ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 268
На 20 октомври 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Машинно гласуване.
Докладват: Емил Войнов и Росица Матева
2. Доклади по административни преписки
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, Димитър
Димитров, Елка Стоянова, Цветанка Георгиева, Силвия Стойчева,
Севинч Солакова и Гергана Стоянова
3. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Росица Матева, Емил Войнов, Севинч Солакова, Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател, и госпожа Росица
Матева – заместник-председател.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Девет членове на ЦИК сме в залата, имаме кворум за провеждане на
заседанието. Отсъства по уважителни причини колегата Ганчева.
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Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване с докладчици господин Войнов и
госпожа Матева.
2. Доклади по административни преписки с докладчици аз,
госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Елка Стоянова,
госпожа Георгиева, госпожа Стойчева и госпожа Солакова.
3. Медийни пакети с докладчик господин Димитров.
Имате ли предложения за допълване? Няма. Моля, режим на
гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов), против – няма.
Заповядайте, господин Войнов, по първа точка:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, постъпило е писмо от „Сиела Норма” с вх.
№ НС-23-422 от 19 октомври 2022 г. С него във връзка с Договор
№ 20 предоставят на ЦИК доклад относно изпълнение на
задълженията на „Сиела Норма” по този договор – доклад с
обобщена и детайлна информация за постъпилите обаждания,
включително и записите на всички разговори, записани на CD,
подписани протоколи за предаване и приемане на СУЕМГ от ЦИК и
изпълнителя и издадена фактура за сумата по договора. Докладвам
писмото за запознаване. Следва администрацията да прегледа
представените протоколи и представения диск, както и да се уточнят
машините, които са преустановили работа, за да можем да вземем
решение по приемане на работата. Тъй като срокът за това е 20 дни
от вчера, т.е. 9 ноември т.г., предлагам администрацията да е готова
до края на месеца с прегледа на представените протоколи.
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Колеги, както казах, докладвам писмото за запознаване и
предлагам по-късно да обсъдим как конкретно ще стане
извършването на проверката на протоколите.
Уважаеми колеги, постъпила е докладна записка от
директора на Дирекция „Администрация” с вх. № ЦИК-09-319
относно сключване на допълнителни споразумения с IT експертите
към ЦИК. Допълнителните споразумения се предлагат, тъй като са
извършени дейности в по-голям обем и дейности, за които е
възникнала необходимост от изпълнението им извън предмета на
договорите. Приложени са проекти на допълнителни споразумения
към договорите за всеки експерт. Тези проекти бяха обсъждани на
работна група. В допълнителните споразумения са нанесени
предложенията на работната група. Затова предлагам да вземем
решение за сключване на допълнителните споразумения към
договорите на седемте IT експерти за възлагане на допълнителна
работа, както и да определим възнаграждението по всеки договор
съгласно направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
Вашите изказвания или предложения. Няма. Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов), против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам няколко
приемо-предавателни протокола за сведение: вх. № НС-23-411, с
който сме получили от „Сиела Норма” 55 588 броя ролки хартия в
изпълнение на т. 5.1.1. от договора. Хартията е в склада на „Каргопартнер”.
Приемо-предавателен протокол с вх. № НС-23-412, с който
сме получили от „Сиела Норма” 31 броя софтуерни модули или
баркод четци в изпълнение на т. 5.1.2. от договора.
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Приемо-предавателен протокол ЧМИ-23-87, с който сме
предали на „Сиела Норма” 55 броя смарт карти за частичните
избори за кметове на кметства на 23 октомври 2022 г.
Докладвам за сведение писмо от ГД „Жандармерия” с вх.
№ НС-04-02-374, с което ни уведомяват, че са създали организация
за допускане на двама наши представители в склада за изнасяне на
ролките хартия, които докладвах преди малко.
Уважаеми колеги, във връзка с частичните избори за кметове
на кметства предлагам да изпратим писмо до кметовете на осемте
общини, където ще има избори, и до осемте ОИК, с които да им
изпратим системния хеш за изборите – това е стандартно писмо,
което изпращаме. Да ги уведомим, че трябва да бъде предоставен на
всички СИК в запечатан плик. Проектът на писмо е в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, да се
извърши проверката и след това ще върна да гласуваме писмото.
Друг доклад имате ли?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Постъпило е писмо от гражданката
Б.M.
. Пита като избирател кога ще приключи броенето
на хартиените разписки от последните избори. Тъй като то отдавна е
приключило, оставям го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Връщам за
гласуване предложението на колегата Войнов да изпратим писмо до
кметовете на общини, където ще има частични избори на 23
октомври т.г. Писмото е относно системния хеш код, който трябва
да бъде предоставен на всички СИК. Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов), против – няма.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
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Колеги, докладвам Ви писмо от „Сиела Норма” с вх. № НС23-423 от 19 октомври 2022 г., което е в отговор на писмо, което
изпратихме с изх. № НС-23-413 от 18 октомври 2022 г., с което
изискахме да ни бъдат представени ПИН-докладите за инсталиране
на четирите машини за гласуване, за които от изпратените копия на
докладите ставаше ясно, че при инсталацията на машините е
удостоверен системният хеш, който е генериран при довереното
изграждане за изборите за 2 октомври 2022 г., а от „Информационно
обслужване” (ИО) получихме информация за тези четири машини
при обработване на резултатите от гласуването от флаш паметите е
извлечен различен различен хеш. Представени са ПИН-докладите в
оригинал, предоставени са така, както беше протоколното решение,
тези ПИН-доклади, както и нулевият протокол от машината в СИК в
Търговище.
Струва ми се, че може би по телефона трябва да изискаме от
кмета на Столична община, както и от кмета на община Чипровци
спешно изпращане на системните разписки и на нулевите протоколи
за останалите три машини, за да може ЦИК да приключи
проверката.
Предлагам да изискаме от ИО за тези 4 машини, от тези 4
секции резултатния файл от ИО, който също да послужи при
проверката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания или предложения? Моля да гласуваме предложението да
изискаме останалите материали, необходими за целите на
проверката.
Гласували 11, членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, определям за кратко госпожа Матева да води
заседанието.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
докладвам Ви приемо-предавателен протокол с вх. № НС-23-392 от
10 октомври т.г., самият приемо-предавателен протокол е от 7
октомври т.г. Той е съставен между служител от администрацията на
ЦИК и служител на „Карго-партнер” и с него се удостоверява
прибирането в склада на 65 машини, на които беше инсталирана
демо версия и се намираха в ЦИК. Тъй като в приемо-предавателния
протокол е допусната грешка, Ви докладвам и обяснителна записка
от служителя на ЦИК, подписал приемо-предавателния протокол.
Вх. № е НС-23-392/1 от 18 октомври 2022 г., с който се уточнява от
кого какво на кого е предадено. Има и списък на машините.
В тази връзка Ви предлагам да бъде извършена поправка на
ППП от 7 октомври т.г., като бъде подписан от служителя на
администрацията на ЦИК и служителя на „Карго-партнер”, посочен
в протокола, като бъде съставен с верните данни и към него бъде
приложен описът на машините.
Докладвам Ви писмо вх. № ЧМИ-23-88 от 19 октомври
2022 г. от „Сиела Норма”, което е предоставено на мен и на колегата
Войнов за доклад, тъй като са изпратени различни неща с едно и
също писмо. Първите изпратени документи са екрани на бюлетините
за всяка ОИК във връзка с частичните избори за кметове на кметства
на 23 октомври 2022 г. Във вътрешната мрежа в папката с моите
инициали има подпапка „ЧМИ 23 октомври”, където са публикувани
екраните на машините така, както ще изглеждат с въведените
кандидатски листи. Моля да се запознаете.
По резултатните файлове, които са изпратени, колегата
Войнов ще направи предложение.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По предходния доклад, тъй като
побързахте да минете към следваща точка, не можах да се включа.
Считам, че следва да има протоколно решение за възлагане на тези
задачи, за които говорихте. Без решение няма как да се случи според
мен.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Не съм
бързала да премина към следващ доклад. Изчаках да видя дали
някой ще има отношение. Имаме протоколно решение, с което е
възложено на
К. П. и Д. С.
да предадат 65 броя
СУЕМГ в склада, да бъдат върнати в склада на „Карго-партнер”. В
приемо-предавателния протокол обаче, който докладвах току-що, е
допусната грешка, която лично аз смятам, че не може да бъде
поправена по начина, по който докладвах – с обяснителната записка.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И от допълнителните разяснения
стана ясно, че не би могло това да се случи без протоколно решение
на ЦИК. Повтарям предложението си.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Докладвам приемо-предавателния протокол и обяснителната записка
за сведение и оттеглям предложението си да бъде коригиран
протоколът.
Продължавам доклада си за електронните бюлетини за
екраните на машините за частичните избори за кметове на кметства
на 23 октомври т.г. Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали
са качени в подпапка ЧМИ. Моля, колеги, да се запознаете с тях и
ако сте съгласни, да ги одобрим.
По отношение на втората част от писмото за резултатните
файлове, те може би се намират в папка на колегата Войнов и той ще
докладва по втората част от писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по предложението да одобрим екраните така, както са
предложени от изпълнителя по договора?
РОСИЦА МАТЕВА: Ако искате, да го гласуваме по-късно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Запознайте се с
всеки един файл и по-късно ще го върна за гласуване.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Във връзка със същото писмо от „Сиела
Норма”, резултатните файлове са също в папката на колегата
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Матева. „Резулт файлс”. Предлагам с писмо да ги изпратим на
„Информационно обслужване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
друго предложение? Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Продължаваме с втора точка:
2. ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Колеги, докладвам Ви вх. № ЦИК-00-339 от 19 октомври
2022 г. уведомление, получено в ЦИК от Националната експертна
лекарска комисия. Докладвам го за сведение. Същото ще бъде
предоставено и на служителя, посочен в уведомлението.
Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-00-338. От 18
октомври 2022 г. сме получили писмо от „Информационно
обслужване”, с което във връзка с изпратени писма от ЦИК от 28
септември 2022 г., чиито номера се посочват в писмото относно
прекратяване на достъпа на напуснали служители на ЦИК до
електронни пощенски кутии, деловодна система и електронен
подпис ни информират, че поисканите действия в писмата по
прекратяване на достъпа са били предприети в деня на тяхното
получаване. Докладвам го за сведение.
Предлагам във връзка с приключената работа по
произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври
2022 г. да изпратим до главния секретар на Народното събрание
писмо, с което да изкажем благодарност към служителите от НС за
оказаното съдействие по подготовката и произвеждането на
изборите. Моля да гласуваме това писмо.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
Следващ докладчик е госпожа Матева. Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам Ви призовка с вх. № ПВР-08-17 от 19
октомври т.г. по административно-наказателно дело от 2022 г. №
687 по описа на СРС, 116-и състав. С призовката се призовава
ръководителят на звено правна дейност в ЦИК като
административно-наказващ орган да се яви в съдебно заседание на
26 октомври 2022 г. в 14,00 ч. Докладвам за сведение.
Докладвам за сведение Решение № 123 от ОИК – Етрополе,
изпратено с писмо с вх. № МИ-15-120/22 от 18 октомври 2022 г.
относно прекратяване пълномощията на общински съветник и
обявяване на следващия в листата за избран.
Докладвам докладна записка с вх. № ЦИК-09-318 от 18
октомври т.г. от директора на Дирекция „Администрация” с
предложение за годишен абонамент на печатни издания на ЦИК за
2023 г. Събрани са 3 оферти от 3 фирми, които могат да извършат
този абонамент. Предложени са по два варианта: само
специализирани издания и специализирани и политематични
издания. В момента докладвам за запознаване. Моля да се
запознаете с докладната записка и приложените към нея оферти. В
по-късната част от заседанието или на следващо заседание да вземем
решение коя оферта ще приемем и за кой вариант да вземем
решение ЦИК да сключи договор за абонамент за 2023 г.
Докладвам ЦИК-09-321 от 19 октомври 2022 г. – докладна
записка относно Решение № 1681 от 6 октомври т.г. по
административно дело № 2675 от 2021 г. по описа на
Административен съд – Пловдив. Припомням, че със съобщение,
пристигнало в ЦИК на 13 октомври т.г., ни е съобщено решението
по делото. Въз основа на доклада е възложено на юрисконсулта,
осъществяващ процесуално представителство, да предостави в ЦИК
становище и своята преценка дали решението да бъде обжалвано от
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ЦИК пред Върховен административен съд. Припомням, че с това
решение АС – Пловдив, осъжда ЦИК да заплати на посоченото лице
Ц. Н. Ц.
сумата от 1000 лв. обезщетение за
неимуществени вреди, както и се осъжда ЦИК да заплати на същото
лице сумата от 535 лв. разноски по делото. Честно казано, не
приемам, че с докладна записка, подписана от директора на
Дирекция „Администрация”, който не е юрист, може да се изрази
становище от юрисконсулт. Докладвам Ви го запознаване, тъй като е
от 3 страници. Предложението накрая е решението да не се обжалва
от ЦИК.
Преди да предложа да бъде подложено на гласуване, Ви
предлагам да се запознаете с него и по-късно да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Връща се на директора на дирекция. Да се
изпълни това, което е написано в резолюцията и без самодейности!
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Следващ
докладчик – господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председател.
Колеги, имам няколко преписки главно за сведение.
В моята папка има ЦИК Индия и ЦИК Индия – конференция.
В подпапка ЦИК-Индия ни съобщават, че е издаден том втори, брой
първи от тяхното двегодишно издание Journal of elections= Има
съдържание, както и 192 страници, които могат да бъдат отворени и
прегледани онлайн от тези, които се интересуват.
В подпапка ЦИК Индия-конференция има подробна програма
по дни, докладчици, които са в моята папка.
Има и папка ЦИК Украйна. В нея има два входящи номера
ЦИК-07-124/1 и ЦИК-07-124/2. Първото е доста обемиста
декларация от ЦИК на Украйна, която се нарича резолюция.
Подписана е от Д.
– председателя на ЦИК на Украйна, с която
се призовава да бъдат прекратени всякакви връзки с ЦИК на Русия и
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Беларус заради създаването на условия за провеждането на псевдо
референдуми. Вх. № е ЦИК-07-124/2. Този призив, резолюция е
подкрепена от
П. Е.
- председател на надзорния съвет
на IFES, със специално писмо. Това са двата ми доклада за сведение.
В тази точка нямам повече доклади. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
е госпожа Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам за сведение преписка № НС04-02-375/19 октомври т.г. от СДВР, с която се изисква по досъдебно
производство № 3384 материал, по възможност в оригинал,
съдържащ ръкописен текст, изписан от определено лице, което
съдържа и негов подпис, за да бъде извършена експертиза. Първо ще
извърша справка дали посоченото лице фигурира в някакъв
избирателен списък, за да мога да преценя дали към нас следва да
бъде адресирано искането, затова сега го докладвам само за
сведение и запознаване. На следващо заседание ще предложа проект
на отговор в съответствие с извършената проверка и резултатите от
нея.
Докладвам също вх. № НС-25-16-3 – сертификат от БНР за
излъчените в периода 29 август – 2 октомври 2022 г.
аудиоматериали във връзка с разяснителната кампания на ЦИК.
Намира се в моя папка. Може да се запознаете с него. Това е
сертификатът за излъчване.
Докладвам преписка ЦИК-09-322 – докладна записка от
директора на Дирекция „Администрация” относно постъпил
финален отчет и сертификат за удостоверяване изпълнението на
Договор № 13 от 30 август 2022 г., сключен между ЦИК и
„Инвестор” БГ. В докладна записка са приложени сертификатите
като приложения към договора. Има и проект за приемопредавателен протокол за приемане на работата на изпълнителя. В
този смисъл предлагам да упълномощим лице от администрацията,
което да подпише приемо-предавателен протокол, за да бъде приета
работата на „Инвестор” БГ във връзка с излъчването на
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разяснителната кампания. Предложена е справка по отношение на
публикуваните банери, по отношение на излъчените и публикувани
видеа, за импресиите на видеата в „България Он Еър”, в „Блумбърг
ТиВи”. В докладната записка се предлага да бъде прието
изпълнението на договора чрез подписването на приемопредавателния протокол и след представяне на фактурата пред
изпълнителя за договорената цена в размер на 38 450,80 лв. без ДДС
или 46 140,96 лв. с ДДС да бъде извършено плащането. В този
смисъл коригирам предложението си: от една страна, да бъде
упълномощено лице от администрацията, което да подпише приемопредавателния протокол и въз основа на приетата работа да бъде
одобрено посоченото плащане в съответния размер след
представянето на фактура.
Коригирам предложението си: да упълномощим председателя
на ЦИК да подпише приемо-предавателния протокол за приемане
работата на изпълнителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с направеното предложение, ще помоля, ако се гласува това решение
– да се приеме работата и се подпише приемо-предавателен
протокол и да се извърши плащането след представяне на фактура,
проектът на приемо-предавателен протокол да бъде изготвен от
администрацията съгласно изискванията. Има ли други
предложения? Моля, режим на гласуване
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов), против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Връщам на доклад преписка № НС-09253 от 17 октомври 2022 г., с която Софийска градска прокуратура,
Следствен отдел, К. П.
ни е изпратил напомнително писмо,
с което напомня, че на 2 септември по повод досъдебно
производство № 98 от 2022 г. по описа на Следствен отдел при СГП
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ни е изпратил искане за предоставяне на информация. Не знам защо
ни го е изпратил, при положение че ние сме отговорили с наш
№ НС-09-203 от 15 септември 2022 г. Отговорът е до господин
П. и до госпожа Г.
. Очевидно са две преписки с един и
същи предмет на обследване. Докладвам Ви го само за сведение и
запознаване, тъй като на предходно заседание казах, че ще извърша
проверка по отношение на преписката и дали сме отговорили и ще
Ви уведомя за резултата. Резултатът е, че сме отговорили. Нямам
други доклади в тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Следващ
докладчик – госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам вх. № МИ-06-582 от 18 октомври т.г. –
писмо от кмета на община Панагюрище, с което той счита, че са
налице законоустановени предпоставки и се обръща с молба към
ЦИК да вземе решение, с което да предложи на президента на
републиката насрочване на частичен избор за кмет на кметство
Левски. Колеги, припомням Ви, че на 5 октомври т.г. докладвах
решение на ОИК – Панагюрище, с което предсрочно са прекратени
пълномощията на кмета на кметство Левски поради смърт. На
основание чл. 463, ал. 6, съгласно която частични избори в
последната година от мандата не се насрочват, съм докладвала това
решение за сведение. Очевидно кметът не е съгласен с това и в
писмото се позовава на чл. 32, ал. 4 от ЗМСМА, която гласи, че
пълномощията на кмета възникват с полагането на клетвата. Счита,
че на 11 ноември 2023 г. би следвало да изтече мандатът на кмета на
кметство Левски. Съгласно чл. 463, ал. 5 президентът на
републиката насрочва частични избори за кмет не по-късно от 40
дни преди изборния ден. Последните частични избори са насрочени
за 23 октомври т.г. с укази на президента на републиката, издадени в
периода юни – 7 септември 2022 г. Насрочването на нови частични
избори ще попадне в периода на последната година от мандата на
органите на местната власт, който започва да тече от деня на

14
изборите, а това е 27 октомври 2019 г. В този смисъл Ви предлагам
да напишем писмо до кмета на община Панагюрище с изложените
мотиви, които ще дадат обяснение защо не могат да бъдат насрочени
нови частични избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с доклада и предложението на госпожа Георгиева имате ли други
предложения? Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов), против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. №№ НС-07-42 до НС07-42-4 всички от 19 октомври 2022 г. от Столична община, район
„Искър” сме получили преписки с приложени заверени копия на
заповеди на кмета на СО, район „Искър” и протокол за отварянето
на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и
материали съответно от изборите на 4 април 2021 г. и 11 юли 2021 г.
Отварянето на помещенията се е наложило по искане на
разследващите органи. Преписката е в изпълнение на решение на
ЦИК. Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
частичните местни избори на 23 октомври 2022 г. в отговор на наше
писмо до ОИК и кметовете на общини, където са насрочени такива
избори, получихме информация за упълномощените лица за
получаване на бюлетините и във вътрешната мрежа има обобщена
справка за отговорните лица за получаване на бюлетините.
Предлагам да изпратим с писмо до печатницата на БНБ приложен
този списък.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на ОИК в Поморие с
решение от 9 септември т.г. са изпратени удостоверенията на
новоназначените и с писмо № МИ-15-279/1 от 19 октомври
потвърждават получаването на удостоверенията на новите членове и
молят да бъдат изпратени старите удостоверения от 2019 г. на
останалите членове на ОИК. Свързано е с това, че лицата, които
получават бюлетините, се легитимират освен с лична карта, и с
удостоверение за назначаване в съответната ОИК. Предлагам с
протоколно решение да възложим изпращането на сканирано копие
на удостоверенията на членовете на ОИК – Поморие, 2019 г.,
посочени са имената на колегите от ОИК – Поморие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания или предложения? Моля да гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В изпълнение на гражданските
договори, сключени със служителите от Народното събрание, които
подпомагаха дейността на ЦИК при произвеждането на изборите и
особено в периода на изборния ден и в периода на приемане на
документите от РИК, докладната записка е с № ЦИК-09-320 от
19 октомври 2022 г. Периодите за изпълнение на възложената работа
са от 30 септември до 14 октомври и от 2 октомври до 5 октомври
2022 г. за квесторите от сектор „Квестори” в администрацията на
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НС. Всички дейности са изпълнени по график, както се сочи в
докладната записка. Съгласно т. 10 от гражданските договори с
протоколно решение на ЦИК трябва да приемем работата, за да бъде
извършено плащането по тези договори. Предлагам да приемем
такова протоколно решение. Средствата са от план-сметката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С писмо НС-05-80 от 19 октомври
2022 г. областният управител на област Благоевград ни информира,
че е създал организация, представил е съответните доказателства за
получаването на архива на РИК за произвеждане на изборите за 48
НС. Докладвам Ви го за сведение.
Докладвам за сведение и писмо ЧМИ-06-86 от 18 октомври
2022 г. – много подробна информация от кмета на община Поморие
за изпълнените дейности във връзка с обезпечаването с изборни
книжа на СИК за произвеждане на частичните избори за кмет на 23
октомври.
От РП – Стара Загора ЧМИ-09-32-10 и ЧМИ-09-31 сме
получили информация от административния ръководител на
Районната
прокуратура
за
създадената
организация
по
осъществяване на контрол за законосъобразност от прокуратурата
при произвеждането на частичните избори за кмет на с. Дълбоки,
община Стара Загора, на 23 октомври 2022 г., както и информация за
дежурните прокурори с писмо ЧМИ-09-31 от 19 октомври – също за
сведение.
Докладвам Ви за запознаване писмо от печатницата на БНБ
НС-26-29 от 19 октомври 2022 г. С това писмо ни уведомяват за
датите, на които ще се извърши проверка на технологичния брак в
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използваните печатни форми при производството на хартиените
бюлетини за гласуването в изборите за народни представители на 2
октомври 2022 г. Тъй като първата дата, на която се предвижда
проверката на технологичния брак, е 25 октомври 2022 г. и така по
приложения график към писмото на печатницата на БНБ предлагам
да изпратим писмо, с което да уведомим изпълнителния директор на
печатницата на БНБ с копие до министъра на финансите, че няма да
има упълномощени представители на ЦИК. Да обърнем внимание,
че следва екземпляр от протоколите да бъдат предоставени на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
друго предложение или изказване? Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с писмо ЧМИ-00-60 от
14 октомври т.г. в ЦИК постъпиха документи, свързани с
изпълнението на Договор № 8 от 2020 г. между ЦИК и
„Информационно обслужване” във връзка с произведения частичен
избор за кмет на община Вълчи дол на 9 октомври т.г. Преписката
беше проверена от отговорните служители от администрацията на
ЦИК, включително представения диск. При извършената проверка
се установява, че в приложения CD са записани данни и резултати от
произведените на 9 октомври т.г. частични избори за кмет на
община Вълчи дол. Съгласно този договор ЦИК с протоколно
решение следва да приеме работата по изпълнението на договора.
Следва да се подпишат и приемо-предавателните договори, като
един екземпляр бъде върнат на „Информационно обслужване”.
Моля за протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов), против – няма.
Следващ докладчик по втора точка е госпожа Гергана
Стоянова. Заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, предлагам Ви във връзка с
предстоящите частични местни избори на 23 октомври 2022 г. и
предвид изпращането на предвидените за гласуване в тези избори
устройства за машинно гласуване да гласуваме изпращане на писмо
до застрахователя, с когото ЦИК има сключен договор. С него да ги
уведомим за конкретния брой машини, техния адрес, до който ще
бъдат доставени за гласуване, и техните номера веднага, щом
получим тази информация от изпълнителя по договора за
техническата подготовка на машинното гласуване. Затова предлагам
да гласуваме веднага след това да изпратим писмо и до
застрахователя с необходимата информация във връзка с договора
ни за застраховка на машините, когато излязат от склада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар
Томов), против – няма.
Колеги, връщаме се към точка първа:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Тъй като не сме гласували по доклада на госпожа Матева,
трябва да одобрим екраните на електронните бюлетини за
частичните избори на 23 октомври 2022 г. Ако успяхте да се
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запознаете всички, имате ли изказвания, предложения, бележки?
Няма. Моля да гласуваме тяхното одобрение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар
Томов), против – няма.
Колеги, продължаваме с трета точка:
МЕДИЙНИ ПАКЕТИ.
Заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председател.
Колеги, това е предпоследната порция, ще има още една, но
не всички са изпратили искане за изплащане.
Започвам с договора, сключен между Дарик радио и
Консервативно обединение на десницата. Иска ни се изплащане с
изх. № 24-248 от 10 октомври 2022 г. Имаме пълната документация,
включително е документирано изпълнение, приемо-предавателен
протокол. Сумата, която е остойностена по този договор, е 5976 с
включен ДДС. Договорът е № НС-24-81 от 7 септември 2022 г.
Предлагам да одобрим изплащането на така договорената сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-246 е постъпило
искане от Екрит Медия за изплащане на сума съгласно Договор НС24-132 от 12 септември т.г., сключен между Екрит Медия и ПП
„Правото”, за предизборна кампания във в-к „Стандарт”,
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Информационна агенция „Стандарт Нюз”. Фактурираната стойност
е 2000 лв. с ДДС. Предлагам да одобрим изплащането на тази сума,
тъй като има приемо-предавателен протокол и пълна документация
за изпълнение на медийния план.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-247 е следващото
искане на Екрит Медия този път по Договор НС-24-97, по който
партньор на медията е ПП МИР. Фактурираната сума е 2400 лв. Има
изрядни документи, свързани с доказателства за изпълнение на
медийния план, както и приемо-предавателен протокол. Предлагам
да одобрим изплащането на тази сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-249 е постъпило
искане от БНТ да бъде изплатена фактура на стойност 12 хил. лв. по
Договор НС-24-37, сключен между БНТ и ПП „Пряка демокрация”.
Представени са приемо-предавателен протокол, дискове със записи,
както и оригиналът на фактурата. Предлагам да одобрим
изплащането на сумата по сключения договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир ГеоргиевСевинч
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-250 е постъпило
следващо искане от БНТ за плащане по медиен пакет с вх. № НС-2479. Представени са следните документи: приемо-предавателен
протокол за изпълнение на медийната услуга, приложени към
протокола дискове със записи, както и оригинална фактура, чиято
стойност е 6000 лв. Предлагам да одобрим изплащането на тази
сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-251 е постъпило искане
отново от БНТ за изплащането на медиен пакет по Договор НС-2422, сключен между БНТ и ПП „Консервативно обединение на
десницата”. Приложен е приемо-предавателен протокол за
изпълнение на услугата, дискове със записи, фактура на стойност
10 500 лв. Предлагам да одобрим изплащането на сумата по този
договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-252 е постъпило
поредното искане от БНТ за изплащане по медиен пакет по Договор
НС-24-43, сключен между БНТ и ПП МИР. Има приложени
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документи, доказващи изпълнението на медийната услуга, приемопредавателен протокол и фактура на стойност 12 000 лв. Предлагам
да одобрим изплащането на фактурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-253 е постъпило
искане за одобрение изплащането на фактура по Договор НС-24-20,
сключен между Коалиция от партии „Български възход” и БНТ.
Приложени са документи, удостоверяващи изпълнението на
услугата, приемо-предавателен протокол, диск със записи, както и
фактура на стойност 10 500 лв. Предлагам да одобрим изплащането
на стойността, посочена в тази фактура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-254 е постъпило искане
отново от БНТ за изплащане на медиен пакет по Договор НС-24-93,
сключен между телевизията и Коалиция от партии „Български
възход”. Приложени са необходимите документи, приемопредавателни протоколи, дискове със записи, както и фактура на
стойност 23 508 лв. с ДДС. Моля да одобрим изплащането на тази
фактура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
одобрим изплащането на тази фактура.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-255 е постъпило
искане от БНТ за изплащане на фактура по медиен пакет с № НС-24201, сключен между телевизията и ПП „Атака”. Има приложени
всички необходими документи, фактурата е на стойност 3528 лв.
Предлагам да одобрим изплащането на тази фактура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-256 е постъпило
искане от БНТ за изплащане на сумата от 15 хил. лв. по договор за
медиен пакет с вх. № НС-24-38, сключен между телевизията и ПП
„Атака”. Има всички необходими документи, доказващи
извършването на медийната услуга, както и оригинална фактура.
Предлагам да одобрим изплащането на сумата от 15 хил. лв. по този
договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-257 е постъпило искане
на БНТ да се изплати медиен пакет по Договор № НС-24-110,
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сключен между телевизията и Коалиция от партии „Продължаваме
промяната”. Представени са необходимите документи, както и
доказателства за извършването на медийната услуга. Оригиналната
фактура е на сума 11 880 лв. Предлагам да одобрим изплащането на
тази фактура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с вх. № НС-24-258 е
постъпило искане от БНТ за изплащане на медиен пакет с вх. № НС24-19, сключен между телевизията и Движение на непартийните
кандидати. Представената фактура е на стойност 27 хил. лв. Освен
нея има всички необходими документи, доказващи изпълнението на
медийната услуга. Предлагам да одобрим изплащането на тази сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Още едно искане от БНТ,
постъпило с вх. № НС-24-259 за изплащането на медиен пакет по
Договор НС-24-21, сключен между телевизията и ПП „Изправи се,
България!”. Имаме всички необходими документи, доказващи
изпълнението на услугата, приемо-предавателен протокол.
Фактурата е на стойност 39 хил. лв. с ДДС. Предлагам да одобрим
изплащането на сумата.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-260 е постъпило
искане от БНТ за изплащането на сума по медиен пакет. Договорът е
№ НС-24-111, сключен между телевизията и Коалиция
„Справедлива България”. Всички необходими и надлежни
документи са представени. Стойността на фактурата за медийните
услуги е 6000 лв. Предлагам да одобрим изплащането на тази
фактура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-261 е постъпило
искане отново от БНТ по договор, който тя е сключила с ПП
„Българска социалдемокрация Евролевица”. Номерът на договора е
НС-24-18. Приложени са всички необходими документи,
включително дискове, на които е записано изпълнението на всяка
една от договореностите от медийния план. Стойността на договора
е 37 989,60 лв. Предлагам да одобрим изплащането на
фактурираната сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последен доклад за тази точка. С
вх. № 24-227 е постъпило искане от телевизия Евроком за изплащане
на договор № НС-24-75 за медийна услуга, сключен между
телевизията и БНС „Нова демокрация”. Представени са приемопредавателен протокол, диск, в който е записано изпълнението на
услугата, два броя сертификати, както и фактура на стойност 39 936
лв. с ДДС. Предлагам да одобрим изплащането на тази фактура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Повече доклади в тази точка
нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам
заседанието на ЦИК. Ще продължим заседанието в 14,30 ч.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
продължава заседанието на ЦИК.

НЕЙКОВА:

Колеги,

Продължаваме с доклади по втора точка:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, в предиобедната част от заседанието докладвах
докладна записка вх. № ЦИК-09-318 с предложение за годишен
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абонамент на печатни издания на ЦИК. Както докладвах, има
представени три оферти, представени в два варианта. Първият
вариант е само специализирани издания, вторият вариант е
специализирани издания и политематични издания, които са
ежедневници или седмичници. Отделно от това се прави
предложение да се купи за нуждите на счетоводството Универсална
книга за бюджетния счетоводител, издание 2023 г., което може да
бъде поръчано, ако се приеме офертата на Доби прес, която е и с
най-ниска цена, може да бъде поръчано през интернет и има
промоционална цена, посочена на стр. 3 в докладна записка. Моето
предложение е да приемем офертата на Доби прес, вариант 2, да се
абонираме за специализирани политематични издания и да закупим
тази Универсална книга на бюджетния счетоводител, като в
допълнение предлагам в зала 76а да бъде обособена възможност с
някакви библиотечни шкафове там да се съхраняват всички издания,
които получаваме, като да могат да се четат от всички, включително
и специализираните такива, тъй като за тази година сме се
абонирали за специализирани издания, но не се знае къде се
съхраняват и как могат да бъдат ползвани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения? Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моята папка в момента се
качва писмо до Областна дирекция „Земеделие” – Габрово. Ако си
спомняте, Ви докладвах преди седмица писмо с наш вх. № НС-0498, в което от Областната дирекция ни правят запитване по
отношение на две лица дали са участвали в състав на СИК извън
страната. Посочени са имената на лицата. Тогава го докладвах за
сведение с информация, че само по отношение на едното лице се
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установяват данни. Двете лица първоначално са били назначени,
след това са освободени. Едното лице е било член на СИК, но от
сканирания протокол, качен и на сайта на ЦИК, се вижда, че то не е
участвало в деня на изборите, не е подписало протокола и изобщо не
фигурира в списъка на хората, които са присъствали там. В тази
връзка предлагам да бъде изпратен отговор на Областната дирекция
по земеделие с тази информация. Писмото е в смисъла, който казах
току-що. Посочваме решенията, с които са назначени съставите на
СИК, и даваме линк, тъй като те са публикувани на сайта на ЦИК.
От тези актове е видно, че първоначално тези лица са били
назначени като членове, впоследствие едното е било освободено, не
фигурира в състав на комисия, а другото фигурира като част от
състава на СИК 586, но от сканирания протокол от работата на СИК
е видно, че в деня на изборите не е участвало в работата на
комисията. Това е предложението ми за отговор до ОД „Земеделие”.
– Габрово. Моля, ако нямате други предложения, да гласуваме
писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
друго предложение? Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов), против – няма.
Колеги, във връзка със следващия доклад, тъй като има
нужда от допълване на преписката, прекъсвам заседанието за
10 минути.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължава заседанието на ЦИК. Дванадесет членове сме в залата,
имаме кворум.
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Продължаваме с втора точка:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с частичните
избори на ОИК-овете и на кметовете да изпратим писмо за
избирателната активност в изборния ден, както и предаването на
протоколите в ЦИК. То е във вътрешната мрежа
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов), против – няма.
Колеги, в тази точка ще помоля да отворите работната папка,
подпапка 12 октомври, в която е докладна записка с вх. № ЦИК-09323 от днешна дата. Докладната записка е подготвена от директора
на Дирекция „Администрация” в изпълнение на решение на ЦИК по
протокол от заседанието, проведено на 12 октомври 2022 г.,
съгласно който приехме да бъдат изплатени допълнителни
възнаграждения за награди на служителите от администрацията на
ЦИК и на служителите, които бяха назначени по реда на чл. 39, ал. 5
от Правилника за дейността на ЦИК. При определяне на
индивидуалния размер е съобразено реално отработеното време за
всеки от служителите в активния период за произвеждане на
изборите на 2 октомври 2022 г. Общият размер на определените
награди е така, както е посочен в докладна записка, както и общият
размер на наградите на служителите, назначени по реда на чл. 39,
ал. 5 от Правилника. Средствата за награди на служителите от
администрацията ще бъдат счетоводно отразени по § 01-00
„Персонал” по бюджета на ЦИК от свободните ѝ средства съгласно
счетоводна справка за изразходвани и свободни финансови средства
към 30 септември 2022 г. Средствата за служителите, назначени по
реда на чл. 39, ал. 5, ще бъдат счетоводно отразени по § 02-00
„Персонал” от средствата по план-сметката за изборите на 2
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октомври 2022 г., приета с ПМС № 241. Средствата за покриване на
посочените разходи са налични. Към докладна записка е представен
и контролен лист от днешна дата за извършен предварителен
контрол от финансовия контрольор преди поемане на задължение.
Изразено е становище за законосъобразност относно поемането на
задължение в посочените размери. Сочи се по кой параграф ще
бъдат отразени съответните средства.
Към докладната записка може да се запознаете и със
справките, изготвени за всеки един от служителите в
администрацията за отработеното време в периода от 1 август до 7
октомври т.г. включително, както и справка за служителите,
назначени по реда на чл. 39, ал. 5 от Правилника.
Моля за Вашите изказвания или предложения, ако имате
различни от това, което се получава при изпълнението на нашето
протоколно решение. Ако няма предложения, моля да гласуваме
одобрение за изплащането на награди в така посочените размери.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов), против – няма.
Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам
заседанието на Централната избирателна комисия. Насрочвам
следващото заседание за вторник, 25 октомври 2022 г., от 10,30 ч.
Благодаря Ви.
(Закрито в 15,30 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Виржиния Петрова

