
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 151 

 

На 11 януари 2022 г. в зала № 238 в сградата на Народното 

събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия 

при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладват: Емил Войнов, Росица Матева, Гергана 

Стоянова 

2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК. 

Докладват: Йорданка Ганчева, Цветанка 

Георгиева 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Севинч Солакова, 

Димитър Димитров, Силвия Стойчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев 

4. Гласуване извън страната. 

Докладва: Елка Стоянова 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева 

6. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Цветозар Томов – платен годишен отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 10,30 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум за заседание. 

В платен годишен отпуск е колегата Томов. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване – докладва господин Войнов и госпожа 

Матева. 

2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

докладват: госпожа Ганчева и госпожа Георгиева. 

3. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Солакова, господин Димитров, госпожа Стойчева, господин 

Ципов, господин Георгиев, ще Ви докладвам и аз. 

4. Гласуване извън страната – докладва госпожа Елка 

Стоянова. 

5. Доклади по дела жалби и сигнали – докладва госпожа 

Матева. 

6. Разни с докладчик господин Димитров. 

Имате ли предложения за допълване? 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля да ме включите в точка първа: 

Машинно гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? Няма. 

Моля, режим на гласуване по така представения проект на 

дневен ред. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте в тази точка. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-06-29-

2/10.01.2021 г. от „Сиела Норма“ АД относно изборите за кмет на 

кметство в село Вакарел. 

От „Сиела Норма“ АД твърдят, че не са напълно съгласни с 

доводите в нашето писмо, което гласувахме на миналото заседание, 

но въпреки това ще извършат услугите, свързани с машинното 

гласуване за изборите на 16 януари 2022 г. в село Вакарел. 

За изпълнение на услугите молят да им предоставим писмено 

имената на участниците в изборите и точните адреси на 

избирателните секции, а също така и генерираните от Централната 

избирателна комисия UEFI ключове за СУЕМГ. 

Твърдят, че тези ключове са им необходими, за да могат да 

отключат машините и да инсталират софтуера за местните избори, 

както и да извършат дейностите по гаранционната поддръжка. 

Във връзка с това докладвам и писмо с вх. № ЦИК-06-29-59, с 

което „Сиела Норма“ АД иска UEFI ключове. 

Тъй като ние разполагаме с машини, които не са използвани на 

изборите на 14 ноември и не са заключени с UEFI ключовете, 

предлагам да предоставим на „Сиела Норма“ АД две от тези машини 

и с писмо да им изпратим имената на кандидатите и адресите на 

избирателните секции. 

Проектът на писмо може да видите в моя папка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с проекта на писмото с проектен номер 2470? Имате ли 

предложения по текста? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам писмо с вх. 

№ ЦИК-06-6-1/07.01.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД. С 

него приложено ни изпращат график за третото ниво отдалечени 

софтуерни консултации. Обучението започва днес – 11 януари 

2022 г. и е в продължение на 17 дни, така че би следвало да 

приключи на 2 февруари 2022 г. Експертите ще получат покана на 

електронните си адреси и връзка за включване в онлайн 

платформата. 

Предлагам с писма да изпратим графика на седемте експерти, 

които ще участват в третото ниво софтуерни консултации. Малко 

по-късно в заседанието трябва да обсъдим и проектите за договори с 

тях. 

Предлагам с писма да им изпратим графика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания или 

предложения във връзка с доклада на колегата Войнов? Това е 

графикът с часовете и отделните панели за обучението – да бъдат 

предоставени на лицата, които ще участват. 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Постъпила е докладна записка от директора 

на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-6/07.01.2022 г. 

относно предложение за провеждане на инвентаризация на СУЕМГ. 

Тази докладна записка е въз основа на наше протоколно решение за 

извършване на инвентаризация на машините за гласуване и 

възлагане на директора на дирекция „Администрация“ да създаде 

организация по извършване на инвентаризацията, като за целта да 

бъде подготвено предложение за организиране на инвентаризацията. 

В докладната записка се отбелязва, че към настоящия момент 

СУЕМГ са заприходени в счетоводната програма, но същите нямат 

поставени инвентарни номера за определяне на тяхната 

идентификация, поради което се предлага да бъде осигурена система 

за безконтактна инвентаризация RFID, която ще създаде база данни 

на наличните активи към определен момент, ще позволи 

поставянето на инвентарни номера и ще създаде условия за 

дългосрочно проследяване на активите на Централната избирателна 

комисия. 

Предложен е примерен работен график за организация на 

процеса по извършване на инвентаризацията. Накрая се предлага 

Централната избирателна комисия да обсъди възможността от 

структуриране на ново звено „Управление на собствеността“ в 

дирекция „Администрация“. 

Представям Ви докладната записка за запознаване, като 

предлагам да бъде обсъдена на работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАШЕВ: Предлагам тази докладна записка да се 

върне за уточняване с указания какво значи „безконтактно“; какво е 

това звено, колко човека, какво ще правят и така нататък.  

Проблемът е, че липсва уточняване на всички документации, 

които вървят нагоре-надолу по не знам къде си. 

Връща се докладната с изискване за подробно описание и 

докладване от тяхна страна каква е блестящата идея. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Само като допълнение към 

предложението на колегата Чаушев – да обърнем внимание на 

администрацията, че това предложение трябваше да бъде готово до 

6 януари 2022 г., съобразно протоколно решение на Централната 

избирателна комисия.  

Аз лично много бих желала – не знам дали колегите са 

съгласни с мен, да ни бъде обяснено как при извършване на 

безконтактна инвентаризация ще бъде установено съдържанието на 

куфарите с машини, след като нашето решение е, че при 

инвентаризацията трябва да бъде установено освен наличието на 

куфарите с машините, на кабелите, на батериите, на неизползвани 

ролки, на перилата – дали са в цялост, дали е окомплектована всяка 

една машина с всички необходими изисквания към нея. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с 

изказванията по повод докладната записка, представена от 

администрацията, господин Войнов, моля Ви с резолюция да 

върнете към директора на дирекция „Администрация“ за детайлно 

уточняване на дейностите, които трябва да се извършат, как ще се 

реализира и едва, след като бъде уточнено с необходимата 

информация, ще се обсъжда в работна група. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ЦИК-00-5/07.01.2022 г. от Смартматик, подписано от 

А. Р.  Смартматик предлага на Централната избирателна 

комисия да кандидатства за годишните награди на 

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) в 

категорията „Публична администрация“, които са под егидата на 

Президента на Република България. Считат, че Централната 

избирателна комисия отговаря на условието за номинация поради 

организацията през 2021 г. на машинен вот във всички секционни 

избирателни комисии с повече от 300 избиратели на три пъти. 

Приложен е и проект на писмо до БАИТ за кандидатстване.  
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По принцип идеята е добра, но трябва да обърна внимание, че 

крайният срок за кандидатстване е днес. Не съм сигурен дали ще 

имаме време за подготовка, затова докладвам това писмо за 

запознаване. Ако Комисията прецени, в по-късен етап може да 

приемем някакво решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Само исках да уточня, независимо, че 

днес е крайният срок, ако Централната избирателна комисия 

прецени, би могла да участва, но смятам, че на база обсъждането, 

което сме провели, на този етап не проявяваме интерес към  подобен 

тип мероприятия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням, че на заседанието от 

6 януари 2022 г. Централната избирателна комисия със свое решение 

определи комисия от състава на Централната избирателна комисия, 

която да отвори пликовете с контролните разписки от трите 

секционни избирателни комисии, за които беше констатирано, че в 

Приложение № 13, попълнено от самите СИК след изборите на 

14 ноември, има несъответствие с данните, вписани в Приложение 

№ 13-НС към Методическите указания, които не съвпадат с данните 

от машинното гласуване. 

Припомням, че изискахме контролните разписки да бъдат 

изпратени в Централната избирателна комисия от тези три 

секционни избирателни комисии и определената с решение от 

6 януари комисия вчера се събра в 14,00 ч. в залата и извърши 

контролното преброяване на разписките от тези три секционни 

избирателни комисии. Показвам Ви пликовете. Прибрали сме 

обратно разписките.  

Резултатите от извършеното преброяване са обективирани в 

протокол, подготвен от колегата Гергана Стоянова, който вече е 
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подписан от членовете на комисията и трябва да е качен в моя папка 

във вътрешната мрежа. 

Резултатите от преброяването за трите секции са описани в 

таблица по начина, по който беше съдържанието и на Приложение 

№ 13-НС към Методическите указания. Констатациите на комисията 

са направени след разпределението на броя действителни гласове по 

партии и коалиции. 

Съгласно това преброяване за първата СИК № 234608002 

комисията, излъчена от Централната избирателна комисия, 

констатира, че в плик № 4 от тази СИК, който беше предаден в 

Централната избирателна комисия в цялост, подпечатан и подписан 

съгласно изискванията на Методическите указания, след отварянето 

му, в плика се съдържат 264 броя контролни разписки; от тях 

действителните гласове по партии, коалиции и инициативни 

комитети са 255; действителните гласове с вот „не подкрепям 

никого“ – 9, което изцяло съвпада с броя действителни гласове, 

посочени и в приложението от СИК. Разликата е, че в Приложение 

№ 13 СИК е записала брой „действителни гласове“ за коалиция 

„Продължаваме промяната“ 25 гласа, а от контролните разписки, 

съдържащи се в плик № 4, се установява, че действително 

подадените гласове за коалиция „Продължаваме промяната“ са 85, 

което изцяло съвпада и с резултатите от контролното преброяване в 

останалата част в Приложение № 13, както и от числовите данни от 

машинното гласуване съгласно сумарния протокол, публикуван на 

страницата на Централната избирателна комисия, от СИК 

№ 234608002. 

След това пристъпихме към преброяване на контролните 

разписки за СИК № 244606022, където отново констатирахме, че 

броят на контролните разписки, съдържащи се в плик № 4, са 316; 

броят действителни гласове по партии, коалиции и инициативни 

комитети е 309; броят на действителните гласове с вот „не 

подкрепям никого“ е 7. Разпределението на останалите кандидатски 

листи е същото, както е описано от комисията, в Приложение № 13, 
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с изключение на коалиция „Продължаваме промяната“, където СИК 

е записала брой действителни гласове 23, а от съдържанието на 

плика и контролните разписки се установява, че подадените 

действителни гласове за коалиция „Продължаваме промяната“ 

са 103.  

Останалите резултати, записани в Приложение № 13, напълно 

съвпадат с контролното преброяване, извършено от членовете на 

Централната избирателна комисия и тези данни напълно съвпадат с 

резултатите от машинното гласуване в тази секция, които са 

обективирани в сумарния протокол, публикуван на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия. 

След това пристъпихме към преброяване на контролните 

разписки за СИК № 234623006, като намерените в плик № 4 

контролни разписки са 297; броят действителни гласове според 

кандидатските листи, партии и коалиции, инициативни комитети – 

295; брой на действителните гласове, отбелязани с вот „не 

подкрепям никого“ са 2 гласа. Тук констатирахме, че има 

несъвпадане, тъй като една контролна разписка липсва. 

В протокол – Приложение № 13, СИК е констатирала, че 

общият брой на контролните разписки от машинното гласуване е 

298, което съвпада със сумарните данни от машинното гласуване за 

машина № 1, тъй като в тази секция е имало две машини и всъщност 

общият брой контролни разписки, преброени от СИК, е 208 – 

колкото е отразено и в резултатите от машинното гласуване, 

обективирани в числовите данни от сумарния протокол. Ние 

няколко пъти преброихме контролните разписки – с една са по-

малко, като разписката, която е по-малко, отново е за коалиция 

„Продължаваме промяната“.  

В останалата част констатацията на комисията съответства 

напълно с данните от преброяването на контролните разписки, 

извършени от СИК, обективирани в Приложение № 13, както и с 

числовите данни, с изключение на данните от преброяването, 
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вписани от секционната комисия по отношение на коалиция 

„Продължаваме промяната“. 

По отношение на коалиция „Продължаваме промяната“ СИК е 

записала, че са подадени нула гласа, а при преброяването, комисията 

констатира, че има 72 действителни гласа, а от сумарния протокол 

на машинното гласуване се установяват 73 действителни гласа за 

„Продължаваме промяната“.  

Без да знаем поради каква причина липсва едната контролна 

разписка, не сме го написали в протокола. При обсъждането 

комисията стигна до извода, че тази разписка или не е пусната от 

гласоподавателя, или е изгубена по някакъв начин при контролното 

преброяване, тъй като при контролното преброяване секционната 

избирателна комисия е констатирала общ брой – 298, а в момента в 

плик № 4 се намират 297 разписки. 

Записали сме констатациите, които сме направили, без да 

правим никакви изводи за причината, поради която липсва тази 

контролна разписка. Това са резултатите от контролното 

преброяване. 

Като общ извод на комисията, бих могла да кажа, че на 

практика резултатите от контролното преброяване съвпадат с 

резултатите от машинното гласуване. 

Предложението на комисията е този протокол да бъде 

публикуван на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия, за да могат всички заинтересовани лица да се запознаят с 

него. 

Ако колегите искат нещо да допълнят, ако не, моето 

предложение е да гласуваме да бъде публикуван протоколът с 

резултатите от това контролно преброяване на страницата на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колегите, които 

участвахте в преброяването, имате ли нещо да допълните или други 

колеги? Има ли изказвания? Няма. 
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Моля, режим на гласуване предложението на госпожа Матева 

протоколът да бъде публикуван на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия в раздел „Съобщения“. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Георги Баханов.) 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, по предложение на комисията Ви 

предлагам трите плика с контролните разписки да бъдат поставени в 

нов, отделен плик, който да бъде запечатан и подписан от членовете 

на комисията, като върху него бъде поставен надпис, че той съдържа 

плик № 4 – контролни разписки за секция със съответния номер, 

който е бил отворен от Централната избирателна комисия за 

извършване на контролно преброяване, след което е запечатан от 

Централната избирателна комисия; да изпратим писма до 

съответните райони – да бъдат върнати контролните разписки 

обратно; с тези писма да разрешим отваряне на запечатаните 

помещения, за да бъдат прибрани пликовете с контролните 

разписки, където им е мястото за съхранение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По това 

предложение има ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Последното ми предложение в тази 

връзка – тъй като за една от секционните избирателни комисии 

получихме по електронна поща сигнал, предлагам да отговорим на 

подателя на сигнала с писмо по електронната поща, че Централната 

избирателна комисия е извършила контролно преброяване на 
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разписките за тази секция, както и за две други, за които се е 

самосезирала от публикации в медиите, и резултатите от това 

контролно преброяване може да се видят на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По това 

предложение има ли изказвания или друго предложение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 

(Георги Баханов, Севинч Солакова) 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Връщам на доклад застраховките на 

СУЕМГ, които докладвах на заседанието от 6 януари 2021 г. След 

разискване от Централната избирателна комисия беше изискано да 

бъде направено уточнение по докладната записка относно липса или 

наличие на застраховки за двете поръчки на СУЕМГ – 1600 и 

1637 броя. 

В папка от днес може да видите докладната записка във връзка 

с това уточнение, с което се пояснява, че в сключените договори за 

доставка за закупуване на 1637 броя СУЕМГ от „Информационно 

обслужване“ АД и 1600 от „Сиела Норма“ АД няма предвидени 

клаузи за сключване на застраховки извън тези, които са за 

транспортиране на машините до склада и първоначалната им 

доставка. Предвид текста на договора за наем на склада с „Карго-

партнер“ – наличието на стандартна клауза при искане от страна на 

възложителя да бъде сключена такава застраховка, беше предложено 

да се поиска информация от „Карго-партнер“ дали към тях е 

отправяно искане и посредством тях да бъде сключена застраховка 

за 3237 броя СУЕМГ, за да може с максимално пълна яснота да 
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получим информация дали към настоящия момент за тези машини 

има валидна застраховка. 

Към докладната записка има представен и проект на писмо до 

„Карго-партнер“ със запитване в тази връзка. Към настоящия 

момент от наличните в Централната избирателна комисия данни и 

документи за 3237 броя СУЕМГ няма данни да има сключена 

валидна за момента застраховка. 

Представям Ви тази докладна записка за сведение и 

запознаване и предлагам да се запознаете с представения проект на 

писмо и евентуално да бъде гласувано изпращането му с цел 

получаване на информация от „Карго-партнер“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмото, подготвено до „Карго-партнер“, имате ли предложения 

по текста? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 6 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева,); против – 6 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева) 

Колеги, това писмо не събра необходимото мнозинство. 

Госпожо Стоянова, ще Ви помоля да възложите на служителя, 

определен със заповед, да осъществява контрол по договора с 

„Карго-партнер“ – запознати сме, съобразно договорите за доставка 

на машините, какво е тяхното съдържание – да представи 

предложения за решение във връзка със застраховането на тези 

машини, както и дали ще се продължи застраховката на останалите 

9600 СУЕМГ.  

 

Продължаваме с точка втора от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА 

НА ОИК. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо 

Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви преписка с вх. № МИ-10-

1/07.01.2022 г., постъпила в оригинал, а преди това и по 

електронната поща, с предложение от ПП ГЕРБ за ОИК – Левски, а 

именно във връзка с постъпило заявление от госпожа В. М. М. – 

член на ОИК – Левски. В заявлението се сочи, 

че няма да може да изпълнява задълженията си като член на ОИК и 

моли да бъде заместена за периода от 4 януари до 4 април 2022 г. 

Политическата сила предлага лицето да бъде заместено от 

Ралица Мирославова Цветанова, като за заместващия член са 

приложени всички изискуеми по закон и наше решение документи. 

Предлагам да назначим за член на ОИК – Левски, област 

Плевен Ралица Мирославова Цветанова със съответното ЕГН на 

мястото на Валентина Мирчева Маринова до завръщането на 

госпожа Маринова – 4 април 2022 г. 

Предлагам и проект на решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение има ли изказвания или предложения? Няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, пропуснах, че 

правното основание е чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с 

чл. 57. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако няма 

предложения или изказвания, моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1069-МИ/11 януари 2022 г. 

Следващ докладчик – госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

проект на решение за промяна в състава на ОИК – Сапарева баня.  
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В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с 

вх. № МИ-15-3/11.01.2022 г., подписано с електронен подпис, от 

Катя Георгиева Димитрова за освобождаването й като секретар на 

ОИК – Сапарева баня. 

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

на Централната избирателна комисия да освободи като секретар на 

ОИК – Сапарева баня, К. Г. Д. и анулира 

издаденото й удостоверение. 

Предлагам да изпратим и писмо до господин Карадайъ, 

председател на партия „Движение за права и свободи“, от чиято 

квота е освободеният представител, с което писмо да го уведомим за 

решението, с което предсрочно са прекратени пълномощията на 

К. Д. и очакваме да направят предложение за попълване 

състава на ОИК – Сапарева баня, като посочат кандидат за секретар. 

Предлагам Ви проект на решение и проект на писмо. Моля да 

ги погледнете и ако нямате възражения, да ги гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания или 

предложения по този проект? Няма. 

Моля, режим на гласуване по така представения проект на 

решение, ведно с писмото до съответната политическа партия. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1070-МИ/11.01.2022 г. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колеги, ще започна с доклад – вх. № ЦИК-02-1/07.01.2022 г. В 

Централната избирателна комисия е получено писмо от главния 

секретар на Народното събрание, с което ни уведомяват, че 

строително-монтажните работи, извършвани в помещенията в 
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крилото на сградата откъм бул. „Дондуков“, включени в етап първи 

от строителството, са към своя край и до около един месец ще 

приключат и ще се премине към изпълнение на етап втори. 

 Помещенията, които са в етап 2, са  в частта откъм източното 

крило на сградата и обхващат част от предоставените помещения за 

работа на Централната избирателна комисия, които следва да бъдат 

освободени и предадени на строителя за продължаване на ремонта. 

Информират ни, че преди стартиране на строително-ремонтните 

дейности, ще бъдем информирани допълнително, и своевременно 

преместени в други помещения, извън обхвата на ремонта. 

Към настоящия момент започват подготвителни работи по 

фасадата откъм вътрешния двор, поради което прозорците на част от 

ползваните от нас помещения с изглед към вътрешния двор ще бъдат 

покрити и предпазени. Докладвам ви го за запознаване. 

Колеги, предлагам да изпратим писмо до главния секретар на 

Народното събрание относно осигуряване на възможността за 

използване на пл. „Жельо Желев“ за паркиране на до 20 автомобила 

за нуждите на Централната избирателна комисия. 

Това предложение е във връзка с осигуряване на нормални 

условия за работа на Комисията. Предстоят частични местни избори 

както тази неделя, така и на 27 февруари, така че Ви предлагам да 

изпратим това писмо. 

Ако нямате друго предложение, Ви моля да го гласуваме. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Госпожо Солакова, заповядайте да докладвате в тази точка. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на 5 януари 2022 г. в 

Централната избирателна комисия е постъпило писмо от министъра 

на финансите с искане за предоставяне на информация – дали има 

прогнозни или очаквани плащания по чужди сметки в срок до 
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7 януари 2022 г. На 7 януари 2022 г. беше изпратено писмо, че от 

сметката за чужди средства Централната избирателна комисия няма 

очаквани и прогнозни плащания. Както докладната записка, така и 

изпратеното писмо се намират във вътрешната мрежа, в подпапка 

„за последващо одобрение“. 

Моля да гласуваме за последващо одобрение изпратеното 

писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам Ви за запознаване писмо от 

Министерството на финансите за проектобюджетите на 

първостепенните разпоредители с бюджет – вх. № ЦИК-04-

3/11.01.2022 г. Срокът е 13 януари 2022 г. 

С докладна записка с вх. № ЦИК-09-8/10.01.2022 г. се предлага 

връщане на банкова гаранция на Печатницата на БНБ по договора, 

който имахме, сключен за изборите на 14 и 21 ноември 2022 г. за 

изработка и доставка на хартиените бюлетини. Срокът по договора е 

бил 30 дни след приключване и приемане на работата. Отново 

констатираме ненужно закъснение за връщане на гаранцията. Оказа 

се, че тя е парична гаранция. 

Предлагам с протоколно решение да приемем връщането на 

паричната гаранция по договора с Печатницата на БНБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В Централната избирателна комисия е 

постъпило писмо с вх. № ЦИК-04-85/09.12.2021 г. от 

Министерството на труда и социалната политика с искане за 

информация, необходима за системата за наблюдение на 

равнопоставеността на жените и мъжете в Република България. На 

технически носител са предоставени шаблоните по приложение за 

попълване.  

Информацията, която Централната избирателна комисия може 

да предостави, е по отношение на кметове на общини, общински 

съветници, кандидати за кметове на общини и общински съветници 

на последно произведените общи местни избори, както и 

кандидатите за народни представители, отново в последните 

парламентарни избори. 

Тъй като в момента не разполагаме с тази информация, 

предлагам да изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД, 

за да може да ни предоставят информацията и ние да я изпратим до 

Министерството на труда и социалната политика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По повод на постъпило писмо от 

Националния статистически институт – ЦИК-00-1/04.01.2022 г., с 

искане за предоставяне на информация за „Разходи за придобиване 

на дълготрайни материални активи“ е представена докладна с вх. 

№ ЦИК-09-5/07.01.2022 г. с приложена информация за разходите за 

придобиване на дълготрайни материални активи за четвъртото 

тримесечие на 2021 г. Става дума за придобитите 1600 броя СУЕМГ. 

Ние сме обхванати от изследване по Национална статистическа 

програма и периодично предоставяме такава информация. 
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Предлагам Ви да одобрим така представената справка и да 

упълномощим госпожа В. Б. с електронен подпис да извърши 

регистрация и да изпрати в платформата на Националния 

статистически институт тази справка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с предишна 

докладна записка – ЦИК-09-506/17.12.2021 г., относно предложение 

за планиране възлагането на обществени поръчки през 2022 г. и 

одобряване на график за възлагането им, на проведено обсъждане в 

заседание на Централната избирателна комисия беше възложена 

допълнителна задача за прецизиране на предложението и 

приложения график с включени прогнозни обществени поръчки, 

които да се планират за 2022 г. Към докладна записка – вх. № ЦИК-

09-2/05.01.2022 г., е представен и график.  

С оглед на проведеното обсъждане са прецизирани, разбира се, 

този списък е примерен, в графика може да бъдат допълвани и други 

поръчки, които следва да бъдат възложени и изпълнени през 2022 г., 

като при необходимост някои от тях да бъдат допълнително 

прецизирани или при отпадане на необходимост да не бъдат 

провеждани. 

Предлагам Ви с протоколно решение да одобрим така 

направеното предложение на поръчките, които се планират за 

2022 г., да определим госпожа М. като длъжностно лице да 

отговаря за организацията и изпълнението на одобрените 

обществени поръчки, изготвянето на документацията и 

провеждането им. 
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В докладната записка се предлага за определени поръчки да 

бъдат привлечени външни експерти.  

Предлагам на този етап да нямаме конкретни предложения и 

протоколно решение, доколкото, при изготвянето на самата 

документация – тя трябва да бъде готова в някаква вариант, при 

конкретна необходимост да се направи конкретно предложение от 

директора на дирекция „Администрация“ за приемане на 

съответното протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения или изказвания по направения доклад? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Росица Матева) 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам да 

упълномощим председателя да утвърди графика за изпълнението му 

през 2022 г., както казах, ще отговаря госпожа М. като 

длъжностно лице. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Докладът ми е кратък и е по повод на докладна записка, 

постъпила с вх. № ЦИК-09-7/07.01.2022 г., която пък е свързана с 

предходен № ЦИК-00-2/04.01.2022 г.  
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С писмо „Информационно обслужване“ АД е поискало 

Централната избирателна комисия да подпише приемо-

предавателния протокол и да извърши плащане по Договор № 12 от 

27 ноември 20210 г. С този договор ние сме приели 

„Информационно обслужване“ АД да инсталира и да бъде ползвана 

„Нов IS Expert – Деловодство“. 

В докладната записка се предлага да се приеме изпълнението 

на договора и да се изплати след представяне на фактура. 

Стойността на договора е 2 880,00 лв. с ДДС, като тази стойност е на 

годишна база и се изплаща на две вноски на равни части. 

Припомням, че с решение от заседание № 144, проведено на 

15 декември 2021 г., сме приели новият договор за поддръжка да е за 

период за шест месеца, през което време да се направи проучване и 

евентуално да се смени тази деловодна система, като срокът за 

проучването е до месец юни. 

Предлагам с протоколно решение да упълномощим 

председателя да подпише приемо-предавателния протокол и да 

извърши плащането, след като бъде представена фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по направения доклад? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № МИ-06-7/07.01.2022 г. 

е постъпило писмо от кмета на община Никола Козлево, към което 

са приложени копие от заповед на кмета на общината за определяне 

на комисия от длъжностни лица, която да извърши съответните 

действия във връзка с извършване на експертиза и предаване на 

подлежащи на архивиране изборни книжа и материали от 
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произведените на 11 юли 2021 г. избори за народни представители 

на отдел „Държавен архив“ в Шумен. Приложен е и протокол за 

извършеното от комисията. 

Докладвам това за сведение на Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви запитване към 

Централната избирателна комисия, постъпило от госпожа Р. Л. – 

вх. № ЦИК-11-1/04.01.2022 г., във връзка с това да й 

предоставим информация къде може да извади документ-копие от 

изборните регистри, потвърждаващи изборните й права; копие от 

карта за гласуване или документ, потвърждаващ правото й да 

гласува, издаден от посолство или от община, посочващ мястото, 

където правото на гласуване може да бъде упражнено. Тази 

информация е необходима във връзка с работа в органи на 

Европейския съюз. 

С оглед на това в моя папка от днес може да видите проект на 

писмо до госпожа Л., с което я уведомяваме, че съгласно чл. 42, 

ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 243, чл. 307, чл. 

350 и чл. 396 от Изборния кодекс е уредено правото за избиране, 

като й препоръчваме да се обърне към кмета на общината по 

постоянен адрес на територията на Република България, за да 

получи информация къде може да упражни съответните си 

избирателни права и дали е била включена в избирателните списъци. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направения доклад имате ли изказвания или предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване за изпращане на този отговор. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам вх. № НС-04-02-

309/20.12.2021 г., с което СД-МВР, отдел „Досъдебно производство“ 

за трети път ни пита била ли е кандидат за народен представител в 

изборите на 11 юли 2021 г. лицето В. И. Г. Тъй 

като сме изпратили два пъти отговор – на 5 и на 9 декември 2021 г., 

въпреки всичко, по неразбираеми за мен причини защо не се 

получава това писмо в Столичната дирекция на вътрешните работи, 

Ви предлагам отново проект на отговор, като допълним, че на 5 и 

9 декември 2021 г. сме отговорили на същата информация, която е 

била поискана от нас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по 

гласуване предложението на господин Ципов. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № НС-04-02-

5/10.01.2022 г., с което от РУ – Свиленград, където се води 

разследване по ДП № 238/20221 по описа на РУ – Свиленград, се 

обръщат към Централната избирателна комисия с молба да бъдат 

предоставени документи дали са били членове на секционни 

избирателни комисии на произведените парламентарни избори през 

месец април – ако са били, в кои секции и къде, като е даден и 

списък от имена на хора. 

Предлагам, независимо че не е изрично уточнено, да 

препратим това писмо по компетентност до областния управител на 

област Хасково, за да извърши съответните действия, с  копие до 

старши разследващ полицай, който е автор на това искане. 

Проектът на писмото до областния управител може да видите 

в моя папка с проектен номер 2486. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

на господин Георгиев има ли изказвания? 

Моля да гласуваме писмото до областния управител на област 

Хасково с копие до РУ – Свиленград.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, това беше последният доклад в тази точка. 

Прекъсвам заседанието до 12,30 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия – десет членове 

сме в залата, налице е кворум. 

Връщаме се в точка първа от дневния ред с доклад на 

господин Войнов. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в моя папка 

може да видите докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация“ с вх. № ЦИК-09-13 относно сключване на 

граждански договори за участие на експерти в предаването на 

знания чрез трето ниво отдалечени софтуерни консултации, 

свързани с машинното гласуване.  

Знаете, че на заседание миналата седмица с протоколно 

решение определихме седем експерти от страна на Централната 

избирателна комисия, които да вземат участие в тези софтуерни 

консултации. Във връзка с това се предлага да бъдат сключени 

граждански договори с тези експерти. 

Освен това в договорите на двама от експертите да се включат 

и дейности по параметризиране на бюлетините за СУЕМГ и 
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подготовка на машинното гласуване за произвеждане на частичните 

избори за кметове, насрочени за 27 февруари 2022 г.. 

В докладната записка има допусната техническа грешка – Я. 

Т. не трябва да фигурира във втората дейност.  

Към докладната записка са предложени и проекти на договори, 

с които може да се запознаете. 

Предлагам да вземем решение, с което да одобрим 

сключването на договорите със седемте експерти, като за двама от 

тях да бъдат добавени допълнителни точки в тях за включване в 

дейности по произвеждане на частичните избори на 27 февруари 

2022 г. 

Уважаеми колеги, както Ви казах, в докладната записка има 

допусната техническа грешка – Я. Т. не е предвиден да се 

включи в подготовката за машинното гласуване за частичните 

избори за кмет, насрочени за 27 февруари 2022 г. Предлагам вместо 

него да бъде сключен договор с П. Ж. по тази част от 

дейността, като той не взима участие в консултациите за 

получаването на трето ниво, а само да вземе участие по 

подготовката на машинното гласуване за произвеждане на 

частичните избори за кметове, насрочени за 27 февруари 2022 г. 

Неговото възнаграждение да бъде в размер колкото и на останалите 

двама в тази част от договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания или 

предложения във в връзка с тази докладна записка и дейностите, 

които ще се възложат на външните експерти? 

Ако няма, подлагам на гласуване направеното предложение с 

уточнението, което направи докладчикът, че в частта, свързана с 

машинното гласуване в частичните избори на 27 февруари 2022 г., се 

сключи договор и с П. Ж. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 



26 

 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, имам два докладва в 

тази точка. В папка от днешна дата с мои инициали има два проекта 

на писма: първо, преписка ПВР/НС-04-1-1, с която от 

Министерството на външните работи се обръщат с молба към нас да 

им предоставим информация с кой изпълнител сме работили по 

повод унищожаване на неизползвани бюлетини и изборни книжа от 

проведени избори, тъй като им предстоят подобни дейности. 

Във връзка с това съм подготвила проект на отговор с 

проектен номер 2473. Отговорът е съвсем кратък: във връзка с тяхно 

получено писмо ги уведомяваме, че на база на извършени собствени 

проучвания сме възлагали дейности по унищожаване на 

неизползвани бюлетини и изборни книжа на посоченото в писмото 

дружество. 

Моля да прегледате проекта на отговор и ако имате 

предложения за изменение или допълнение, да ги обсъдим, за да го 

подложим на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По писмото до 

господин Кондов има ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Последният ми доклад в тази точка е по 

повод писмо с наш вх. № ПВР-04-01-43/3 от 29 декември 2021 г. 

Става въпрос за предаването на изборни книжа и материали на 

Централната избирателна комисия от изборите извън страната в 
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проведените на 14 и 21 ноември 2021 г. два тура за президент и от 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

От Министерството на външните работи ни питат как да 

процедираме и кога могат да бъдат приети тези книжа. След като бе 

обсъдено от страна на администрацията с администрацията на 

Народното събрание и във връзка с тяхно писмо – ПВР/НС-02-

1/05.01.2022 г., е уточнено, че на този етап има временно подходящо 

място, на което да бъдат съхранявани тези книжа и че приемането 

може да започне на 17 януари 2022 г. В този смисъл съм подготвила 

писмо с проектен номер 2474. 

Писмото от Министерството на външните работи е в папката 

на колегата Томов от дата 6 януари 2022 г. Само ще повторя за 

колегите: писмото от Народното събрание, с което ни уведомяват 

във връзка с организацията по приемане на книжата, е под номер 

ПВР/НС-02-01. То е резолирано до колегата Солакова и колегата 

Томов. Докладвам го, тъй като, както знаете, колегата Томов 

отсъства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

на госпожа Стоянова да изпратим в този смисъл писмо до господин 

Кондов? 

Моля, режим на гласуване, ако нямате друго предложение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

Обявление с вх. № МИ-08-6/1 от 7 януари 2022 г., изпратено от 

Административен съд – Благоевград, с което ни се съобщава 

Решение № 2171 от 14 декември 2021 г. на Административен съд – 
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Благоевград, по дело № 158/2021 г., с което Централната 

избирателна комисия е осъдена да заплати на В. П. 

С. сумата от 10 918, 00 лв., представляваща обезщетение за 

имуществени вреди вследствие на отменено като незаконосъобразно 

Решение № 222-МИ от 14 януари 2020 г. на ОИК – Петрич, с което 

пълномощията на госпожа С. като кмет на село Коларово 

са предсрочно прекратени, заедно със законната лихва върху тази 

сума, считано от 1 февруари 2021 г. до окончателното й изплащане. 

Отхвърлят се претенциите на госпожа С. за присъждане 

на лихви от 14 януари 2020 г. до 1 февруари 2021 г.; отхвърля се 

претенцията на госпожа С. за присъждане на имуществени вреди, 

представляващи невнесени осигурителни вноски в размер на 

3 152,06 лв.; отхвърля се и претенцията на госпожа С. за 

присъждане на обезщетение за имуществени вреди за неизползван 

платен годишен отпуск за периода 14 януари 2020 г. – 1 февруари 

2021 г., в размер на 2 605,50 лв.  

Централната избирателна комисия се осъжда да заплати сума в 

размер на 2 170,00 лв., представляваща разноски по делото. 

Обявлението е резолирано към директора на дирекция 

„Администрация“, от него към ръководителя на звено „Правна 

дейност“. Съобщението ми беше донесено вчера от юрисконсулт В., 

тъй като  резолюцията на председателя е да се изрази 

становище по необходимостта от обжалване на решението. 

Смятам, че това решение трябва да бъде обжалвано и ако има 

други предложения, моля да ги споделим. Има възможност да се 

вземе решение от Централната избирателна комисия да не бъде 

обжалвано, но според мен това означава, да бъде направено много 

подробно проучване на съдебната практика във връзка с 

постановяване на такива решения. Ако съдебната практика е такава, 

че се потвърждават от Върховния административен съд тези 

решения, да не бъде осъдена Централната избирателна комисия за 

допълнителни разноски за още една инстанция, тъй като сумата 

няма да е малка. Ако преценяваме да възложим изготвянето на 
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такова становище, другият вариант е да се подготви жалба срещу 

това решение. 

Моето становище е да се подготви жалба срещу това решение. 

На 20 януари изтича срокът за обжалване, на 6 януари е получено 

съобщението за решението. 

По делото процесуален представител на Централната 

избирателна комисия е бил юрисконсулт Ж., който към 

момента е в отпуск. На работа ще бъде утре. Становището на 

останалите юрисконсулти е, че той трябва да подготви жалбата, тъй 

като си познава делото. По тази причина не е изготвено становище 

дали следва да се обжалва или не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Не виждам никакъв проблем в това, което 

казахте. Има достатъчно време до изтичането на срока за обжалване, 

междувременно, има и достатъчно време за преглед на съдебната 

практика. 

Подкрепям предложението Ви, от една страна, да бъде 

подготвен проект на жалба, от друга страна, да се извърши проверка 

на съдебната практика. Едното няма нищо общо с другото, нито пък 

би затруднило някого. В крайна сметка говорим за дипломирани 

юристи с 15-годишен стаж в Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, излишно е 

да го обсъждаме, при положение че има цяло звено „Правна 

дейност“, в чиито служебни задължения влиза и без възлагане такава 

работа. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам, защото сама не мога 

да взема решение дали да се обжалва или не. Преписката пристигна 

при мен вчера от юрисконсулт В. Другият проблем е, че аз съм 

докладчик, който вчера разбира за тази преписка. Когато пред мен се 

поставя въпросът: становище ли да готвим или жалба, аз трябва да 

го представя на Централната избирателна комисия, за да се 

вземе решение. 
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Обединяваме се около това да бъде изготвен и проект на 

жалба, както и становище дали следва да се обжалва решението или 

не при съобразяване и информиране на Централната избирателна 

комисия за трайната съдебна практика на Върховния 

административен съд по този казус. Ще резолирам за подготовка и 

за изпълнение. 

Следващият ми доклад е отново писмо по електронната поща 

от М. Д. Електронното писмо е озаглавено „Сигнал за 

нарушение на чл. 171 от Изборния кодекс“. Писмото е във връзка с 

кореспонденция по вх. № ПВР/НС-23-353/23.11.2021 г. 

Припомням, че господин Д. ни беше изпратил по 

електронната поща сигнал, с който ни информираше, че на интернет 

страницата на Сметната палата са недостъпни според него 

достатъчно подробно данните на политически партии и коалиции 

във връзка с финансирането на предизборната им кампания, както и 

това, че в някакъв момент сайтът на Сметната палата е бил 

недостъпен от чужбина, тъй като господинът живее в Германия. 

Тогава препратихме този сигнал на Сметната  палата, тъй като 

става въпрос за информация, която, независимо че е по изискване на 

Изборния кодекс, се обобщава, съхранява и публикува на интернет 

страницата на Сметната палата. В сигнала, който сега Ви докладвам 

– вх. № ПВР/НС-22-378/1 от 10 януари 2022 г., господин Д. ни 

уведомява, че е получил отговор от Сметната палата с изразено 

становище и отново ни припомня, че регистърът на Сметната палата 

е бил недостъпен от чужбина в периода 22 април до 17 ноември 

2021 г.  

Аз лично не смятам, че Централната избирателна комисия 

може да взима отношение по сигнали за интернет страници на друг 

орган, създаден със закон. Вече му е отговорено и той прилага към 

този сигнал отговор от Сметната палата. 

Не смятам, че трябва да препращаме отново на Сметната 

палата, защото не виждам какво може да му отговори повече 
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Сметната палата от това, което е получил като отговор, но както 

реши Комисията. Предлагам за сведение този сигнал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли друго 

предложение? Няма.  

Това писмо остава за сведение. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам постъпила жалба с вх. № МИ-

22-1/10.01.2022 г., подадена от инж. Д. Т. срещу Решение № 146-

МИ/09.01.2022 г. на ОИК – Борован. Жалбата до Централната 

избирателна комисия е в копие, тъй като тя е адресирана до 

Административен съд – Враца, който, съгласно Изборния кодекс и 

ЗМСМА е компетентен да се произнесе срещу Решение № 146-МИ 

от 9 януари 2022 г. 

Припомням, че с това решение ОИК – Борован, е прекратила 

предсрочно пълномощията на госпожа Д. Т. като 

кмет на кметство Борован. В момента Ви докладвам за сведение 

жалбата, тъй като ние сме в копие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се 

на точка трета от дневния ред. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от 

Печатницата на БНБ с приложен график за предаване на хартиените 

бюлетини за втория тур в кметство Вакарел, община Ихтиман. 

Бюлетините ще бъдат предадени на 14 януари 2022 г. за съгласуване. 

Предлагам да изпратим писмо до Печатницата на БНБ с копие 

до ОИК – Ихтиман, до кмета на община Ихтиман, до министъра на 

финансите и до министъра на вътрешните работи, че съгласуваме 

така представения график за предаване на бюлетините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

 

Преминаваме към точка шеста – последна, от дневния ред. 

РАЗНИ. 

Господин Димитров, заповядайте с Вашия доклад. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Първият доклад е по повод писмо с 

вх. № ЦИК-07-1/07.01.2022 г., с което Международната фондация за 

изборни системи повторно ни подканва да посочим лице, което да се 

включи в курса по изборни технологии и киберхигиена, който ще се 

проведе от 24 до 26 януари 2022 г.  

Писмото е качено в моя папка. Вече докладвах първото им 

писмо – до 25 декември трябваше да се посочи лицето. Тогава не 

можахме да постигнем съгласие дали господин К. би могъл да 

участва. Курсът е тридневен и високоспециализиран – 6 часа дневно, 

онлайн, разбира се. Докладвам го за сведение. 

Вторият вх. № е 07-119/29.12.2021 г. – докладвам за 

запознаване писмо по повод учредяването на международна 

организация, която ще се занимава с участието на жените в органите 

за управление на изборите. Срокът за отговор е до 15 февруари 

2022 г. и този път писмото е преведено.  

Госпожа Ж., която помолих, не е довършила интернет 

проучването си що за организация е това. Предполагам, че 

следващия път ще мога да докладвам по-изчерпателно с 

предложение да се включим или не. Сега го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с последен 

доклад за днешното заседание се връщаме в точка първа. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

предстоящите избори на 16 януари 2022 г. за кмет на кметство 

Вакарел предлагам да изпратим писмо до ОИК – Ихтиман, с което 

да поискаме да ни информират в колко часа ще бъдат предадени 

книжата и материалите на двете секционни избирателни комисии, за 
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да може да бъде съгласувано за инсталиране на двете машини в 

двете избирателни секции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение, като писмото бъде изпратено и до кмета на общината? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, има ли други доклади? Няма. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващото заседание за 13 януари, четвъртък, 2022 г. от 

10,30 ч. 

(Закрито в 13,05 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


