалиции и
независими кандидати за Политическа партия „Български съюз за
директна демокрация“ във връзка с посочен номер на преписка на
СДВР.
В моя папка има подготвен проект на придружително писмо
и съответно от администрацията беше подготвен и заверения препис
на изискания документ.
Моля да бъде гласуване изпращане на така поискания
документ – препис, заверено копие от страница с придружителното
писмо, което е в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
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Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е по
постъпило постановление от Районна прокуратура – Русе, с което се
прекратява наказателно производство по посочен номер досъдебно
производство, тъй като съответното деяние, макар и съставомерно,
прокурорът е преценил, че той е малозначително и не представлява
обществена опасност, поради което производството е прекратено.
Постановлението е с № МИ-09594 от 13 октомври 2022 г. Аз
предлагам предложение е да не бъде обжалвано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
друго предложение?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Приема се.
Колеги, преди да продължим по дневния ред прекъсвам
заседание за 10 минути за проветряване на залата.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
Следващ докладчик в точка трета е господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка само за сведение
докладвам постъпили с вх. № НС-23-403, вх. № НС-23-404 и
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вх. № НС-23-405 – писма от Комисията за защита на личните данни,
по които предстои да се подготвим и да отговорим на исканите
заверени копия от страници на списъци за регистрации. Всичките са
от 13 октомври 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от Министерство на
финансите получихме преписка във връзка с предложението за
промяна в Решение № 52 на Министерския съвет от 2022 г. за
утвърждаване на класификация на областите на политики,
функционалните
области
и
програмните
бюджети
на
първостепенните разпоредители с бюджет. Не предлагам да
изпращаме писмо, тъй като съгласно Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация означава, че сме
съгласни, нямаме бележки по предложения проект на ПМС.
Става въпрос за промяна на функционалните области от тези
първостепенни разпоредители с бюджет, за които са били направени
предложения за промени, свързани със структурна промяна в
централната администрация на изпълнителната власт, които не са
инициирани и не са приключили с подаването на оставката на
редовното правителство. Така че Ви го докладвам за сведение – вх.
№ ЦИК-04-95 от 12 октомври 2022 г..
Докладна записка, № ЦИК-09-310 от 14 октомври 2022 г., за
сключване на граждански договори и допълнителни споразумения
към граждански договори с лица, които подпомагат Централната
избирателна комисия, в изпълнение и на протоколно решение на
Централната избирателна комисия, представен е и контролен лист
към докладната записка заедно с проектите на договори със
С.
Т. Р. ,
М. К. Б. ,
М. И.
,
С. В.
,
Д. Г. и
А. А.
за
съответните срокове и предмет на договора, така както бяха
уточнени с приемането на протоколно решение от предходно
заседание на Централната избирателна комисия. Те са посочени в
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проектите на договори, срокът и възнаграждението. Моля за
одобряване сключването на граждански договори, съответно на
допълнителни споразумения с посочените лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания, предложения?
Моля да одобрим направеното предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вх. № ЦИК-09-311 от
14 октомври 2022 г. То е свързано с писмото от „Информационно
обслужване“ във връзка със закупуването на сървъра – с писмо №
ЦИК-00-333 от 11 октомври 2022 г. Докладвам Ви го за запознаване
и обсъждане на работна група. Вх. № ЦИК-09-311 от 14 октомври
2022 г., тъй като става въпрос да се посочат длъжностни лица от
администрацията на Централната избирателна комисия, които да
имат достъп до „Майкрософт“, създаване на акаунт, получаване на
достъп до лицензиите, включително актуализациите. В този смисъл
предлагам Ви го за запознаване и обсъждане на работна група.
Получили сме писмо в Централната избирателна комисия от
Николай Вълков, вх. № НС-23-393 от 10 октомври 2022 г., че на 1
октомври 2022 г., в съботния ден, е работил като председател на 61ва секционна избирателна комисия – Оборище, а на 2 октомври 2022
г. е бил председател на 9-та секция в район „Подуяне“, съгласно
решение на РИК в Двадесет и четвърти изборен район, получил
възнаграждението си за 2 октомври 2022 г., но не е получил
възнаграждение за 1 октомври 2022 г. Секретарят на община –
Оборище го е уведомил, че нямало как да се оформи счетоводно.
Аз Ви предлагам да изпратим писмо до кмета на район
„Оборище“ с копие до господин Николай Вълков – да изпратим по
компетентност неговото писмо, като изразяваме становище, че на
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господин Вълков следва да се изплати дължимото възнаграждение за
изпълнение на функции като председател на СИК № 61 в район
„Оборище“ на 1 октомври 2022 г. За изпълнение на тези дейности
лицето следва да получи съответното възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от Ваня
Христова, която е била член на секционна избирателна комисия,
посочен е пълният номер на секцията в административен район
„Младост“, община Варна, вх. № НС-15-409 от 13 октомври 2022 г.
Между другото госпожа Х.
ми се обади вчера по телефона.
Тя е била член, не е била определена за предаване на протоколите и
изборните книжа, но тъй като е следвало някой от комисията да
предаде изборните книжа на общинската администрация, за да не се
нарушава графика, за да може да се използва транспорта и предадат
изборните книжа на районната избирателна комисия, тя в писмото
си посочва, че за РИК са отпътували председател, секретар и член от
комисията. Била е извикана в къщи, за да може да предаде на
администрацията онези, които следва на администрация да се
предадат, по чл. 287, ал.7 от Изборния кодек и сега от общината
отказват да й изплатят възнаграждението.
Аз Ви предлагам да изпратим по същия начин писмо до кмета
на район „Младост“ с копие до кмета на община Варна и копие до
госпожа В. Х., като изразяваме становище да се изплати
възнаграждението за изпълнение на тези задължения за предаване на
изборни книжа и материали на общинската администрация.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
друго предложение?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, едно писмо от участник
отново в секционна избирателна комисия в община Пазарджик, вх.
№ НС-22-529, свързано е с начин на изплащане на
възнагражденията. Предлагам да препратим по компетентност на
кмета на община Пазарджик. Проектът на писмо е във вътрешната
мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля да гласуваме.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение – получили сме
информация от подадените заявки за хартиените бюлетини за ЧМИ
– 23 октомври 2022 г., от община Симеоновград, община Струмяни,
община Мездра и за запознаване едно писмо от Службата по трудова
медицина, вх. № ЦИК-00-308-2 от 13 октомври 2022 г. до ЦИК с
копие до Р. Ц. и К. М. .
Обърнала съм внимание на госпожа Цветанова да се изготви
окончателната справка във връзка с допълнителните дати за
профилактични прегледи за месец октомври 2022 г., включително
доколкото разбирам, има възможност и за лабораторните
изследвания в Централната избирателна комисия. За запознаване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-15407 от 12 октомври 2022 г. от РИК – Двадесет и пети изборен район
– София, във връзка с наше писмо и предоставят заверени копия на
страници от списъка на избирателите, подкрепящи Луна Йорданова
Йорданова като народен представител в изборите на 2 октомври
2022 г. Информацията ни е поискана от Комисията за защита на
личните данни във връзка с тяхно писмо вх. № НС-23-373 от
6 октомври 2022 г.
В моя папка от днес ще видите проект на писмо до
Комисията за защита на личните данни, с което изпращаме исканите
от тях заверени копия на страниците от списъка на избирателите,
подкрепящи регистрацията на Луна Йорданова като независим
кандидат за народен представител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказване по направеното предложение?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-0402-367 от 13 октомври 2022 г. Писмото е от Областна дирекция на
МВР – Разград, с което искат да им предоставим копия от документи
и нормативна база, удостоверяващи и уреждащи правата и
задълженията във връзка с изборите на 11 юли 2021 г. на членовете
на подвижни секционни избирателни комисии.
В моя папка от днес ще видите проект на отговор до
Областна дирекция на МВР – Разград, с което им предоставяме
линкове към Решение № 350-НС от 30 юни 2021 г. на Централната
избирателна комисия относно гласуване на избиратели, поставени
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под задължителна карантина или задължителна изолация, както и
Решение № 419 от 7 юли 2021 г. относно организацията на работата
на подвижни избирателни комисии, начин на гласуване на
избиратели с трайни увреждания по смисъла на чл. 37 от Изборния
кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-09227 от 5 октомври 2022 г. Постановление за отказ да се образува
досъдебно производство от Районна прокуратура – Стара Загора,
Териториално отделение – Казанлък, с което ни предоставят на
вниманието Отказ да се образува досъдебно производство по
преписка със съответния входящ номер по описа на Районна
прокуратура – Стара Загора, Териториално отделение – Казанлък.
Това постановление ни е предоставено с оглед преценка за
реализирана административнонаказателна отговорност, след което
материалите от преписката да бъдат изпратени незабавно на Районна
прокуратура – Стара Загора.
В моя папка от днес ще видите проект на писмо до Районна
прокуратура – Стара Загора, с което връщаме материалите от
преписка със съответния входящ номер. Моля да се запознаете и да
го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по това предложение?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар
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Томов); против – няма.
Приема се.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви също така вх. №
НС-09-216 от 5 октомври 2022 г. Постановление за отказ за
образуване на досъдебно производство на Софийска районна
прокуратура. Постановлението ни е изпратено с молба да изпратим
екземпляр от него на подател на сигнала във връзка с преписката
чрез Централната избирателна комисия, тъй като в материалите по
преписката не е посочен адрес на подателя на сигнала, във връзка с
който е образувана преписката, а именно лицето
В. А.
С.
, който се явява председател на секционна избирателна
комисия, находяща се в помещение на сградата на Музикална
академия „Панчо Владигеров“ в град София.
В моя папка от днес ще видите проект на писмо от Софийска
районна прокуратура, с което ги уведомяваме, че Централната
избирателна комисия не разполага с адреси на членовете на
секционната избирателна комисия, а именно конкретната посочена в
постановлението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
Колеги, преминаваме към следваща точка четвърта:
МЕДИЙНИ ПАКЕТИ.
Заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
Колеги, имам десетина отчета по изпълнени договори.
Започвам с първия. Договор, вх. № НС-24-72 от 7 септември 2022 г.,
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сключен между Телевизия „Евроком“ и „Пряка демокрация“. Имаме
необходимите
договори,
приемо-предавателни
протоколи,
материални носители на изпълнението на договореното. Предлагам
да одобрим изплащането на сумата 27 948 лв., за колкото е сключен
договорът. Фактура също има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: По договор, вх. № НС-24-73 от
7 септември 2022 г. сме получили искане за изплащане на сумата,
която е договорена. Договорът е сключен между Телевизия
„Евроком“ и ПП „Българско национално движение“. Има всички
документи, приемо-предавателни протоколи, материален носител,
доказващ, че това, което е договорено, е изпълнено, сумата, на която
трябва да се извърши плащането, е 39 984 лв. Предлагам да одобрим
изплащането на тази сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: По договор, вх. № НС-24-75 от
7 септември 2022 г., е постъпило искане за изплащане на фактура на
стойност 11 286 лв. Договорът е сключен между Телевизия
„Евроком“ и ПП „Движение на непартийните кандидати“. Има
приемо-предавателни протоколи, материален носител, отчет, който е
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подробен, сертификат. Предлагам да одобрим изплащането на тази
сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, още едно искане от
Телевизия „Евроком“ по договор, вх. № НС-24-77 от 7 септември
2022 г., сключен между Телевизия „Евроком“ ООД и Коалиция „За
теб България“. Имаме всички документи, доказващи изпълнението
на договора, и диск, с който се доказва изпълнението на договора.
Сумата, за която е издадена фактура, е 39 984 лв. Моля да одобрим
изплащането на този договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, за днес още един договор
от Телевизия „Евроком“ и ПП „Атака“, вх. № НС-24-208 от
27 септември 2022 г. Фактурата, издадена от „Евроком“, е на
стойност 1920 лв. Имаме и искане, приемо-предавателен протокол,
сертификат, носител, който доказва изпълнението на медийния план.
Моля да гласуваме тази сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря.
Ще оставя останалите доклади за следващо заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се
в трета точка:
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с писмо от
Народното събрание, вх. № ПВР-НС-02-1/1, което Ви докладвах на
10 октомври 2022 г., с възложена задача на администрацията за
изготвяне на подробна справка. Такава е изготвена, вх. № ЦИК-0284 от 14 октомври 2022 г. За всички архивохранилища какви
документи се съхраняват и необходимостта от освобождаване дали
има.
Единствено и само заграденото фоайе на третия етаж трябва
да бъде освободено, така както беше посочено в писмото до
19 октомври 2022 г., до 18-ти включително – в помещение № 86.
Предлагам Ви да одобрим отварянето на архивохранилище № 86, в
което да се приберат всички изборни книжа и материали от фоайето
на третия етаж, за което да се предприемат всички необходими
действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме това предложение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам
заседанието на Централната избирателна комисия.
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Насрочвам
следващото
заседание
на
Централната
избирателна комисия за вторник, 18 октомври 2022 г., от 10,30 ч.
Благодаря Ви.
(Закрито в 13,16 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Катя Бешева

