
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 152 

 

На 13 януари 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Севинч Солакова, 

Росица Матева, Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Елка Стоянова, Гергана Стоянова, 

Красимир Ципов, Димитър Димитров 

3. Гласуване извън страната. 

Докладва: Елка Стоянова 

4. 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, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Цветозар Томов – платен отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 11,05 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия. 
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* * * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

По технически причини не е възможно онлайн излъчване на 

заседанието.  

Ще проведем заседанието, след което ще публикуваме и 

съобщение на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия. 

В залата сме тринадесет членове на Централната избирателна 

комисия – налице е необходимият кворум. 

В платен годишен отпуск е колегата Томов, а колегата 

Баханов се обади, че му се налага малко да закъснее. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване – докладва, господин Войнов. 

2. Доклади по административни преписки – докладват: 

Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Росица Матева, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Гергана Стоянова, Елка Стоянова. 

3. Гласуване извън страната – докладва, госпожа Стоянова. 

4. Разни – докладчик е господин Димитров. 

Имате ли предложения по дневния ред? 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, по Ваша 

преценка – доклад във връзка със заявление за достъп до обществена 

информация. Ако прецените, може и в точката: „Доклади по 

административни преписки“ да ме включите. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: В „Доклади по административни 

преписки“ моля да ме включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? 

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, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте с Вашите доклади в тази 

точка. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, първото писмо, което Ви докладвам – 

вх. № ЧМИ-06-1/12.01.2022 г., е от община Ихтиман и е в отговор на 

наше писмо относно графика за предаване на изборните книжа и 

материали на Централната избирателна комисия в предизборния ден. 

От общината ни уведомяват, че предаването на бюлетините и 

изборните книжа на секционните избирателни комисии ще бъде на 

15 януари 2022 г. от 16,00 ч. 

Докладвам писмото за сведение, въпреки че то е свързано и 

със следващото, което е от „Сиела Норма“ АД – вх. № ЧМИ-23-

1/12.01.2022 г., във връзка с изборите за кмет на кметство Вакарел. С 

това писмо ни предоставят usb носител, съдържащ екрани и 

разписки от машината за гласуване, както и резултатни файлове на 

данните съгласно одобрения формат. Също така ни изпращат данни 

за техника, който ще обслужва СУЕМГ и данни за автомобила, с 

който ще се транспортират машините. 

От прегледа на електронната бюлетина и приложените 

разписки от машините за гласуване е видно, че всичко е съгласно 

решенията и одобрената визуализация на Централната избирателна 

комисия, поради което предлагам да одобрим електронната 

бюлетина. След това ще докладвам и писмата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, успяхте ли 

да се запознаете с електронната бюлетина? 

Колега Войнов, Вашето предложение беше само за 

електронната бюлетина. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, да я одобрим и да изпратим писмо на 

„Сиела Норма“ АД, че одобряваме бюлетината, със забележката, че 

за секция № 26 в електронната бюлетина трябва да фигурира 

номерът на секцията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване направеното предложение да одобрим 

представената електронна бюлетина за изборите за кмет на кметство 

Вакарел на 16 януари 2022 г. с допълнението, направено от колегата 

Войнов, за което да бъде уведомен изпълнителят. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 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 – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Във връзка с това писмо предлагам да 

изпратим писмо до Главна дирекция „Жандармерия“, до „Сиела 

Норма“ АД и до ОИК – Ихтиман. С него да укажем, че двете 

машини следва да бъдат съпровождани и охранявани от органите на 

МВР при транспортирането им до избирателните секции. В писмото 

указваме часовете за тръгване, данните за автомобила и шофьора. 

След приключване на изборния ден двете машини следва да бъдат 

предадени на техника на ОИК – Ихтиман, и да бъдат предадени на 

Централната избирателна комисия на следващия ден. Писмото е в 

моя папка и може да го видите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта на писмо до Главна дирекция „Жандармерия“, 

до „Сиела Норма“ АД и до ОИК – Ихтиман.  

Може след „приемо-предавателен протокол“ да се допълни „в 

който се посочат идентификационните номера на машините и 

номерът на избирателната секция“. 

Има ли други предложения по текста? Няма. 
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Моля, режим на  гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, предлагам да изпратим и писмо до 

„Информационно обслужване“ АД, с което да им изпратим 

резултатните файлове за двете избирателни секции – файловете с 

формàта на данните от машинното гласуване, необходими за 

компютърната обработка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото, 

подготвено до „Информационно обслужване“ АД – резултатните 

файлове за двете секции, има ли предложения или въпроси? Няма. 

Моля, режим на  гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам последното писмо да бъде до 

кмета на община Ихтиман и до ОИК – Ихтиман, с което писмо да им 

изпратим системния хеш относно сертификатите на софтуера, който 

трябва да бъде сверен с изписания системен хеш в системната 

разписка, отпечатана от машината преди началото на гласуването. 

Да им укажем, че в случай на несъответствие Централната 

избирателна комисия трябва незабавно да уведоми ОИК за указания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колеги, ще започна с моите доклади: с вх. № ЧМИ-01-

2/12.01.2022 г. сме получили препис от Указ № 2 от 11 януари 

2022 г. на Президента на Република България, с който се насрочва 

частичен избор за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, 

област Пазарджик на 27 февруари. Докладвам го за сведение, като 

бъде предоставено на директора на дирекция „Администрация“ за 

актуализиране на информацията на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия относно насрочените частични 

избори. 

Докладвам Ви докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация“ относно участие в онлайн семинар на тема 

„Последни изменение в Закона за административните нарушения и 

наказания (ЗАНН)“, който ще се проведе на 27 януари 2022 г. и е във 

връзка с последните изменения в ЗАНН. Посочват се темите, които 

ще бъдат предмет на обучението. Приложена е програмата и 

изискванията за регистрация в онлайн платформата.  

Посочена е таксата за участие, като регистрацията трябва да 

се извърши до 14 януари. Предлага се във връзка с дейността на 

Централната избирателна комисия, свързана с административно-

наказателното производство и измененията в ЗАНН в сила от 

23 декември 2021 г., юрисконсултите М. Р. и И. 

В. да вземат участие в онлайн семинара на 27 януари 2022 г. Сочи 

се, че по бюджета на Централната избирателна комисия има 

осигурени средства за заплащане на необходимите такси за участие. 

Към докладната е приложен и контролен лист на финансов 

контрольор за извършен предварителен контрол, преди поемане на 

задължението. 
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Имате ли предложения или изказвания във връзка с този 

доклад. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Смятам, че ще е полезно за 

юрисконсултите да участват в този семинар. Аз също бих желала да 

участвам, и ако нямате нищо против, да бъдат одобрени три броя за 

членове на Централната избирателна комисия, за да може, ако има 

други желаещи колеги, да се включат примерно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По отношение на 

членовете на Централната избирателна комисия предлагам всички 

членове на Комисията, които имат желание да се включат, да го 

заявят. Не е необходимо изрично протоколно решение за членовете 

на Централната избирателна комисия, така че протоколното 

решение, което ще подложа на гласуване, е да одобрим участието на 

посочените от директора на дирекция „Администрация“ 

юрисконсулти, както и членове на ЦИК, които имат желание да се 

включат в семинара, като до 14 януари трябва да заявят това в 

администрацията с оглед заплащане на необходимите такси. 

Други предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване да одобрим участието в онлайн 

семинара „Последни изменения в ЗАНН“ на юрисконсултите И. 

В. и М. Р., както и членове на Централната избирателна комисия, 

които имат желание да се включат, като заявят това до 14 януари 

2022 г. с оглед срока за регистрация. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващият ми доклад е по вх. № ЦИК-09-16/12.01.2022 г. – 

докладна записка от директора на дирекция „Администрация“ 

относно предложение за участие в уебинар на служители от 
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дирекция „Администрация“ във връзка с постъпила в Централната 

избирателна комисия покана за участие в уебинари – дистанционна 

форма, организирани от „Омега Софт“ ООД с цел актуализиране на 

знанията на служителите от счетоводството и „Човешки ресурси“. 

След направените промени в трудово-осигурителните и 

данъчни закони се предлага Комисията да обсъди участието на 

служители от администрацията в семинар „Промени в трудовото и 

осигурително законодателство през 2022 г.“, който ще се проведе на 

1 февруари 2022 г. – целодневно, с предложение участие да вземат 

Ж. П. и Р. Ц., и полудневен уъркшоп в 

три теми: Провизиране на отпуски, годишно преизчисление на 

данъка върху доходите на физическите лица и новости в 

счетоводните системи през 2022 г. с дата на провеждане 14 януари 

2022 г. Предлага се участие да вземе Жасмина Пеовска. 

Семинарите имат практическа насоченост, свързана с 

промените в нормативната уредба. Сочи се, че по § 10-00 

„Издръжка“ има налични средства за покриване на разходите за 

заплащане на такса за участие в дистанционните семинари. 

Колеги, ако няма изказвания или други предложения, 

предлагам да одобрим участието на предложените служители от 

администрацията, като и във връзка с предходната докладна, 

служителите от администрацията след участие в семинарите 

писмено да представят информация на Централната избирателна 

комисия под формата на доклад. 

Има ли други предложения? Няма. 

Моля, процедура по 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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Колеги, в моя папка е публикуван проектът на Увод за 

бюлетина относно произведените избори на 14 и 21 ноември 2021 г. 

Това е сглобеният вариант – всички части, които бяха изработени. 

Включени са всички основни дейности тематично както за 

изборите на 14 ноември, така и за новия избор на 21 ноември 2021 г., 

включително и разделът с резултатите от гласуването за народни 

представители и за президент и вицепрезидент. Тъй като беше 

обсъждан в работни групи, Ви предлагам да го одобрим с 

протоколно решение, както и да изпратим на „Информационно 

обслужване“ АД този материал  с оглед изработването на бюлетина 

за произведените избори за народни представители, президент и 

вицепрезидент. 

Има ли изказвания или предложения? 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. 

Това бяха моите доклади. 

Следващ докладчик – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място ще 

Ви докладвам писмо до ОИК – Ихтиман, и до кмета на община 

Ихтиман във връзка с втория тур на частичния избор за кмет на 

кметство Вакарел. Писмото касае изпращането на информация в 

изборния ден, както и времето за предаване на документите от 

произведените избори, заедно с протокола на ОИК за определяне на 

резултатите. Писмото е във вътрешната мрежа и моля да го 

погледнете. 

Предлагам да го гласуваме и да го изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на  

гласуване. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Подготвени са няколко писма до 

районни прокуратури във връзка с получената информация от ГД 

ГРАО, заедно със списъка на гласувалите в нарушение на Изборния 

кодекс, както и на гласувалите два и повече пъти: до Районна 

прокуратура – Пловдив, изпращаме списък на гласували два пъти и 

повече, както и на лица, които са гласували без избирателни права; 

до Районна прокуратура – Шумен – по същия начин; Районна 

прокуратура – Разград, имаме един избирател без избирателни права 

и гласували повече от два пъти; до Районна прокуратура – Ловеч, 

изпращаме списък на гласували два и повече пъти в изборите за 

народни представители – всичките са на 4 април 2021 г.; Районна 

прокуратура – Плевен, един гласувал без избирателни права; 

Районна прокуратура – Търговище, отново имаме един гласувал без 

избирателни права, както и до Районна прокуратура – Сливен, имаме 

един гласувал без избирателни права. 

От списъците на ГД ГРАО са изключени всички лица, които 

са подали заявление за включване за гласуване в изборите на 4 април 

2021 г. по настоящ адрес, но в изборния ден са гласували по 

постоянния си адрес и за тях не е установено да са гласували повече 

от веднъж. 

Предлагам да изпратим тези писма до районните 

прокуратури. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

във връзка с предложението за тези писма до съответните 

прокуратури? Няма. 

Моля, режим на гласуване общо за всичките проекти на 

писма до съответната районна прокуратура. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

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

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Представям Ви докладна записка с 

вх. № ЦИК-09-12/11.01.2022 г. с предложение за публикуване на 

отчета за касовото изпълнение на бюджета и на отчета за касово 

изпълнение на чуждите средства за месец декември 2021 г. Това е в 

изпълнение на Закона за публичните финанси. Спазени са 

указанията по ДДС-1 от 15 януари 2021 г. относно изготвянето и 

представянето на месечните отчети за касовото изпълнение.  

Приложени са попълнените формуляри.  

Предлагам да одобрим публикуването на отчета за 

изпълнението на бюджета на Централната избирателна комисия за 

месец декември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

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

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвах Ви за 

запознаване получено писмо от министъра на финансите – вх. 

№ ЦИК-04-3/11.01.2022 г. във връзка с изготвянето на Законопроект 

за бюджета за 2022 г. Към писмото е приложен проектобюджетът за 

2022 г., както и прогнозата за 2023-а и 2024 г., разработена по 

предложение на Централната избирателна комисия в хода на 

бюджетната процедура за Бюджет 2022.  

Колеги, представена е докладна записка с вх. № ЦИК-09-

14/11.01.2022 г. Главният счетоводител е изготвил предложението за 

проектобюджета за 2022 г., заедно с прогнозните  разчети за 2023 –
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2024 г. Тази рамка в процеса по изработване на проектобюджет по 

предложение на Централната избирателна комисия предвижда 

увеличение за 2022 г., свързано с разходите за обезпечаване на 

сключен договор за дейности, свързани със складиране, 

допълнителни логистични услуги във връзка със съхранението на 

СУЕМГ. Тези средства не са предвидени по прогнозните разчети за 

2023-а и 2024 г.  

В обяснителната записка ние сме представили виждането на 

Централната избирателна комисия във връзка с необходимостта от 

средства, чиито конкретни размери могат да бъдат посочени след 

предоставяне на сграда на Централната избирателна комисия. В този 

смисъл такива средства към момента не са предвидени. Към 

докладната записка е представена справка, свързана с бюджетната 

програма. Тази справка по отношение на мисията е във вида, в който 

Централната избирателна комисия е направила своето предложение 

при определянето на програмен формат на бюджета на Централната 

избирателна комисия.  

В тази връзка в Раздел втори „Организационно развитие и 

капацитет“ предлагам да допълним, че създаването на 

професионална изборна администрация е цел на Централната 

избирателна комисия, като държавен орган за управление на 

изборния процес.  

В изпълнение на стратегическите си документи Централната 

избирателна комисия поетапно изпълнява тези стратегически цели за 

увеличаване на числения състав на своята администрация и 

създаването на специализирани звена. В тази връзка  към настоящия 

момент имаме увеличение на щатните бройки в сравнение с 2020 г. и 

прогноза за 2021 г. 

Предлагам да одобрим така представената информация, 

предложението за проектобюджет и да се изпрати по електронната 

поща, както е посочено в писмото, на министъра на финансите, 

както и на отговорния служител в Министерството на финансите, за 

което да упълномощим главния счетоводител. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По направения 

доклад има ли изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам писмо с вх. № МИ-15-

4/12.01.2022 г. от ОИК – Ветово. Писмото е пристигнало по 

електронна поща от председателя на ОИК, с което ни уведомява, че 

по адм. дело № 347/2021 г. по описа на Административен съд – Русе, 

е постановено решение, срещу което ОИК – Ветово, е подала 

касационна жалба и с разпореждане от 11 януари 2022 г. съдът е 

оставил жалбата без движение и е указал в седемдневен срок от 

съобщението да се представи документ за платена държавна такса в 

размер на 70 лв. по посочена банкова сметка на Върховния 

административен съд. За изпълнение на разпореждането да се 

представят доказателства в съда. 

Колеги, в папката с мои инициали е качено разпореждането и 

решението на Административен съд – Русе, като, припомням, че 

това решение на Административен съд – Русе, е във връзка с 

Решение № 172-МИ/22.01.2020 г. на ОИК, с което са прекратени 

предсрочно пълномощията на кмета на община Ветово, след което 

това решение е обжалвано и е постановено Решение № 6379 от 

27 май 2021 г. на Върховния административен съд по 

административно дело 2487/2020 г., с което е отменено решение на 

Административен съд – Русе, и делото е върнато за ново 

разглеждане на друг състав на Административен съд – Русе. Този 

състав е постановил обжалваното от ОИК – Ветово решение, като с 

решение от 16 декември 2021 г., което е публикувано във 

вътрешната мрежа, отново е отменено решението на ОИК – Ветово. 

Както казах, ОИК е подала касационна жалба. Говорих с 
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председателя на ОИК – Ветово. Тя днес ще получи разпореждането, 

така че имаме седемдневен срок, в който да изпълним 

разпореждането за внасянето на държавната такса. 

Предлагам с протоколно решение да решим счетоводството 

на Централната избирателна комисия да бъде задължено да внесе 

държавна такса в размер на 70 лв. по посочената банкова сметка и в 

разпореждането, и в съобщението на Върховния административен 

съд по посоченото административно дело – 347/2021 г., с основание 

„държавна такса по касационна жалба“, като след изплащане на 

държавната такса, копие от платежното нареждане бъде изпратено 

най-късно утре по електронна поща на ОИК – Ветово, за да могат да 

изпълнят задълженията си и да представят това копие в 

административния съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли въпроси 

по направения доклад или друго предложение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е във връзка с 

писмата от Обществения съвет и направените обсъждания в 

Централната избирателна комисия, свързани както със самата 

дейност на Обществения съвет, така и със състава му, както и с 

обсъжданата необходимост от промяна на правилата за работа на 

Обществения съвет. В тази връзка Ви предлагам, както на работно 

обсъждане решихме, да поканим Обществения съвет на среща в 

Централната избирателна комисия за обсъждане на тези въпроси. 

Предлагам тази среща да бъде организирана или за 25 януари, или за 

27 януари – когато преценим, от 14,00 ч.  

Колеги, предложението ми е на 25 януари 2022 г. от 14,00 ч. 

да се покани целият Обществен съвет на среща с Централната 
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избирателна комисия за обсъждане на взаимодействието на 

Обществения съвет с Централната избирателна комисия, евентуални 

промени в правилата за работата на Обществения съвет и 

актуализиране на състава му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По направеното 

предложение от госпожа Матева има ли изказвания? 

Моля да гласуваме с протоколно решение направеното от нея 

предложение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

1 (Йорданка Ганчева) 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Ганчева, нямаше постоянни 

пропуски на Обществения съвет, когато аз бях председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Матева, не знам кое налага 

да ме репликирате – може би да насочите вниманието на 

Обществения съвет към мен като член на Централната избирателна 

комисия? Благодаря Ви, за което! 

Считам, че се радвам на достатъчно внимание от тази 

организация още от Ваше време. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Ганчева, не Ви репликирам. Вие, 

докато отчитах резултата, извън микрофон си позволихте да кажете, 

че по времето, когато аз съм била председател на Обществения 

съвет, Общественият съвет е имал постоянни пропуски за достъп до 

сградата на Централната избирателна комисия, което не отговаря на 

истината. Това е видно от протоколите от работата на Обществения 

съвет, както и може да се направи справка от отдел „Пропуски“ в 

Народното събрание кога са издавани пропуски на членовете на 
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Обществения съвет и дали има издадени такива за постоянен достъп 

специално на мен, ако не на целия Обществен съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо Председател, 

макар че няма форма и ще наруша Правилника, не считам за редно 

колега – да, и в тази Централна избирателна комисия, както и в 

предходни, оперативно си говорим извън микрофон и разискваме. 

Това е неминуемо, когато един колективен орган е от 15 човека и без 

да искаме, волю-неволю ние взимаме отношение по докладите на 

колеги. 

Колега Матева, аз съм тук и участвам в заседанията! Ако 

преценя някой да ме цитира, ще Ви помоля. Да преразказвате обаче 

на микрофон мои думи, казани извън микрофон, най-малкото е 

некоректно, защото явно, неслушайки внимателно какво Ви 

репликирах извън микрофон по повод повдигнатия от Вас въпрос – 

че по Ваше време е нямало пропуски на Обществения съвет, казах, 

че, доколкото си спомням, ставаше въпрос за постоянни пропуски. 

Аз лично като член на Централната избирателна комисия не помня 

вече трети мандат да е отказвано достъп на Обществения съвет. 

Ще Ви моля оттук нататък – мисля, че не е коректно и етично 

да преразказвате колегите си на микрофон в хода на Вашите 

доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колега Ганчева, не ме 

интересува Вашето мнение за етика и за морал! Аз говоря с факти! 

Фактите са такива и могат да бъдат доказани с документи, така че 

няма какво да говорим повече!  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

продължим със заседанието. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Матева, ще Ви помоля – 

предварително се извинявам на колегите и на председателя – Вие 

обичайно задавате тона в тази Централна избирателна комисия като 

водите лични разговори, ползвайки публичността и прозрачността 

на заседанието. 

Етиката и моралът са едни категории, които всеки от нас 

възприема на база субективните си възприятия и преживявания! 

 Очевидно, Вие имате специални такива към мен, но Ви моля 

да не комуникираме на това ниво при публичност и прозрачност на 

заседанията. Благодаря. 

Иначе, виждам, че проявявате специално отношение към мен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

продължим с дневния ред! 

Продължете Вашите доклади, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, както говорихме 

оперативно преди заседание, в папка с моите инициали има 

подготвено от отдел „Връзки с обществеността“ съобщение до 

медиите във връзка с извършеното контролно преброяване от 

Централната избирателна комисия в три от секциите, в които бяха 

произведени избори на 14 ноември 2021 г. за народни представители 

и имаше данни за несъответствие между извършеното контролно 

преброяване от секционните избирателни комисии с числовите 

данни на машинните протоколи. 

Предлагам, ако сте съгласни с предложения текст за 

съобщение, да бъде одобрен. Моето мнение е, че линкът трябва да 

бъде конкретно към самия протокол, а не общо към страницата на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за съобщение има ли изказвания или предложения 

по текста? 

Ако няма други предложения, моля да одобрим съобщението, 

което да бъде изпратено до медиите. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 3 (Георги 

Баханов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  

Следващ докладчик – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам Ви препратено ни от Министерския съвет 

заявление за достъп до обществена информация с вх. № ЦИК-

ПВР/НС-29-8-1 от 12 януари 2022 г. Заявлението е от госпожа 

Р. Д. С. и Ж. Ж. Б., като е 

обективирано искане за предоставяне на достъп до обществена 

информация по четири въпроса.  

Заявлението е препратено с писмо от госпожа Вяра 

Панайотова, която се е посочила като лице, упълномощено по 

Закона за достъп до обществена информация, в Министерския съвет 

с копие до лицата. 

Докладвам го за запознаване и предлагам да възложим на 

директора на дирекция „Администрация“ с оглед поставените 

въпроси да направи възлагане за изготвяне на становище  по това 

заявление – как да бъде процедирано, до следващо заседание, когато 

ще го докладвам, ведно с мнението, което ще формират като 

докладчик. Благодаря. 

Докладвам вх. № НС-04-02-6/11.01.2022 г. – писмо от 

началник-отдел „Икономическа полиция“ на ОД на МВР – Варна. 

Задават ни въпрос относно това дали едно лице е регистрирано като 

наблюдател в 3 МИР Варна, за произведените на 4 април избори за 

народни представители в Четиридесет и петото народно събрание и 

дали на господин Димитров е издавано удостоверение да гласува на 

друго място по съответния законов ред. 

Предлагам да изискаме информация от нашия изпълнител с 

писмо, така че Ви предлагам да гласуваме стандартен текст на писмо 
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и след това ще процедираме с отговора съобразно получената 

информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 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. 

Следващ докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В тази точка докладвам 

писмо с вх. № ЦИК-00-8/12.01.2022 г. от Комисията за защита на 

личните данни, с което Комисията информира Централната 

избирателна комисия, че е включена в списъка на получатели на 

информационния бюлетин на Комисията за защита на личните 

данни, който се издава в електронен вид на всеки два месеца и се 

публикува на страницата на Комисията. Бюлетинът за месец януари 

е вече публикуван и е посочена връзката. Следващият бюлетин ще 

бъде издаден през месец март. 

Представям тази информация за сведение и предлагам 

Централната избирателна комисия да е сред получателите на 

бюлетина на Комисията за защита на личните данни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам Ви постъпило писмо с вх. № МИ-04-02-

8/11.01.2022 г. от ОД на МВР – Пловдив, с което е отправено искане 

до Централната избирателна комисия, във връзка с извършваща се 

проверка по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за проверка на декларациите 

за установяване на конфликт на интереси относно декларации, 

подадени от новоназначени служите в ОД на МВР – Пловдив, да 

бъде предоставена информация за посочените в писмото лица дали 
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същите към настоящия момент са народни представители, членове 

на Европейския парламент от Република България, кметове или 

общински съветници. 

Още две писма – вх. № НС-04-02-7; НС-04-02-9 и НС-04-02-

10, от ОД на МВР – Пловдив, считам, че всички са свързани с 

идентично искане по същата причина и по същите обстоятелства за 

предоставяне на информация. В различните писма фигурират 

имената и данните за ЕГН на различни лица.  

Поради тази причина предлагам с протоколно решение да 

бъде одобрен текст на писмо със запитване до „Информационно 

обслужване“ АД, като бъдат приложени цитираните входящи номера 

на писмата и личните данни на лицата, за които се изисква 

информацията, за да ни бъде предоставена тази информация. 

В моя папка може да видите проект на писмо с проектен 

номер 2514. Моля същото да бъде одобрено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

на  госпожа Стоянова има ли изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме писмото до „Информационно 

обслужване“ АД. 

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. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам и постъпило писмо с 

вх. №  ПВР/НС-03-1/12.01.2022 г. от приемната на Министерския 

съвет, с което ни е препратен и приложен сигнал от господин Ненов. 

В него се засягат няколко негови оплаквания. Това, което 

касае Централната избирателна комисия, е във връзка с оплакване от 

господина за изплатено възнаграждение с неточен размер по повод 

членуването му в секционна избирателна комисия на последно 

проведените избори. Доколкото се разбира от текста, секционната 

избирателна комисия е в община Велико Търново.  
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Предлагам за сигнала, касаещ тази част, да бъде изпратено 

писмо до кмета на община Велико Търново с копие на писмото до 

приемната на Министерския съвет, както и до съответния подател на 

сигнала, с което писмо да се изиска от общината да извърши 

проверка и да бъде отговорено по сигнала, тъй като касаещите 

обстоятелства, доколкото има данни за тях в така подадената жалба, 

са в компетентността на общинската администрация във Велико 

Търново и би следвало там да бъде извършена проверката;  да бъдат 

предоставени необходимите данни на лицето, подало жалбата, както 

и да поискаме да бъдем уведомени за резултата от извършената 

проверка. 

Моля да се запознаете с текста на писмото, което е в моя 

папка с проектен номер 2513 – писмо до кмета на община Велико 

Търново. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за писмо до кмета на община Велико Търново във 

връзка с писмото на господин Ненов имате ли друго предложение? 

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, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка с вх. № МИ-14-

1/11.01.2022 г., получена от община Костинброд, в която ни 

уведомяват, че искат да бъде отворено запечатано помещение 

поради необходимост от извършване на ремонт, тъй като на мястото, 

в което се съхраняват изборните книжа и материали от проведените 

избори за общински съветници от 2019 г. и от изборите за президент 

и вицепрезидент и народни представители от месец април, месец 

юли и месец ноември 2021 г., има нужда да бъдат сменени 

спирателни кранове и водопроводни тръби. 



22 

Във връзка с това, считам, че Централната избирателна 

комисия трябва да излезе с решение, тъй като посочената хипотеза 

не попада в нито една от хипотезите в принципното решение, с 

което сме определили в кои случаи не следва да се произнасяме 

конкретно с индивидуален административен акт. 

Докладвам го за сведение и за запознаване и в следващо 

заседание ще изготвя проект на решение, с което да бъде разрешен 

достъп до това помещение за времето на ремонта; да бъдат 

изготвени протоколи и да ни уведомят, когато ремонтната дейност 

приключи. 

Ако Комисията не възразява, моля да одобрим проект на 

решение, с което да разрешим на община Костинброд да се влезе в 

помещението; да ни уведомят, когато приключат ремонтните 

дейности и да ни изпратят  протоколите от това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания или 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване по така предложения проект на 

решение. 

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, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1071-МИ/13.01.2022 г. 

Следващ докладчик – колегата Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам писмо с вх. № ПВР/НС-5-

1/12.01.2022 г. от областния управител на област Видин до 

директора на ОД на МВР – Видин и до председателя на Централната 

избирателна комисия, с което областният управител уведомява ОД 

на МВР, че няма издадени удостоверения за гласуване на друго 

място, каквато информация искаше ОД на МВР – Видин, във връзка 

с изборите, проведени през месец ноември 2021 г. Докладвам 

писмото за сведение. 
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Докладвам също така за сведение два отказа за образуване на 

досъдебни наказателни производства от Районна прокуратура – 

Хасково, Териториално отделение – Ивайловград, с което се отказва 

да се образува досъдебно производство по престъпление по чл. 168 

от Наказателния кодекс и се прекратяват преписките по съответния 

номер с оглед настъпила смърт на две лица, за които е изпратен 

сигнал от Централната избирателна комисия до Районна 

прокуратура – Хасково, във връзка с упражняване на избирателни 

права за местните избори през 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

В моя папка има осем писма, които можем да изпратим до 

всички институции – министерства, агенции, свързани с 

номинацията на членове за изпълнение на § 145, ал. 13 от Изборния 

кодекс за създаване на постоянно действащо Специализирано звено 

за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното 

електронно гласуване. Всички писма са идентични и с проектни 

номера от 2501 до 2508. 

Предлагам да ги гласуваме с общо протоколно решение, тъй 

като текстът е идентичен – напомня се разменената кореспонденция 

с входящи и изходящи номера от месец септември, както и се иска 

потвърждаване или номиниране на нов член от съответните 

институции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, писмата са 

във връзка с актуализиране състава на Специализираното звено за 

техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното 

електронно гласуване.  

В проектите на писма не е налично писмо само до 

Министерството на финансите, защото с отговор през месец 

септември те заявиха, че няма да имат представител в звеното. 
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По писмата, които докладва колегата Димитров, има ли 

изказвания?  

Ако няма, предлагам да ги гласуваме с едно протоколно 

решение, а за следващото заседание, при необходимост ще 

подготвим писма и до други институции. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Заповядайте, господин Димитров, с другите Ви доклади. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият ми доклад е в моя 

днешна папка и се казва „МВнР“. Това е доста обемен материал, 

който се отнася до следващия Съвет по общи въпроси към 

Европейския парламент. Там ще се разискват две неща – 

финансирането на партиите и кампаниите, както и фондациите, 

които са политически за някои страни, и участието на граждани на 

други европейски страни, тоест там, където са с местожителство. 

По втория въпрос можем да отговорим, че ние изпълняваме 

пълен обем, имаме правила за регистрация, както и правила за 

пасивно и активно гласуване. Колкото до финансирането, ние имаме 

много малко отношение, но все пак ще трябва да изчакаме какво ще 

дойде като превод от Министерството на външните работи, който са 

обещали за утре, за да напишем евентуален отговор и да разгледаме 

какви са предложенията за новите директиви, които ще се обсъждат 

на Съвета по общи въпроси към Европейския парламент. Нас ни 

засяга активното и пасивното избирателно право, и то е абсолютно 

изчерпателно регламентирано – инклузивно, както се казва.  

Докладвам го за сведение. Ако подготвим отговор, ще го 

съгласуваме и гласуваме на следващо заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме със 

следващата точка от дневния ред: 
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ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Нямам доклад в тази точка, тъй като беше свързан с доклада 

на колегата Димитров. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

точка четвърта от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, докладвам Ви за 

запознаване вх. № 07-119/29.12.2021 г. Докладвах вече това писмо 

предложение да се присъединим към WEM international. 

Проучването, което направихме с госпожа Ж., не дава отговор на 

важни въпроси – кои са инициаторите, имената, които се включват в 

този проект. Ако тази организация осъществи първо заседание, ще 

бъде на 1 и 2 април. Предлагам това писмо да остане за сведение и 

да не отговаряме. Входящият номер на писмото е 07-

119/29.12.2021 г. 

Имаме също писмо – вх. № ЦИК-07-117/1 от 12 януари 

2022 г., с което госпожа Камила Мендес отново ни е поискала, ако е 

възможно, да направим изборните резултати от 2005-а и 2009 г. във 

формàт, който е машинно четим, тъй като е свързан с изпълнението 

на нейния академичен проект. Едва ли бихме се отзовали на подобно 

нещо, тъй като изисква известно усилие. Докладвам го за сведение. 

Имаме напомняне от Международната фондация за 

избирателни системи, че те правят изследване върху това какви са 

докладите и анализите, изработвани от изборните органи по 

управлението на проведени избори.  

Малко неясна е формулировката – вх. № ЦИК-07-

2/07.01.2022 г. Имаме и превод на текста. Интересуват се дали 

правим някакви анализи, къде ги депозираме и какво значение има 

това за бъдещата работа на органите, управляващи изборите. 

Докладвам го също за сведение. Това са ми докладите за днес. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка има ли други доклади? Няма. 

Прекъсвам заседанието за 15 минути. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Към момента е отстранен техническият проблем, поради който 

началото на заседанието не беше излъчвано онлайн заради проблеми 

с мрежовата връзка. 

За обсъжданията и взетите  решения до момента всички, които 

проявяват интерес, могат да се запознаят със стенографския 

протокол, който ще бъде своевременно публикуван на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия. 

 

Продължаваме с доклад по точка втора от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

постъпил „сигнал“ – така е озаглавено писмото от Пламен Данчев 

Николов с вх. № МИ-22-2/13.01.2022 г. В този така наречен сигнал 

господин Николов ни уведомява, че с Решение № 144 от 27 май 

2021 г. ОИК – Калояново, е прекратила предсрочно пълномощията 

на кмета на община Калояново, като с Решение 11729 от 17 ноември 

2021 г. Върховният административен съд е обявил за нищожно това 

решение на общинската избирателна комисия. 

Шест месеца след горното решение е последвало ново 

решение на ОИК – Калояново – Решение № 145-МИ/26.11.2021 г., с 

което предсрочно се прекратяват правомощията на кмета на община 

Калояново и твърди, че ОИК – Калояново, не са изпълнили 

задължението си да уведомят с препис Централната избирателна 

комисия и общинския съвет на Калояново, както пък и Централната 
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избирателна комисия не е изпълнила своето задължение 

своевременно да уведоми Президента на Република България, за да 

бъде насрочен нов избор за кмет, и ни моли да приемем настоящия 

сигнал като официално сезиране за предприемане на действия по 

компетентност. 

Колеги, припомням, че след постановяване на решението на 

Върховния административен съд, с което бе прогласено за нищожно 

Решение № 144-МИ на ОИК – Калояново, включително бяха дадени 

указания от Централната избирателна комисия какви действия да 

предприеме общинската избирателна комисия, тъй като, въз основа 

на Решение № 144-МИ на ОИК – Калояново, което, съгласно 

изискванията на ЗМСМА, не подлежи на обжалване, е уведомен 

президентът, насрочен беше избор за кмет на кметство Калояново и 

такъв беше произведен на 3 октомври 2021 г. По този начин 

общинската избирателна комисия, както и Централната избирателна 

комисия са изпълнили възложените им правомощия, поради което 

предлагам този сигнал да остане за сведение. 

Ако няма други мнения, да докладвам и следващата преписка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По направения 

доклад има ли други становища? Няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващата преписка е от ОИК – 

Борован, с вх. № МИ-15-284/1 от 13 януари 2021 г.  

На основание чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс и чл. 463, 

ал. 1 – 3 от Изборния кодекс ОИК – Борован, ни изпраща Решение 

№ 146-МИ от 9 януари, с което ОИК – Борован прекратява 

правомощията на кмета на община Борован Д.  Д. Т. 

Приложени са всички документи, удостоверяващи основанието за 

прекратяване правомощията на кмета. 

В момента го докладвам за сведение и запознаване. 

Припомням, че срещу това решение на ОИК – Борован, има 

постъпила жалба МИ-22-1/10.01.2022 г. до Административен съд – 

Враца, която Ви докладвах в заседанието от 11 януари 2022 г. 
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Жалбата е адресирана е до Административен съд – Враца, и беше 

изпратена с копие до Централната избирателна комисия.  

Мисля, че трябва да обсъдим действията на Централната 

избирателна комисия оттук нататък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще Ви 

докладвам писмо с вх. № ЦИК-02-3/13.01.2022 г. от главния 

секретар на Народното събрание относно изключване на 

електрозахранването на 15 и 16 януари 2022 г. в сградата на 

пл. „Княз Александър“ I във връзка с ремонтните дейности.  

В двата дни – събота и неделя, ще бъде преустановено 

електрозахранването в цялата сграда, с което ни се указва, че трябва 

да предприемем  мерки за изключване на ползваната от Централната 

избирателна комисия компютърна и копирна техника. 

Колеги, предвид това, че има частичен избор за кмет на 

кметство Вакарел, предлагам да уведомим Народното събрание за 

предстоящия частичен избор, предвид което може да се наложи 

провеждане на заседание на Централната избирателна комисия, за 

което ще ни е необходимо електрозахранване, за да може да 

съобразят това обстоятелство. 

Ако нямате друго предложение, в този смисъл да изпратим 

обратно писмо до главния секретар на Народното събрание. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колега Войнов, заповядайте в точка първа: Машинно 

гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви постъпило 

писмо с вх. № ЦИК-06-6-2/13.01.2022 г. от Т.  Ц., един 

от експертите на Централната избирателна комисия, които взимат 
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участие в получаването на трето ниво отдалечени софтуерни 

консултации. 

С това писмо той ни изпраща необходимия софтуер и 

документация за обучение, които трябва да получат, за да могат да 

участват ефективно в получаването на третото ниво отдалечени 

софтуерни консултации. 

В софтуера, който, разбира се, и Централната избирателна 

комисия притежава, според Договор № 22 от 24 юни между 

Централната избирателна комисия и „Информационно обслужване“ 

АД всички необходими неща за придобиване на тези софтуерни 

знания би следвало да бъдат осигурени от изпълнителя. 

Предлагам да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, с което приложено да им изпратим списък с 

необходимия софтуер и да поискаме те да го изискат от 

„Смартматик интернешънъл холдинг“, който би следвало да осигури 

този софтуер. 

Предлагам в писмото да напишем и, че Централната 

избирателна комисия трябва да бъде включена в мейл листата, по 

която се получава кореспонденцията във връзка с третото ниво 

отдалечени софтуерни консултации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По направения 

доклад има ли изказвания? Има ли предложения по текста на 

писмото? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Има ли други доклади? Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото 

заседание за 18 януари 2022 г. от 10,30 ч., като предвид частичните 
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избори на 16 януари 2022 г. за кмет на кметство Вакарел при 

необходимост ще бъде проведено заседание. 

Закривам заседанието. Благодаря. 

 

Закрито в (14,20 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 

 

 


