ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 278
На 17 ноември 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно искане за отваряне на
запечатани помещения в община „Искър“, област Плевен, в които се
съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през
2019, 2021 и 2022 г.
Докладва: Цветанка Георгиева
2. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
3. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Елка
Стоянова, Цветанка Георгиева, Силвия Стойчева,
Любомир Георгиев, Георги Баханов и Красимир Ципов
4. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладват: Ерхан Чаушев и Красимир Ципов
ПРИСЪСТВАХА: Георги Баханов, Камелия Нейкова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов, Елка Стоянова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Гергана Стоянова, Димитър Димитров,
Йорданка Ганчева, Росица Матева и Севинч Солакова.
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Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната
избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Осем членове сме в залата. Имаме кворум за заседание.
Отсъстват колегите: Димитър Димитров, Росица Матева,
Севинч Солакова, Гергана Стоянова и Йорданка Ганчева, поради
ползване на отпуск.
Колеги, във връзка с ползването на отпуск от госпожа
Солакова и на основание чл. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Централната избирателна комисия определям господин
Томов – заместник-председател на ЦИК, да подписва решенията,
протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на
Централната избирателна комисия за времето, през което ще
отсъства секретарят на ЦИК.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно искане за отваряне на
запечатани помещения в община „Искър“. Докладчик – госпожа
Георгиева.
2. Машинно гласуване. Докладчик – господин Войнов.
3. Доклади по административни преписки. Докладчици – аз,
господин Томов, госпожа Елка Стоянова, госпожа Георгиева,
госпожа Стойчева, господин Георгиев.
4. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладчик – колегата Чаушев.
Имате ли предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
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Любомир Георгиев, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева),
против – няма.
Преминаваме към точка първа:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА
ОТВАРЯНЕ НА ЗАПЕЧАТАНИ ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩИНА
„ИСКЪР“, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, В КОИТО СЕ СЪХРАНЯВАТ
ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОИЗВЕДЕНИ ИЗБОРИ
ПРЕЗ 2019, 2021. И 2022 Г.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
председател.
Колеги, докладвам ви проект на решение за отваряне на
запечатано помещение в община „Искър“, област Плевен.
Постъпило е искане от кмета на общината с вх. № МИ-14-16
от 16 ноември 2022 г. за разрешаване на достъп до две запечатани
помещения, които се намират в административната сграда на
общината и в които се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените избори през 2019 г. – за членове на Европейския
парламент и за общински съветници и кметове, през 2021 г. – от
изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни
представители, и през 2022 г. – от изборите за народни
представители.
Целта на искането е извършване на неотложни строителномонтажни работи в двете помещения, в които се съхраняват тези
изборни книжа и материали.
Предлагам ви проект на решение, който е в моята папка и
моля да погледнете, с който разрешаваме на община „Искър“ да
отвори помещението и съответно тези изборни книжа и материали
подлежат на пренасяне в друго помещение. След приключване на
ремонтните дейности съответно ще бъдат върнати в същите, в които
се намират в момента.
Моля да погледнете текста на решението и, ако нямате
възражения, да го гласуваме.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се
запознаете с проекта на решение.
Има ли предложения? Няма.
Моля да гласуваме така представения проект на решение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Колеги, това решение е с № 1574-МИ.
Преминаваме към точка втора:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, постъпило е писмо от „Сиела Норма“ с вх.
№ НС-23-438 от 15 ноември 2022 г. То е във връзка с нашето писмо,
с което поискахме да ни предадат липсващите приемо-предавателни
протоколи и приложения 2 и 3 от изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
От
„Сиела
Норма“
са
ни
предоставили
тези
приемо-предавателни протоколи. Освен това ни представят и проект
на приемо-предавателен протокол за приемане на работата.
В тази от връзка е постъпила докладна записка от директора
на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-369. Тя е във връзка
с предадените липсващи приемо-предавателни протоколи. След
извършената проверка е констатирано, че са предадени всички
искани приемо-предавателни протоколи с изключение на
протоколите за три машини, за които е допусната грешка, тоест
предадено е не Приложение 2, а Приложение 3 или обратното.
Вместо изисканото Приложение 3 за две машини е предадено
Приложение 2.
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Затова предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“, с
което да им поискаме протоколите за тези три машини. Проектът за
писмо е в моята папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
погледнете проекта на писмо, с което да изискаме липсващите
документи за тези три избирателни секции.
Имате ли предложения по текста? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е още едно
писмо от „Сиела Норма“ с вх. № НС-23-439. То е в отговор на
нашето писмо, с което поискахме обяснения защо в предоставения
от „Сиела Норма“ списък с техническите неизправности и
инциденти присъства информация за машини, които не са
преустановявали работа. И обратно, липсва информация за машини,
които са преустановили работа по данни на районните избирателни
комисии, съответно решение на ЦИК.
От „Сиела Норма“ ни информират, че списъкът с технически
неизправности и инциденти, който са ни предоставили, е на база на
информацията, постъпила при тях от получени обаждания,
възприемани и отразявани в системата, като това е източникът,
според тях, на информация, на базата на който е генериран списъкът.
Твърдят, че не разполагат с информация за конкретните
констатирани несъответствия и не биха искали да спекулират с друга
информация.
Докладвам писмото за запознаване, като предлагам да го
обсъдим на работна група при обсъждане и приемане на работата по
Договор № 20.
Уважаеми колеги, постъпил е доклад от главните
юрисконсулти в звено „Правна дейност“ с вх. № ЦИК-09-362, както
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и допълнение към доклада с вх. № ЦИК-09-362-1. Докладите са
относно изпълнението на задълженията на „Сиела Норма“ по
отношение на частичните избори за кметове на 9 и 23 октомври по
Договор № 20 от 9 септември 2022 г.
В доклада са описани представените от „Сиела Норма“
документи, които са били прегледани, описано е и изпълнението по
всяка една точка от договора. В допълнението към доклада са
посочени протоколните решения, с които Централната избирателна
комисия е приела окончателните екрани на електронните бюлетини
за частичните избори, описани са и върнатите хартиени ролки
съгласно приемо-предавателните протоколи.
По време на частичните избори не са установени
дефектирали машини за гласуване. Това е видно както от прегледа
на постъпилите телефонни обаждания, а така също не е постъпил
нито един сигнал от секционна или общинската избирателна
комисия и всички секции са с отчетени резултати от машинното
гласуване.
Поради горното предлагам да вземем решение за приемане на
работата на изпълнителя в частта за частичните избори на 9 и 23
октомври 2022 г. по Договор № 20 от 9 септември 2022 г., да бъде
платена цената по точки 3.2. и 3.3. от договора и да бъде освободена
гаранцията за изпълнение съгласно т. 6.6. от договора в частта за
частичните избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
вашите изказвания и становища.
Доколкото стана ясно от доклада, предложението е само във
връзка с приемане на работата за частичните избори, произведени на
9 и 23 октомври 2022 г.
Колеги, имате ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
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Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– 2 (Георги Баханов и Ерхан Чаушев).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от IT
експертите към ЦИК с вх. № НС-23-441. Те пишат, че във връзка с
приключилото пренасяне на данните от флаш паметите ще е
необходимо данните да бъдат записани на два външни твърди диска.
След дискусия експертите на групата са стигнали до извода, че
записът на същите дискове от предишните избори няма да бъде
възможен, тъй като е осъществен на специални затворени дялове и
поради горното молят да бъдат закупени два нови външни твърди
диска, като единственото им изискване е капацитетът им да бъде
поне 1 терабайт.
Във връзка с това предлагам да вземем решение да бъдат
закупени два твърди диска с капацитет по 1 терабайт и да бъдат
предоставени на експертите да запишат данните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
предложения, изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение и, ако бъде
взето решение за закупуване на дисковете, на които да бъде записана
информацията, изпълнението да се възложи чрез директора на
дирекция „Администрация“.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпила е докладна
записка от директора на дирекция „Администрация“ с вх. №
ЦИК-09-367. Тя е относно изготвени документи за възлагане на
обществена поръчка за поддържане, съхранение и транспортиране
на акумулаторни батерии за СУЕМГ.
Ще припомня, че на работна група обсъдихме обществената
поръчка, която беше в две части: за поддържане и съхранение,
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едната част, и другата – за допълнително закупуване на батерии.
Тогава се обединихме засега да не закупуваме допълнително
батерии, обществената поръчка да бъде преработена и да бъде само
в една част, говоря за поддържане и съхранение. Така е новата
изготвена обществена поръчка, сега докладвам за запознаване и
предлагам да я обсъдим и обявим на следващото заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се
запознаете с подготвената документация, за да можем в следващо
заседание да вземем решение, като след обсъждането в работна
група като че ли необходимостта да можем да гарантираме
поддръжката, съхранението и зареждането на батериите е
приоритетно с оглед и изтичащия договор. На 22 декември ли беше?
А дали ще има необходимост от закупуване на нови батерии
към този момент, ако не е наложително, да пускаме и обособена
позиция с този предмет, тъй като, първо, че липсва яснота и може да
не се наложи, на следващо място, няма нужда да се генерират
допълнителни разходи.
Така че моля да се запознаете с документацията, за да може
да се вземе и решение да бъде проведена обществената поръчка
съобразно необходимите срокове, навреме.
Имате ли друг доклад? Нямате.
Колеги, преминаваме към точка трета:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Колеги, ще ви докладвам две преписки, които са в папката на
колегата Солакова. С вх. № ЦИК-09-363 от 15 ноември 2022 г. е
представена докладна записка относно предоставяне на
статистически данни, необходими за проследяване на напредъка по
Целите за устойчиво развитие 2030 ООН.
В докладната записка се сочи, че съгласно писмо от
10 ноември 2022 г. на Националния статистически институт
Централната избирателна комисия трябва да предостави
статистическа информация относно разпределението на ръководните
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длъжности по пол към 31 декември 2021 г., като ръководните
длъжности са кодирани съгласно националната класификация на
професиите и длъжностите.
Необходимата информация е попълнена в приложен към
писмото на Националния статистически институт шаблон и
изготвената справка се предлага на вниманието на ЦИК за
одобрение и подаване до Националния статистически институт по
електронната поща, посочена в тяхното писмо.
Така че, колеги, предлагам да одобрим предоставената
таблица под формата на справка и да бъде подадена до Националния
статистически институт. Доколкото си спомням, срокът посочен в
тяхното писмо, е да бъде подадена информацията в електронен
формат преди 18 ноември 2022 г., така че да можем да спазим и
съответния срок.
Имате ли изказвания?
Колеги, аз ви предлагам в справката, справка ли е, таблица ли
е, която е приложена към докладната записка, а именно „заети
ръководни длъжности към 31 декември“, да бъде направена
корекция в частта относно състава на Централната избирателна
комисия, като в бележка отдолу се отрази спецификата в
наименованията на длъжностите на членовете на Централната
избирателна комисия, тъй като така както е посочено, това по-скоро
съответства на длъжностите в изпълнителната власт.
С тази корекция да бъде изпратена съответна информация. И
корекцията да бъде възложена на директора на дирекция
„Администрация“.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Колеги, следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-02-93… Да,
няма го. Сега ще го намеря къде е.

10
Отлагам този доклад, за да се качи писмото във вътрешната
мрежа.
В моята папка в днешното заседание ви докладвам докладна
записка от администрацията с вх. № ЦИК-09-370 относно
извършване на промяна по бюджета на Централната избирателна
комисия за 2022 г. и уведомяване на министъра на финансите на
основание чл. 112, ал. 2 и ал. 8 от Закона за публичните финанси в
съответствие с т. 13 от Раздел IX „Извършване на промени по реда
на Закона за публичните финанси“ от Указанията на министъра на
финансите, дадени с писмо от 22 март 2022 г., и във връзка с чл. 8 от
Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на
Министерството на финансите по Закона за държавните такси и във
връзка с упражнен контрол при отпечатване на хартиени бюлетини
за гласуване в изборите на 2 октомври 2022 г. е подготвена
компенсирана промяна по бюджета на ЦИК и проект на писмо до
министъра на финансите.
Промяната е по Функционална област „Организиране и
произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и
национални референдуми“, Бюджетна програма „Избори и
национални референдуми“ и е в размер на 94 294 лева. С тази сума
се намаляват разходите (показател „Издръжка“), и се увеличават
разходите за платени данъци, такси и административни санкции. Със
същото число се намалява максималният размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималният
размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2022 г.
Към докладната записка са приложени два документа, както
казах, проект на писмо до министъра на финансите и промяна в
бюджета на Централната избирателна комисия за 2022 г., която
следва да бъде утвърдена.
Така че, колеги, така както се сочи в докладната записка, се
прави предложение за утвърждаване на необходимите документи и
изпращане на министъра на финансите. Предлагам ви да одобрим
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направените предложения да се утвърди компенсираната промяна по
бюджета и да се изпрати писмото на министъра на финансите.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
Следващ докладчик – господин Томов.
Заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-04-02-400 от
16 ноември 2022 г. Писмото е от Областна дирекция на МВР –
Пловдив, във връзка с проверка на Окръжната прокуратура, от която
са получени задължителни указания от наблюдаващия прокурор до
МВР – Пловдив, с № 20250 от 2022 г.
На това основание от МВР – Пловдив, искат от нас да
предоставим заверени копия на списъка, съдържащ имена, ЕГН и
саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели. Става дума за
подписката на Политическа партия „Изправи се България“ от
изборите на 2 октомври 2022 г.
Аз се свързах на оставените координати с отговарящия
очевидно за тази задача инспектор А.
, за да разбера дали
тази информация им трябва на хартия или може да се изпрати на
диск. Господин А.
каза, че може да бъде на диск, което
според мен е по-удобният начин и пести на страната едно дърво.
Затова предлагам да сканираме на диск страниците от тази
подписка, да се възложи това на администрацията и, когато е готов
дискът със сканираните копия, да бъдат изпратени на посочения
адрес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по доклада на колегата Томов? Или предложения за
предоставяне на исканата от Областна дирекция на МВР – Пловдив,
информация. Няма.
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Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, ако позволите, да докладвам
писмо № ЦИК-12-39 от 15 ноември 2022 г. С това писмо сме
информирани и сме получили покана от Обществения съвет към
ЦИК за провеждане на редовно заседание, което обаче е било вчера,
така че го докладвам за сведение – че все пак сме получили такава
покана.
Докладвам писмо от М. Р.
, не е ясна позицията на
дамата от писмото. Тя ни информира обаче, че провежда изследване
в Университета Фордхам в Ню Йорк и в тази връзка има три въпроса
към нас с молба за помощ и информация.
Първият: кои раздели от кои закони във вашата страна се
занимават с гласуването на хора с увреждания и достъпността на
избирателните секции за инвалидни колички?
Вторият: има ли съдебни решения относно достъпността и
гласуването за хора с увреждания или достъпността на
избирателните места? Ако е така, мога ли да получа достъп до
решенията?
И трето: имате ли данни какъв дял от избирателните секции
са достъпни за инвалидни колички?
Ако имаме отговори на горните въпроси, които сме готови да
споделим, ще ни благодари.
Молбата е да й отговорим до понеделник – 21 ноември 2022
г., тъй като изследователският проект бил в график.
Днес е 17-и, 21-и мисля, че се пада понеделник. Ние имаме
заседание във вторник. Аз в момента не мога да предложа отговор,
така че засега го докладвам за сведение. Ще се опитам, доколкото
мога, да събера информация и да го докладвам, още веднъж да се
върна към тази преписка във вторник, 22 ноември 2022 г. Не мисля,
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че случаят е такъв, че с извънредно заседание на 21-ви да го
приемаме.
За сведение го докладвах.
Мисля, че нямам друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ
докладчик – госпожа Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
Колеги, връщам на доклад едно мое писмо № НС-09-269,
което изпратихме до община Каварна във връзка с писмо с наш вх.
№ със същия индекс от 7 ноември 2022 г. от Окръжен следствен
отдел към Окръжна прокуратура – Кърджали, за запитване за едно
лице и искане да бъде предоставена декларация –Приложение 22.
Подготвен е проект на писмо – отговор до окръжния
следствен отдел със заверено копие на исканата информация.
Моля да гласуваме писмото до окръжния следствен отдел, с
което предоставяме заверено копие от поисканата декларация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
изказвания? Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против
– няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
Докладвам ви за сведение. Към мой предходен доклад №
НС-09-270, което е писмо с искане за предоставяне на информация
от разследващите органи по отношение на едно лице в какво
качество и изобщо дали е участвало в изборите от 2018 г. досега в
община Каварна. Ние изпратихме отговор до следствената служба с
информацията, с която Централната избирателна комисия разполага
по отношение на запитването. Сега е пристигнало и писмо от
община Каварна, с което ни уведомяват, че това лице при тях не е
участвало като член на секционна избирателна комисия.
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Докладвам го само за сведение и запознаване, тъй като в
писмото, което изпратихме на следствената служба, изрично сме
уточнили, че информацията, с която разполага Централната
избирателна комисия, е описана в нашия изпратен вече отговор. И
тъй като това по същество не променя дадения от нас отговор, не
предлагам проект на допълнително писмо до разследващия орган.
Само го докладвам за сведение и запознаване.
Следващият ми доклад е с вх. № МИ-23-10 от 17 ноември
2022 г. Това е покана за доброволно изпълнение по представения
оригинал на изпълнителен лист. Моля да го видите в папката с
моите инициали от днес. По него следва да бъде изплатена сума
съдебни разноски в размер на 5410 лева.
Предлагам да бъде одобрено изплащането на разхода, тъй
като съгласно изискванията на Гражданско-процесуалния кодекс
оригиналът на изпълнителния лист е предоставен на Централната
избирателна комисия. Към преписката има приложено заверено
копие – с „вярно с оригинала“, на съдебното Решение № 5548.
В тази връзка моля да бъде гласувано изплащането на
посоченият в оригинала на изпълнителния лист разход.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по
доклада на колегата Стоянова? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви по повод преписка с наш
вх. № ЦИК-11-58 от 28 октомври 2022 г. – запитване от едно лице по
отношение на образувано дело в Софийски градски съд с
Централната избирателна комисия. И наш отговор до лицето с №
ЦИК-11-61 от 8 ноември 2022 г., че е входирано писмо с №
ЦИК-11-63 от 15 ноември 2022 г., с което лицето ни уведомява, че е
получило писмото и изразява персоналното си становище.
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Докладвам ви го за сведение и запознаване.
Следващият ми доклад е с вх. № НС-22-55-2 от 15 ноември
2022 г. Това е отчет от А. К.
във връзка със сключен с нея
договор. Това е отчетът по изпълнението на договора.
Моля да се запознаете и да го приемем, защото имам свързан
с този отчет доклад – докладна записка от директора на дирекция
„Администрация“, който ще докладвам, след като обсъдим отчета и
го гласуваме – НС-22-55-2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по предложението? Няма.
Моля да гласуваме така направеното предложение.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева),
против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви докладна записка с вх. №
ЦИК-09-366 от 16 ноември 2022 г. относно граждански договор,
отчетът по който току-що ви докладвах.
С докладната записка се предлага Комисията да одобри
изпълнението на работата и да бъде изплатено възнаграждението по
договора съгласно представения писмен отчет за съответния период.
Плащането ще бъде извършено от средствата по план-сметката,
приета от Министерския съвет за изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г. Прилага се писмен отчет. Към
докладната има контролен лист…
Ще отложа за малко по-късно доклада си. Няма да го
гласуваме сега, само за запознаване го докладвам, тъй като не мога
да намеря контролния лист. Ще ви го предоставя до края на
заседанието.
Засега последният ми доклад в тази точка е с вх. № ЦИК-09365 от 15 ноември 2022 г. – становище от главния юрисконсулт от
дирекция „Администрация“ на ЦИК и от счетоводителя към
администрацията на ЦИК относно прекратяване на Договор № 2 от
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22 март, сключен с „Нова транслейт“ за извършване на преводачески
услуги и определяне на друг изпълнител за извършване на услугите.
В становището е записано, че в случай че комисията реши да
прекрати договор № 2 от 22 март, сключен с „Нова транслейт“ за
извършване на преводачески услуги, това може да стане на
основание на т. 6.5. от Раздел VI на Договор № 2 от 22 март,
едностранно с петдневно писмено предизвестие от страна на
изпълнителя.
Посочена е справка за извършените преводачески услуги и
извършеното плащане по същата. В становището се посочва, че с
предходно становище е уточнено, че съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 от
Закона за обществените поръчки възложителите могат да възлагат
директно обществени поръчки за доставки и услуги с прогнозна
стойност по-малка от 30 хиляди лева. И в този случай разходът се
доказва с първични платежни документи без сключване на писмен
договор.
В тази връзка финалното заключение в становището е, че
Комисията може да покани за участие, тъй като ако бъде взето
решение за прекратяване на този договор, ще бъде необходимо да се
сключи нов с нов изпълнител, и се предлага, ако се стигне до такова
решение, Комисията да покани участниците, класирани от второ до
четвърто място, с цел извършване на пазарно проучване по смисъла
на чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и да бъдат
изпратени ценови предложения от поканените съгласно приложен
проект на писмо. Има проект на писмо към становището. И след
получаването на ценовите предложения Комисията да вземе
решение за сключване на договора с предложилия най-ниска цена
съгласно обявената по поръчката методика за оценка на офертите.
В тази връзка се предлага Централната избирателна комисия
да приеме решение за изпращане на покани. Приложени са
съответните приложения към становището.
Госпожо председател, като докладчик само да си допълня
доклада. Предвид факта, че към становището има приложени
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документи, които според мене е добре колегите да погледнат и да се
запознаят, предлагам да го докладвам сега само за сведение и
запознаване и в следващо заседание да се пристъпва към вземане на
решение във връзка с евентуалното прекратяване на Договор № 2 и
извършването на пазарно проучване във връзка със сключването на
нов договор с нов изпълнител.
Така че засега, колеги, променям си доклада, не предлагам
решение. Предлагам го за запознаване и сведение.
В момента нямам други доклади по тази точка. Малко покъсно ще представя контролния лист към предходния си доклад във
връзка с изпълнението на договора по представения и приет от
Централната избирателна комисия отчет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Следващ докладчик – госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, постъпило е в
Централната избирателна комисия писмо от кмета на община
Перник с вх. № МИ-14-15 от 15 ноември 2022 г., с което се иска
разрешение за осигуряване на достъп до помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от изборите на 11 юли 2021
г. Искането е във връзка с водено досъдебно производство в
Окръжната прокуратура.
Предлагам ви текст на писмо, с което да уведомим кмета на
община Перник, че не е необходимо изрично разрешение от
Централната избирателна комисия, а достъпът до запечатаното
помещение се извършва по реда на Решение № 1244-МИ от
30 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия със
заповед на кмета на общината.
Моля да погледнете текста на решението и, ако нямате
възражения, да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля да гласуваме.
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева),
против – няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви вх. №
ПВРНС-6-101 от 16 ноември 2022 г. Това е преписка, която сме
получили от кмета на община Кирково за отваряне на запечатано
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали, с
приложена заповед на кмета за комисия и протокол от дейността,
което комисията е извършила. Отварянето на помещението е във
връзка с искане на органите на МВР.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, връщам в тази точка доклада, който не направих, тъй
като преписката не беше публикувана във вътрешната мрежа.
В папката на колегата Солакова моля да се запознаете с
писмо с вх. № ЦИК-02-93 от 15 ноември 2022 г., получено от
Народното събрание, с което ни се изпраща заповед на председателя
на Народното събрание, с която моля да се запознаете. Същата ще
бъде предоставена на администрацията за предприемане на
съответните действия.
Следващ докладчик – госпожа Стойчева.
Заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия с вх. № НС-04-02-398 от 14 ноември 2022 г. е получено
искане от Столичната дирекция на вътрешните работи, Четвърто
районно управление във връзка с образувано досъдебно
производство със съответния номер по описа на Четвърто районно
управление със следното съдържание:
„Следва ли да бъде извършвана проверка на лицата, вписани
в избирателните списъци за лица, гласуващи с подвижни
избирателни секции за изборите за Народно събрание, проведени на
4 април, относно гражданството на лицата или наличието на други
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обстоятелства, които изключват правото им на гласуване, и в случай,
че следва да бъде извършена такава проверка, моля да се посочи
основанието за това.“
В папката с моите инициали можете да се запознаете с проект
на отговор по поставеното искане. В отговора посочваме правното
основание, а именно чл. 57, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс, въз
основа на който Централната избирателна комисия определя реда за
проверка за гласуване в нарушение на правилата на Кодекса и
възлага извършването на тази проверка на Главна дирекция ГРАО в
Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Посочва се и номерът на конкретното решение – 2352-НС, от
30 март 2021 г., с което Централната избирателна комисия е
определила реда и срока за извършване на проверка за гласуване в
нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни
представители на 4 април, както и линк към цитираното решение, а
също така предлагам да предоставим и Решение № 1217-НС от 22
февруари 2021 г. относно реда за образуване на секции за гласуване
на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г., като посочим
и линк към въпросното решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по предложението на колегата Стойчева? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветозар Томов),
против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № НС-23-440 от 16 ноември
2022 г. в Централната избирателна комисия е получено от
Комисията за защита на личните данни във връзка с изпратени по
компетентност от страна на ЦИК сигнали относно неправомерно
обработване на лични данни на физически лица от служители на
Районната избирателна комисия – Хасково.
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Можете да се запознаете със съдържанието на отговора,
колеги, той е в папката с моите инициали. В резултат на
извършената проверка е установено, че няма нерегламентирано
разпространение на лични данни от страна на служителите на РИК –
Хасково, тъй като данните са изпратени на партията, която е подала
тези лица за членове на секционна избирателна комисия, а те
доброволно предоставят своите лични данни на партиите, които ги
предлагат за такива, като подписват нарочна декларация за това.
Това е изводът в писмото на Комисията, като се отправя и
препоръка Централната избирателна комисия при произвеждане на
бъдещи избори да приеме правила за обработване на лични данни от
страна на районните избирателни комисии и другите участници в
изборния процес.
Докладвам го за сведение.
И още едно писмо – от Общинската избирателна комисия –
Разлог, с вх. № МИ-15-309 от 15 ноември 2022 г., с което колегите от
общинската избирателна комисия ни изпращат заверен препис по
административно дело № 247 от 2022 г. на Административния съд –
Благоевград. С този препис общинската избирателна комисия е
уведомена, че Решение № 135 от 11 март 2022 г. на Общинската
избирателна комисия – Разлог, с което са прекратени предсрочно
пълномощията на К. Г.
като кмет на община Разлог, е
влязло в законна сила.
Докладвам го за сведение на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Следващ докладчик – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам най-напред писмо с вх.
№ НС-00-411 от 15 ноември 2022 г., с което от „Информационно
обслужване“ са ни предоставили справка по поставени въпроси за
участие на едно лица като застъпник, наблюдател или в подобно
качество в изборите.
В тази връзка в папката с мои инициали е проектът на писмо
№ 4551 до Областната дирекция на МВР във Враца, с което
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предлагам да отговорим на поставените в по-ранно писмо от
дирекцията до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-002158 от 10 ноември 2022 г. въпроси за резултата от извършената
проверка.
От предложения текст на писмото правя и предложение за
автокорекция – накрая в отговорите номерата на удостоверенията да
не ги пишем, отговорите да приключват само до „решение №, дата и
комисия.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
изказвания? Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: След това докладвам писмо с вх.
№ ЦИК-00-360 от 15 ноември 2022 г.
Докладвам за запознаване. Писмото отново е от
„Информационно обслужване“, като то е придружено и с извадка от
подготвения проект на бюлетин и се очаква от подателите на
писмото и уводната част, за да се канализира дейността по
отношение на бюлетина.
В папката с моите инициали има подпапка „извадка
бюлетин“. Докладвам това писмо за сведение, запознаване и
последващо произнасяне.
Следващото писмо е от гражданин с вх. № НС-23-443 от
17 ноември 2022 г., към което е прикрепена снимка, за която се
твърди, че е от читалището в Казичене от 24 септември. Предлагам –
за сведение, много е хубава снимката на стая.
И последно от мен в тази точка – писмо с вх. № ЦИК-00-361
от 16 ноември 2022 г., което е във връзка с по-рано получено писмо
по същия повод, с което от постоянния представител в Брюксел
допълват информацията относно участието на срещата, за която вече
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информирах в предишно заседание. Чета от писмото в извадка: „В
подобни срещи, които обичайно се провеждат по четири пъти
годишно, участие вземат представители на централните избирателни
комисии или на министерствата на външните работи. Контактното
лице от страна на България в момента е било член на Централната
избирателна комисия…“, и така нататък, като се моли горната
информация да бъде взета предвид.
Предлагам го за сведение, освен ако няма друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-09-257/1
от 16 ноември 2022 г. в Централната избирателна комисия е
постъпило писмо – искане от Окръжния следствен отдел Кърджали,
с което молят на основание чл. 159 да им предоставим информация
за лицето Х. И. М. , с посочено ЕГН и адрес.
И пишат: „Подавало ли е декларация по чл. 33 във връзка с
чл. 243 от Изборния кодекс, с което е заявил, че ще упражни правото
си на глас в чужбина на изборите, проведени на 11 юли 2021 г. за
народни представители?“
Ако е подал такава декларация, да ги уведомим колко броя
декларации е подавал и предоставим заверени копия.
Уважаеми колеги, по тази преписка е имало предишно писмо
от 21 октомври 2022 г., с което ни искат отново от Следствения
отдел, от същия следовател – дали лицето е подавало декларация
или друг документ, с който е заявил, че ще упражни правото си на
глас в чужбина?
И ние след направена справка от „Информационно
обслужване“ им отговаряме, на това първо писмо с наше писмо от
10 ноември 2022 г., че това лице не е подавало заявление за
гласуване извън страната. Но то е било на доклад на колегата
Стоянова.
Сега като гледам писмото, явно колегите малко бъркат
понятията „декларация“ и „заявление“. Сега вече са се уточнили и

23
пишат: „Дали е подало декларация по чл. 33 във връзка с чл. 243, с
което е заявил, че ще упражни правото си на глас?“.
Аз предлагам да им изпратим копие от тази декларация по чл.
33, ал. 2 във връзка с чл. 243, с писмо, което е качено във вътрешната
мрежа, за да не продължава тази безкрайно кореспонденция с
недоразумения относно понятията „декларация“ и „заявление“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по предложението на колегата Баханов? Няма.
Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, със свързан доклад – колегата Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-09-278
от 11 ноември 2022 г. – писмо от Софийска градска прокуратура,
Следствен отдел, с което искат да предоставим заверено копие от
протокола на секционната избирателна комисия под съответния
номер в Република Турция, Бурса, район Йълдъръм /Юнусемре/ от
изборите за народни представители, проведени на 11 юли 2021 г.,
както и декларация по чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс – дали е била
подадена от лицето Х. И. М. , със съответното ЕГН?
В моята папка от днес ще видите проект на писмо до
Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, с което им
предоставяме и заверено копие от протокола на секционната
избирателна комисия, и заверено копие от декларацията, подадена от
въпросното лице.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля да гласуваме.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир
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Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. №
НС-09-145/1 от 16 ноември 2022 г. отново от Окръжен следствен
отдел – Кърджали, от същия следовател – К.
. Желаят на
основание чл. 159 – същата информация, но по отношение на друго
лице – Ф. Я. М.
, с посочено ЕГН и адрес. Дали същото е
подало декларация по чл. 33 във връзка с чл. 243 от Изборния
кодекс, с което е заявил, че ще упражни правото си на глас в
чужбина на изборите на 11 юли 2021 г.? Желаят копия, ако има
такива.
С предходно наше писмо от 10 ноември 2022 г. явно по
същия начин са ме запитали дали е подал декларация, че ще гласува
в чужбина и ние сме отговорили, че лицето Ф. Я. М.
не е
подавало заявление за гласуване извън страната в изборите за
народни представители.
Явно пак се касае за преплитане на понятия, а именно
„декларация“ и „заявление“. Така че след направеното уточнение в
новото писмо предлагам от архива на Централната избирателна
комисия да извадим декларацията. Подготвено е придружително
писмо, с което да изпратим декларацията по чл. 33, ал. 2 във връзка с
чл. 243 от Изборния кодекс, Приложение 22 за посоченото лице.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: И две постановления, колеги.
Едното е с вх. № НС-09-284 от 16 ноември 2022 г. на
Териториално отделение – Чирпан, Районна прокуратура – Стара
Загора, заведено дело за едно лице, че е гласувало два пъти.
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В две изречения фактическата обстановка. Лицето е отишло в
Пловдив, там е с постоянен и настоящ адрес. Опитва се да гласува с
машината, обаче явно нещо не се е получило и е помислил, че не е
гласувал. Въпреки това се е подписал в списъка, върнали са му
личната карта и отишъл в едно село, тъй като е бил с намерението,
че не е упражнил правото си на глас на машината, останал е с такова
впечатление. Отишъл в едно село, там го поканили да гласува и той
гласувал и с хартиена бюлетина.
Прокуратурата казва, че не е налице субективният елемент,
тоест той е останал с впечатлението, че не е могъл успешно да
упражни вота си на машина. В тази посока има и свидетелски
показания – лицето, което е било с него. Той е бил сигурен, че не е
упражнил правото си на глас с машина и отишъл да гласува в
селото. Не знам как е отишъл, след като няма постоянен и настоящ
адрес в това село, и как са го помолили да гласува там. Явно за
повишаване на избирателната активност в селото.
И постановлението е за прекратяване на досъдебното
производство поради липса на субективния елемент, тоест, че
лицето е било с ясното съзнание, че е упражнило веднъж правото си
на глас поради неуспешното му упражняване в Пловдив на машина.
Предлагам да остане за сведение с оглед на изложените
мотиви от Прокуратурата.
Ако някой колега има друго мнение, моля на следващото
заседание да го изрази, за евентуално обжалване.
Следващото е № НС-09-279 от 15 ноември 2022 г. На
11 септември 2021 г. в Нидерландия е упражнено право на глас, без
да има такова право от едно лице. Подало е и декларация,
престъпление по чл. 313, ал. 1.
С две изречения, лицето е подало преди две години молба да
му бъде прекратено българското гражданство. Имало е указ на
вицепрезидента, с който е прекратено гражданството му. Бил е
поканен да си получи този указ. Лицето към момента на
упражняване на избирателното си право не е бил получил указа за
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прекратяване на българското му гражданство и е бил със съзнанието,
че все още е с такова и затова е упражнил правото си на глас.
Има доказателства в тази насока. И има прекратяване на
наказателното производство поради липса на субективния елемент,
тоест, че лицето към момента на упражняване на правото си на глас
е бил със съзнание, че все още българското му гражданство не е
било прекратено.
Предлагам отново за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
в тази точка – колегата Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви едно писмо с вх.
№ НС-23-44-2 от 17 ноември 2022 г. Писмото е от госпожа Е.
Я.
, която е била член на секционната избирателна комисия в
град Честър, Великобритания, и изпраща сигнал, така го е
озаглавила, за нарушения и незаконосъобразни действия, ги нарича
тя, в изборния ден в секцията в Честър.
Това го докладвам за сведение, но да кажа какво съм проучил
във връзка с този така наречен сигнал. Прекалено много време е
минало от изборния ден, за да можем нещо да направим по принцип,
но освен това там като председател на СИК, която е извършила
нарушения, е записана В. Г.
, която е член на СИК,
председател е Т. Г.
. Тоест още първата информация не е
вярна.
По същественото, заради което трябва да се рови в
документацията на секцията, е, че в писмото на госпожа Я.
се
твърди, че въпросната дама Г.
още с откриването на
изборния ден е разрешила гласуването с машина и едновременно с
бюлетина на хартия.
Така де, обаче в документацията в тази секция няма никакви
следи за гласуване с хартия. Тоест не са използвани бюлетини и
всички вотове са на машина.
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Тези две неточности, да ги назова, ме карат да мисля
най-малкото, че паметта на госпожа Я.
в някаква степен ѝ е
изневерила, защото фактите не съвпадат с този сигнал.
Поради всичко това предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
преминаваме към четвърта точка:
ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА
ОИК.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, аз да продължа първо с
тези прокурорски разследвания.
Получили сме едно
писмо от Столична дирекция на
вътрешните работи, Девето районно управление, в което ни се искат
данни по отношение на лице, със съответното ЕГН, да бъдат
предоставени оригинали на избирателни списъци и на
допълнителния списък на съответната секция в жк „Люлин“.
Предлагам да изпратим писмо до кмета на Столична община
с копие до съответния комисар от Девето районно управление,
СДВР, с което да го уведомим, че исканите документи се в Столична
община и тя ще отговори на въпросните искания по отношение на
документите.
Предлагам да изпратим това писмо. Чрез кмета да му
изпрати исканите списъци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
имате ли? Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: И докладвам искане за заплащане на
възнаграждения от ОИК – Борован, с вх. № МИ-27-178 от 17
ноември 2022 г.
Тази искане е, така да се каже, с натрупване – от 1 февруари
до 12 август. Това са искания за изплащане на дежурства и
заседания. Те са свързани най-вече с водените дела – първа
инстанция, втора инстанция, във връзка с освобождаване на кмета и
на общински съветници.
Няма да ги чета, направо ще предложа. По преписката
дежурствата са във връзка с получаване на документи, отговори до
съда, включително и протести на Прокуратурата, връчване на
документи, приемане на документи – 23 дежурства и 3 заседания за
изразяване на становище по делата и съответните им обжалвания.
По преписката има счетоводна справка, която посочва, че за
дежурствата на 9 март, 1 април, 23 юни, 12 юли, 3 август, 9 август и
12 август е посочено единствено получаване или изпращане на един
или два документа, което не било дежурство.
Има контролен лист, с който се приема законосъобразността.
Аз предлагам да им се изплатят за всичките дежурства и
трите им заседания в общ размер 4234 лева и 72 стотинки със
съответните осигуровки. Това е.
Мисля, че в нашите решения за изплащане за новия мандат
трябва да има точно прецизиране, ясни правила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по искането
на ОИК – Борован, за изплащане на възнаграждение във връзка с
направения доклад има ли изказвания? Няма.
Моля да гласуваме изплащане на възнагражденията за
заседания и дежурства на ОИК – Борован.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: А също така към преписката, за сведение,
имаме с вх. № МИ-28-178 искане от госпожа Бецинска на
информация по случая.
Ние вече се произнесохме – за сведение.
Това е, нямам повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
И господин Ципов има доклад в тази точка.
Заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. №
МИ-27-198 от 16 ноември 2022 г. – искане за изплащане на
възнаграждения от Бургас за две проведени заседания, както и три
дежурства през месец ноември тази година.
Искането е съпроводено с всички необходими документи,
както и към него има счетоводна справка и контролен лист за
извършване на предварителен контрол преди поемане на
задължение.
Предлагам да одобрим изплащането на исканото
възнаграждение в размер на 1854 лева и 2 стотинки ведно с
осигурителните вноски от страна на ОИК – Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
изказвания?
Моля да гласуваме изплащане на възнаграждения на ОИК –
Бургас.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се
в „Административни преписки“ с доклад на госпожа Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, колеги, в моята папка е качен
контролният лист по отношение на доклада, който направих за
докладна записка № ЦИК-09-366.
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В този смисъл моля да го погледнете и да гласуваме
приключването на преписката, тъй като вече приехме отчета, и
изплащането на посоченото възнаграждение на лицето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля да гласуваме, така както беше направено
предложението, като преписката вече е комплектувана в цялост.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам
заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам
следващо за 22 ноември 2022 г., вторник, от 10,30 часа.
Благодаря ви.
(Закрито в 12,11 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Цветозар Томов

Стенограф:
Виолета Тасева

