
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 156 

 

На 25 януари 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Проект на решение относно предложение до президента на 

Републиката за насрочване на частичен избор за кмет на кметство 

Поляците, община Дългопол, област Варна. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

3. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Силвия Стойчева, Йорданка Ганчева, 

Ерхан Чаушев 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Гергана 

Стоянова, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Цветанка Георгиева, Силвия Стойчева, Георги 

Баханов. 

5. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Георги Баханов, Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 
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ОТСЪСТВА: Цветозар Томов, Севинч Солакова и Любомир 

Георгиев – платен отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 10,45 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Единадесет членове сме в залата – налице е кворум за 

провеждане на заседание. 

В платен годишен отпуск са колегите Севинч Солакова, 

Цветозар Томов и Любомир Георгиев. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване – докладчик господин Войнов. 

2. Проект на решение относно предложение до президента на 

Републиката за насрочване на частичен избор за кмет на кметство 

Поляците – докладчик госпожа Ганчева. 

3. Искане за изплащане възнаграждения на ОИК – докладва 

госпожа Стойчева. 

4. Доклади по административни преписки – докладваме: аз, 

госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Ганчева, госпожа 

Стоянова, госпожа Гергана Стоянова, господин Ципов, госпожа 

Георгиева и госпожа Стойчева. 

5. Разни – докладчик господин Димитров. 

Имате ли предложения за допълване? 

Господин Баханов? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, да ме включите в точка 

трета: „Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК“ и точка 

четвърта: „Доклади по административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев? 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите в „Искане за 

изплащане на възнаграждения на ОИК“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? 

Няма. 

Моля, процедура по гласуване по така представения проект 

на дневен ред с направеното допълнение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Колеги, във връзка с ползването на платен годишен отпуск от 

госпожа Солакова и на основание чл. 8 от Правилника за 

организацията и дейността на Централната избирателна комисия 

определям господин Димитров – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия, да подписва документите на 

Централната избирателна комисия. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-06-11-

3/24.01.2022 г. от Я. Т. – IT експерт към Централната избирателна 

комисия относно получаването на „Трето ниво 

софтуерни консултации“. 

В писмото се предлага членовете на екипа да бъдат 

разпределени по експертиза и всяка задача да има минимум двама 

експерти в определена област. Освен това е направил още четири 

предложения – може да ги видите: предлага да бъде направена 

среща, на която да се обсъдят предложенията и да се вземе решение. 

Докладвам писмото за запознаване и припомням, че срещата 

с IT експертите е насрочена за днес от 15,00 ч. 
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В тази връзка докладвам и писмо с вх. № ЦИК-06-11-

4/24.01.2022 г. от А. К. – IT експерт към Централната 

избирателна комисия, и също е относно получаването на „Трето 

ниво софтуерни консултации“. Информира ни, че на 17 януари 

2022 г. един от лекторите им е изпратил достъп до материали за 

обучението, като материалите са  разделени в девет броя папки. В 

писмото подробно е описано какви са тези папки. Завършва, че, тъй 

като материалите са защитени с пароли и ще се разглеждат поетапно 

до края на обучението, към момента не може да се прецени дали са 

предоставени всички материали. Докладвам писмото за запознаване 

и за обсъждане с IT експертите. 

Уважаеми колеги, на заседанието от 11 януари Ви докладвах 

докладна записка от директора на дирекция „Администрация“ – 

вх. № ЦИК-09-6, относно предложение за провеждане на 

инвентаризация на машините за гласуване. Тогава по предложение 

на колеги докладната беше върната за детайлно уточняване на 

дейностите, които трябва да се извършат. 

Сега е постъпила докладна записка с вх. № ЦИК-09-

27/24.01.2022 г., която е допълнение на предишната докладна 

записка и с нея е представен принципът на работа на системата за 

безконтактна инвентаризация на материалните активи. Подробно е 

описано как първоначално трябва да се разопаковат машините, да се 

сложи съответният инвентарен номер и след това, като се приберат 

машините и фолират, следващия път може безконтактно, 

дистанционно да се извършва инвентаризацията.  

Приложена е информация за предлагани три броя програмни 

продукта. Представям Ви докладната записка за запознаване и 

предлагам да я обсъдим на работна група. 

Уважаеми колеги, във връзка с предстоящите частични 

избори за кметове на кметства на 27 февруари 2022 г. предлагам да 

изпратим писмо до главния директор на ГД ГРАО към МРРБ, с 

което да го помолим да ни предостави в най-кратък срок 

информация за броя на избирателите по избирателни секции за 
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кметствата – всичките 15, в които ще се проведат избори, като 

информацията е необходима във връзка с определяне броя на 

машините в секциите съобразно броя на избирателите. Писмото 

може да видите в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

имате ли бележки? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ 

НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОЛЯЦИТЕ, 

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА. 

Определям госпожа Матева за малко да води заседанието. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

проект на решение относно предложение до президента на 

Републиката за насрочване на частичен избор за кмет на кметство 

Поляците, община Дългопол, област Варна. Тази преписка е 

докладвана на няколко пъти на заседание. Знаете, от ОИК не бяха 

попълнили с документи и оформена по съответния начин. 

С вх. № МИ-15-911/24.01.2022 г. от ОИК – Дългопол, са ни 

приложили свое Решение № 129/13.01.2022 г., с което поради смърт 

са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство в 

село Поляците. Преписката е попълнена с всички необходими 

документи, така че да бъде изпратена на президента за насрочване на 

частичен избор в съответствие с чл. 463 от Изборния кодекс, 

предвид което Ви предлагам да приемем решението относно 



6 

предложение до Президента на Република България да насрочи 

частичен избор за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, 

област Варна. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложения проект на решение? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1083-МИ/25.01.2022 г. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам да гласуваме 

придружителното писмо до президента. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване писмото до президента на Републиката, с което 

ще му изпратим решението. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА 

ОИК. 

Колега Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря. Колеги, постъпило е 

искане от ОИК – Златоград, с вх. № МИ-27-15/21.01.2022 г., с което 

се иска изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК за едно 

заседание, проведено на 7 януари 2022 г., на което предсрочно са 

прекратени пълномощията на общински съветник и е избран 

следващият от листата на партията. 
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Към преписката са приложени контролен лист за извършване 

на предварителен контрол и счетоводна справка за размера на 

исканите възнаграждения на стойност 740,15 лв. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

възнагражденията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Има ли 

становища по предложението на колегата Стойчева? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-274/23.12.2021 г. сме 

получили искане за изплащане на възнаграждения за дежурства и 

заседание от ОИК – Велико Търново. Дадено е дежурство на 

8 декември 2021 г. от председател и заместник-председател, по 

време на което са проверявали архива и са съставили съответния 

протокол в отговор на искане от ОД на МВР – Разград, чрез община 

Велико Търново; на 14 декември 2021 г. е дадено дежурство от 

председател и член, на което, след получаване на писмо от 

Общински съвет Велико Търново, са подготвили провеждане на 

заседание; на 16 декември 2021 г. е проведено заседание, на което са 

присъствали председател, заместник-председател, секретар и 

8 членове, на което заседание са прекратили правомощия на 

общински съветник и са обявил за избран друг; на 17 декември е 

дадено дежурство от председател, секретар и член за подготовка на 

документации, издаване на документи и завходяване на съответната 

преписка в Общински съвет Велико Търново; на 22 декември е 

дадено дежурство от председател, на което дежурство е издадено 

съответното удостоверение за новоизбрания общински съветник и 

присъствие за полагане на клетва пред общинския съвет. 
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По преписката има счетоводна справка и контролен лист, 

поради което Ви предлагам да одобрим изплащането на 

възнагражденията за проведените дежурства и заседание на ОИК – 

Велико Търново. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Становища по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка е колегата Баханов.  

Заповядайте, колега Ципов, докато влезе колегата Баханов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № МИ-27-

13/19.01.2022 г. – искане за изплащане на възнаграждение за 

дежурство на ОИК – Ветово. Дежурството е дадено на 10 януари 

2022 г. от председател.  

Искането е съпроводено с контролен лист за извършване на 

предварителен контрол от финансовия контрольор. Става дума за 

сумата от 95,76 лв. с осигурителните вноски. 

Моля да подложите на гласуване искането за изплащане на 

възнаграждението. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Няма. 

Моля, режим на гласуване за изплащане възнаграждението на 

ОИК – Ветово. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

следващата точка – четвърта, от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 
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Ще Ви докладвам преписка с вх. № ЦИК-02-9 от 21 януари 

2022 г. – би трябвало да е в папката на госпожа Солакова. Това е 

писмото, което сме получили в отговор на наш изх. № ЦИК-02-

6/20.01.2022 г. 

Народното събрание ни изпраща писмо, с което ни отговаря 

относно прилагането на решението на Народното събрание за 

достъпа до сградите на Народното събрание. Припомням, че ние 

изпратихме писмо с въпрос как ще се прилага спрямо Централната 

избирателна комисия. Отговорът не съдържа конкретен ред за 

Централната избирателна комисия, тоест за нас се прилага общият 

ред – става ясно от това писмо. Докладвам го за сведение. 

Възложено е на администрацията да направи допълнително 

проучване и да подготвят писмо до председателя на Народното 

събрание относно необходимостта да бъде уредено прилагането на 

решението за Централната избирателна комисия. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Моето предложение е, подготвяйки 

писмо до председателя на Народното събрание, да бъде изразено, 

ако колегите са съгласни, становището на Централната избирателна 

комисия, че решението на Народното събрание не обвързва 

Централната избирателна комисия и нейната администрация, и по 

възможност Централната избирателна комисия и нейната 

администрация да бъдат изключени от приложението на това 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам Ви писмо от председателя на 

ОИК – Ветово, с вх. № ЧМИ-15-6/21.01.2022 г. – не е подписано от 

председателя и секретаря. С писмото председателят на ОИК – 

Ветово, ни моли във връзка със задължението на ОИК да определи 

броя на членовете на СИК и ПСИК съобразно боря на избирателите 

в съответната секция: „Ви моля да предоставите на ОИК – Ветово, 

информация за това какъв е броят избиратели на секциите, които са 
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формирани на територията на кметство Смирненски, община 

Ветово. Такава информация не може да ни предостави своевременно 

общинската администрация в гр. Ветово предвид кратките срокове, в 

които ОИК следва да приеме решение, с което да определи 

членовете на СИК и ПСИК“. 

Предполагам, че тази информация е необходима заради 

насрочените за 27 февруари 2022 г. избори в кметство Смирненски, 

но съгласно Изборният кодекс, а именно чл. 23 и следващите, 

избирателните списъци се изготвят от общинската администрация.  

Предлагам Ви да изпратим писмо до кмета на община Ветово 

с копие до ОИК – Ветово, с което, на основание чл. 23 и следващият 

от Раздел първи, Глава четвърта на Изборния кодекс препращаме по 

компетентност писмото на ОИК – Ветово, на кмета на община 

Ветово за изпълнение. 

Предлагам да гласуваме това писмо. Ако получим отговор от 

ГД ГРАО, предлагам допълнително да изпратим информацията, 

която получим, по отношение на кметство Смирненски. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо от 

Административен съд – Враца, с вх.  № МИ-08-3/24.01.2022 г. С това 

писмо ни уведомяват, че има разпореждане от 20 януари 2022 г. по 

административно дело 13/2022 г. на Административен съд – Враца, с 

жалбоподател Д. Д. Т., която обжалва решение на ОИК – 

Борован, като в тридневен срок следва да 

уведомим Административен съд – Враца, сезирана ли е Централната 

избирателна комисия с жалбата от Д. Т. срещу 

Решение № 146 МИ/09.01.2022 г. на ОИК – Борован, и налице ли е 
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произнасяне от страна на Централната избирателна комисия по 

оспорването. 

Предлагам Ви проект на писмо във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали, с което да отговорим на Административен 

съд – Враца, че в Централната избирателна комисия на 10 януари 

2022 г. е постъпила жалба от Д. Д. Т. срещу 

Решение № 146 МИ, но това е жалба, адресирана до 

Административен съд – Враца, изпратена с копие до Централната 

избирателна комисия, поради което жалбата е докладвана в 

заседание на Централната избирателна комисия на 11 януари 2022 г. 

за сведение и тъй като решението на ОИК – Борован, не подлежи на 

обжалване пред Централната избирателна комисия, Централната 

избирателна комисия не се е произнасяла по тази жалба. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото, 

подготвено до Административен съд – Враца, имате ли бележки?  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам писмо с вх. № ЧМИ-04-03-

1/21.01.2022 г. от господин Гетов, главен директор на ГД ГРАО към 

МРРБ, с което ни информира, че в изпълнение на Решение № 1460-

МИ/21.10.2019 г. на Централната избирателна комисия ГД ГРАО е 

извършила проверка за гласуване в нарушение на правилата на 

Изборния кодекс в произведените частични избори за кмет на 

кметство Вакарел, община Ихтиман, Софийска област на 16 януари 

2022 г. – втори тур. 

От проверката е установено, че няма избиратели, които да са 

гласували в нарушение на правилата на Изборния кодекс. Докладвам 

Ви го за сведение. 

Докладвам писмо от Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-

3/21.01.2022 г. във връзка с поканата на Обществения съвет за 



12 

среща, която бяхме определили, да бъде проведена днес – 25 януари. 

Те благодарят за взетото решение от страна на Централната 

избирателна комисия и след проведени консултации с колегите от 

Обществения съвет се е оформило мнение, че тази среща е доста 

закъсняла, например за публикуването на сайта на Централната 

избирателна комисия на избраното през месец септември ново 

ръководство и предложението за нови членове на Обществения 

съвет. 

Информират ни, че за съжаление,  е невъзможно да участват 

на присъствена среща на 25 януари; че членовете на Обществения 

съвет към Централната избирателна комисия участват напълно 

доброволно и безвъзмездно в работата на Съвета и повечето от тях 

имат задължения в работно време, а други от колегите избягват 

физически контакт и един от тях боледува от ковид.  

Предлагат срещата да се проведе онлайн на посочена дата и 

платформа от Централната избирателна комисия, като им изпратим 

предварителна информация, която да бъде обсъдена на следващото 

заседание на Обществения съвет. Това е тяхното писмо. 

Колеги, припомням, че ние все още не сме взели решение да 

публикуваме на страницата на Централната избирателна комисия в 

секция „Обществен съвет“ данни за избраното ново ръководство по 

повод оспорването, което постъпи в Централната избирателна 

комисия от единия от членовете на Обществения съвет. Освен това 

за приема на нови членове трябва да бъде взето решение от 

Централната избирателна комисия и ние обсъждахме след 

провеждане на срещата с Обществения съвет и изясняване на някои 

от въпросите по правилата и състава на Обществения съвет да бъде 

взето това решение. В момента докладвам писмото за запознаване и 

трябва да решим как ще процедираме по-нататък с Обществения 

съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

доклада на госпожа Матева. 
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Така или иначе има въпроси, които трябва да бъдат обсъдени 

съвместно с Обществения съвет и след като нямат възможност да 

присъстват на срещата, на която сме ги поканили днес, Ви предлагам 

да определим друга дата, на която, надявам се, ще имат възможност, 

включително и тези, които по здравословни причини не могат да 

присъстват днес. 

Има въпроси, които трябва да бъдат уточнени, включително 

въпроси, по които сме писали писма до Обществения съвет и мисля, 

че нямаме получен отговор.  

Аз бих предложила датата да е 8 февруари – има достатъчно 

време дотогава, следобед примерно от 14,30 ч. 

В писмото ще обърнем и внимание във връзка със 

задълженията на Обществения съвет, когато провеждат заседание, да 

ни информират, както се изисква според правилата. 

Моля, режим на гласуване в този смисъл да изпратим писмо 

до Обществения съвет във връзка с тяхното писмо, което беше 

докладвано от госпожа Матева. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам Ви да изпратим 

писмо, както изисква Изборният кодекс и Хронограмата, която сме 

утвърдили за частичните избори, до всички общински избирателни 

комисии, с което да им изпратим списък на допуснатите за участие в 

частичните избори, насрочени за 27 февруари 2022 г. партии и 

коалиции. При това заявено участие нямаме нова регистрация, така 

че за участие са допуснати само партиите и коалициите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване да изпратим на общинските избирателни 

комисии с копие до „Информационно обслужване“ АД списък на 

допуснатите за участие в частичните избори. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам да изпратим писмо 

до председателя на Сметната палата, с което да го информираме за 

банковите сметки и лицата, на които е възложено обслужването им, 

във връзка с частичните избори на 27 февруари 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 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, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Ще докладвам няколко административни преписки: с вх. 

№ ЧМИ-00-3/21.01.2022 г. „Информационно обслужване“ АД са ни 

изпратили приемо-предавателен протокол за подписване, с който 

ние приемаме за изпълнени дейностите по компютърна обработка на 

протоколите на СИК и ОИК за резултатите от проведения втори тур 

в частичния избор за кмет на кметство Вакарел. Преписката може да 

видите в моя папка от 21 януари 2022 г. 

Предлагам с протоколно решение да упълномощим 

председателя на Централната избирателна комисия да подпише този 

протокол, за да може те да продължат с изплащането към община 

Ихтиман, от чийто бюджет ще бъдат покрити разходите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с материалите, намиращи се в папката на колегата 

Димитров от 21 януари – ЧМИ-00-3. 
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Има ли изказвания във връзка с този доклад относно 

изпълнението на цитираните дейности – втория тур за избор на кмет 

на кметство Вакарел? Няма. 

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, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам писмо с вх. № ЦИК-02-

7/21.01.2022 г., адресирано до главния счетоводител на Централната 

избирателна комисия, подписано от директор дирекция и главен 

счетоводител на Народното събрание. Това е във връзка с годишното 

счетоводно приключване и изпълнение – има цитирани няколко 

споразумения, решения и се отнася до това, че от нашата сметка 

трябва да се прехвърлят към тяхната сметка 182 хил. 328 лв., които 

ние дължим като заплащане за ползване на помещенията и за 

движими вещи и материални активи. Необходима е счетоводна 

операция, с която да се извърши разплащане между нашите сметки и 

сметките на Народното събрание, като тези пари ще бъдат само 

счетоводно отнесени – поинтересувах се. 

Колеги, отлагам предложението за гласуване на доклада за 

следващото заседание. 

Докладвам писмо от Държавна агенция „Електронно 

управление“ АД с вх. № ЦИК-00-18/21.01.2022 г., с което 

ни информират, че номинират, или посочват за членове на 

постоянно действащото специализирано звено госпожа Л. и 

господин М. С.  

Предлагам това писмо да бъде приобщено към папката, в 

която съхраняваме имената – вече имаме второ име, първото беше от 

Министерството на външните работи. Докладвам го за 

административно сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Бих казала, да се 

възложи чрез директора на дирекция „Администрация“ – мисля, че в 

предходно заседание пак се постави този въпрос, не само да се 

отнесе към конкретна папка, но и да се направи обобщен списък на 

всички отговори, когато ги получим, за да може да се подготви 

проект на решение за актуализиране състава на специализираното 

звено. Иначе остават само в папката. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: На изпратените девет писма имаме 

два отговора, така че малко изпреварващо ще бъде подготвянето на 

списък. 

Третият ми доклад е с вх. № ЦИК-00-512-1/25.01.2022 г. – 

може да го видите в днешна папка. Това е докладът на А. 

К. относно Проект на техническа спецификация по пилотния 

проект за дистанционно електронно гласуване. Засега Ви го 

докладвам за запознаване и трябва да решим кога ще бъде разгледан 

или в наша работна група, или когато бъде окомплектован съставът 

на постоянното звено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с последния доклад – изготвяне на такова становище беше 

възложено на експерта във връзка с писмо, което получихме от 

управляващия орган – мисля, че в края на миналата година, във 

връзка с дейност 2 от проекта за дистанционното електронно 

гласуване, а именно до края на месец януари 2022 г. Централната 

избирателна комисия трябва да утвърди техническата спецификация 

с оглед стартирането на евентуална обществена поръчка, по която 

възложител трябва да бъде Държавната агенция „Електронно 

управление“ АД. 

Видях, че становището е доста обемно и Ви предлагам да го 

разгледаме на работна група, включително и с участието на 

експерта, който ни го е представил. Общо взето моето впечатление е, 

че се правят препоръки, свързани предимно с прилагането на 

европейски актове в тази област, за да може да се усъвършенства 

проектът на техническа спецификация, който е подготвен извън 
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Централната избирателна комисия, доколкото ми е известно, тоест 

по възлагане на ДАЕУ, като бенефициент по този проект. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Ще си оттегля докладите в тази точка с оглед необходимост 

от подготовка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващият колега 

– госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви постъпило 

писмо от Комисията за защита на личните данни с вх. № НС-23-691-

1 от 21 януари 2022 г. С това писмо Комисията за защита на личните 

данни повторно отправя към Централната избирателна комисия два 

въпроса във връзка с жалба, подадена от председател на СИК в град 

Разлог. 

Още през месец октомври имаме получено писмо от 

Комисията за защита на личните данни със същите въпроси, което 

съм Ви докладвала на 29 октомври 2021 г., на което бяхме изпратили 

отговор.  

С полученото писмо Комисията за защита на личните данни 

желае отново да й отговорим на същите въпроси, но по-подробно с 

цел изясняване на допълнителни факти и обстоятелства по случая. 

В моя папка от днешна дата има – ще Ви помоля да се 

запознаете, проект на писмо в отговор на повторно поставените 

въпроси, като предлагам по-подробен отговор от предходно 

изпратения.  

Моля да се запознаете и с протоколно решение евентуално да 

бъде одобрен текстът на отговора, който да изпратим на Комисията 

за защита на личните данни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо до Комисията за защита на личните данни имате ли 

предложения по текста, предложен от колегата Стоянова? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви постъпили 

писма с вх. № ПВР/НС-6-6/20.01.2022 г. и ПВР/НС-6-7/20.01.2022 г. 

Докладвам Ви ги за сведение – това са писма с приложени 

документи от община Благоевград, с които ни уведомяват, че по 

повод искане на ОД на МВР – Благоевград, са били отворени 

помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали. Към 

съответните писма са приложени всички документи – заповедта за 

определяне на комисията за отваряне на помещенията, протокол от 

отварянето на помещенията. И двете искания са на ОД на МВР – 

Благоевград. Докладвам тези преписки за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. В днешна папка с мои 

инициали може да видите две писма. Първото е във връзка с 

предложение за специализиран онлайн курс за длъжностни лица по 

защита на личните данни. Предоставила съм писмото на директор на 

дирекция „Администрация“ и на длъжностното лице по личните 

данни в Централната избирателна комисия, за да се запознаят със 

съдържанието и за преценка дали да предложат друг служител от 

администрацията на Централната избирателна комисия – дали 

изобщо има такава нужда, който да мине такъв курс, за да получи и 

той сертификат с оглед евентуална възможност за определяне на 

друго длъжностно лице по защита на личните данни. Това Ви го 

докладвам за запознаване. 

Втората преписка е с вх. № МИ-04-02-60 от ОД на МВР – 

Сливен, с искане да бъдат предоставени оригинали на допълнителни 

страници от избирателен списък за определена секция, както и 

декларациите от избирателите, които са вписани под чертата по 

отношение на същата секция. 
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Подготвила съм проект на отговор, който съдържа доста 

детайлна информация, и предвид обстоятелството, че писмото е 

подписано от директора на Областната дирекция, смятам, че е по-

добре да сме малко по-обстоятелствени. Казваме им, че тази 

информация могат да я получат от общинските администрации, тъй 

като там се съхраняват тези документи, и второ, когато извършват 

проверките, да се съобразяват във връзка със спецификата на 

правната регулация – изброяваме им  какво точно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Всъщност всичките 

неща до края, които са в проекта на писмото – какво да съобразяват, 

сме ги написали в писмото, което бяхме изпратили до министъра на 

вътрешните работи, с молба да дадат указания към всички областни 

дирекции на МВР – да ги съобразяват. Може да ги насочим само към 

указанията – мисля, че те имат и съответен номер. 

Колеги, подлагам на гласуване така представения проект на 

отговор. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Следващ докладчик – колегата Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви вх. № МИ-09-

224/21.01.2022 г. – постановление за прекратяване на наказателно 

производство от Районна прокуратура – Плевен. Основанието за 

прекратяване на досъдебното производство, образувано по 

прокурорска преписка по съответния номер по описа на Районната 

прокуратура – град Плевен, е установената фактическа обстановка, 

че не е налице извършено престъпление във връзка с произведените 

частични избори на 27 септември 2020 г. в село Бохот, област 

Плевен. Става дума за упражняване на активно избирателно право от 

няколко лица, които са били разпитвани, първоначално при 

извършване на процесуално-следствените действия като свидетели, 
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впоследствие не е установено, че има лице, което е съпричастно към 

извършването на даденото деяние. Поради тази причина Районна 

прокуратура – Плевен, е прекратила образуваното досъдебно 

наказателно производство. 

Предлагам да не бъде обжалвано съответното постановление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други становища? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Госпожо Георгиева, заповядайте в тази точка. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Докладвам вх. № НС-

06-6/20.01.2022 г. – писмо от кмета на община Плевен, с което ни 

уведомява за отворено помещение. Изпратил ни го е в изпълнение на 

т. 7 от наше Решение 1244-МИ/30.09.2019 г. с приложена към него 

заповед за съставяне на комисия и протокол за извършената работа. 

Помещението е отворено, за да бъдат прибрани изборни 

книжа, които са били предоставени по искане на МВР – Плевен, във 

връзка с водено досъдебно производство. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали 

може да се запознаете със съдържанието на писмо, което е 

наименувано „Искане за достъп до обществена информация“, с 

вх. № МИ-29-1/19.01.2022 г.  

Писмото е от госпожа М. Д., която желае да й 

бъде отговорено на следните въпроси: действията, които е 

предприела Централната избирателна комисия след Решение № 146-

МИ на ОИК – Борован; обжалвано ли е от кмета Д. Т. 

решението на ОИК – Борован, пред Централната избирателна 
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комисия и има ли право изобщо на обжалване пред Централната 

избирателна комисия – цитира някакво изречение, че „решението е 

окончателно и не подлежи на обжалване“; прекратяват ли се 

правомощията на кмета на Борован с това решение; трябва ли тя да 

напусне своевременно или обжалването, ако има такова, я оставя на 

поста й; може ли след решението на ОИК Д. Т. да 

продължава да изпълнява длъжността кмет? 

Подготвила съм проект на отговор до госпожа Димитрова, 

тъй като зададените въпроси не представляват искане за достъп до 

обществена информация. Проектният отговор 2594. 

Предлагам да отговорим следното: „На 13 януари 2022 г. в 

Централната избирателна комисия е получено писмо от ОИК – 

Борован, с приложено Решение № 146-МИ от 09.01.2022 г., с което 

са прекратени пълномощията на кмета на община Борован съгласно 

чл. 42, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА). 

Съгласно чл. 42, ал. 5 ЗМСМА при предсрочно прекратяване 

пълномощията на кметове решенията и отказите на ОИК може да се 

оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните 

лица по реда на чл. 459 от Изборния кодекс, като препис от 

решението се изпраща на Централната избирателна комисия и на 

председателя на Общинския съвет в тридневен срок от влизането му 

в сила. 

На 10 януари 2022 г. в Централната избирателна комисия е 

постъпила жалба до Административен съд – Враца, с копие до 

Централната избирателна комисия, от Д.     Т. срещу 

Решение № 146-МИ от 09.01.2022 г. на ОИК – Борован. 

Компетентен да се произнесе срещу Решение № 146-МИ/09.01.2022 

г. на ОИК – Борован, е Административен съд – Враца“. 

Може би преди последното изречение да добавя едно 

изречение, че Решението на ОИК – Борован, не подлежи на 

обжалване пред Централната избирателна комисия и да завършим с 

последното. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

питането на госпожа Димитрова и предложението за отговор на 

колегата Стойчева има ли предложения по текста? 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам във втория абзац на 

отговора „съгласно чл. 42, ал. 5 ЗМСМА“ да бъде цитиран точно 

текстът на ал. 5. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други 

предложения? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Считам, че в голямата си част въпросният 

текст не е питане по Закона за достъп до обществена информация. 

Информацията са факти, а не твърдения за права или не – били те 

публични, били лични, били частни, което не е въпрос на 

информация, а въпрос на преценка от компетентен орган – в случая 

ЗМСМА.  

Централната избирателна комисия не е компетентна по 

ЗМСМА да преценява кой има право, кой няма право, особено пък 

при вече заведено производство пред съда. С твърдения на 

Централната избирателна комисия от правно естество, тя става по 

някакъв начин страна по делото, което е недопустимо! 

Правата не са информация, поради което цитирането на 

текстове не влиза в обхвата на Закона за достъп до обществена 

информация по отношение на трети, четвърти, десети лица извън 

Централната избирателна комисия по прилагането на ЗМСМА. 

Всякакви правни доводи по една или друга страна от 

Централната избирателна комисия, считам за недопустими, най-

малкото, по отношение на вече заведено дело. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, доколкото разбрах от доклада 

на колегата Стойчева, тя не е приела, че тази информация се търси 

по реда на Закона за достъп до обществена информация и, доколкото 
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в Централната избирателна комисия има практика да се отговаря на 

писма на граждани, включително били те и журналисти, приемам, че 

това е предложението за отговор. 

Считам, че в крайна сметка Централната избирателна 

комисия е органът, който може да даде отговор на въпроса дали 

решението на ОИК – Борован, с което са прекратени пълномощията 

на кмета на съответната община, подлежи на незабавно изпълнение 

или не, и дали кметът, на когото са прекратени пълномощията, може 

да продължи да изпълнява длъжността си. 

По отношение на това дали решението подлежи на обжалване 

или не, считам, че е правилно да се цитира текстът на закона. 

Всички знаем, че е подадена жалба срещу това решение на 

Общинската избирателна комисия и има образувано дело в 

Административен съд – Враца, който ще се произнесе, след като 

прецени всички факти и обстоятелства.  

Всъщност информацията, която ние даваме с това писмо, е 

само това – че има подадена жалба срещу това решение и има 

образувано дело. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стойчева, 

заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, след проведената дискусия 

предлагам третият абзац на писмото да добие следния вид: съгласно 

чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА при предсрочно прекратяване пълномощията 

на кметове решенията и отказите на ОИК по ал. 3, както и отказите 

по ал. 4 може да се оспорват пред съответния административен съд 

от заинтересуваните лица по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. 

Нататък всичко остава същото. 

Като предпоследно изречение ще добавя: Решението на ОИК 

– Борован, не подлежи на обжалване пред Централната избирателна 

комисия, а подлежи на обжалване пред съответния административен 

съд, както е написано. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По редакцията, 

направена от докладчика, и във връзка с предложението на колегата 

Матева имате ли предложения?  

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, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във връзка с постъпило 

писмо от Седмо РУ на СДВР във връзка с извършвана проверка по 

досъдебно производство със съответния номер да изпратим писмо, с 

което да отговорим на искането относно предоставяне на заверено 

копие на Методически указания на Централната избирателна 

комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните 

избирателни комисии в изборите за общински съветници и кметове 

на 27 октомври 2019 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 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, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам Ви за сведение преписка с 

вх. № МИ-06-120/21.01.2022 г. – писмо, получено от община Сливен 

с копие до председателя на Централната избирателна комисия. 

Писмото е адресирано до Д. В., директор на ОД на МВР – Сливен. 

Явно сме го изпратили по компетентност. 

Уведомяват директора на ОД на МВР – Сливен, че на 

проведените на 27.10.2019 г. и на 3.11.2019 г. местни избори на 

територията на град Сливен две лица с посочени три имена и ЕГН не 



25 

са били членове на секционна избирателна комисия. Както казах, 

докладвам Ви го за сведение, тъй като е изпратено в копие до 

Централната избирателна комисия. 

Имаме две писма отново от ОД на МВР – Враца, с вх. № НС-

04-02-1(2)/24.01.2022 г. Информират ни, че имат досъдебно 

производство 161/2021 г., образувано за това, че при провеждане на 

изборите за Четиридесет и пето народно събрание на 4 април и при 

провеждането на изборите за Четиридесет и шесто народно събрание 

е организирано предлагането и даването на имотна облага на 

граждани на община Хайредин с цел да ги склонят да упражнят 

избирателното си право в полза на определена политическа партия. 

Във връзка с разследването е изискано предоставяне на 

следната информация: колко на брой са били изборните секции на 

местните избори в община Хайредин; списък на членове на всяка 

СИК на местните избори; да се посочат всички кандидати за кмет на 

всяко населено място на местните избори; списък на кандидатите за 

общински съветници на община Хайредин; изборният резултат от 

всяка секция; колко на брой са били изборните секции за 

Четиридесет и седмото народно събрание; списък на членовете на 

всяка секция; конкретните изборни резултати от изборите за 

Четиридесет и седмото народно събрание; под кои номера са били 

регистрирани политическите сили за изборите. 

В началото, както Ви казах, е описано, че става въпрос за 

Четиридесет и петото и Четиридесет и шестото народно събрание, а 

в искането има брой на секции за местните избори през 2019 г., и за 

Четиридесет и седмото народно събрание. 

За Четиридесет и петото и Четиридесет и шестото народно 

събрание сме ги изпратили по компетентност на община Хайредин. 

Предлагам отново да изпратим писмо по компетентност на 

ОИК – Хайредин, да отговорим на въпросите от т. 1.1 до т. 1.5 

включително, а от т. 2.1 до т. 2.4 да отговорим на община Хайредин 

с копие до ОД на МВР – Враца. 

Госпожо Председател, моля да го подложите на гласуване. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Баханов да се изпрати писмо на ОИК – 

Хайредин, и да ги насочим към интернет страницата на Централната 

избирателна комисия в секция „Резултати“? 

Колеги, 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, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам вх. № НС-04-02-1-

3/24.01.2022 г. – писмо от ОД на МВР – Враца, до Централната 

избирателна комисия. 

Информират ни, че във връзка с досъдебно производство 

№ 160/2021 г. отново ни искат информация за проведени 

парламентарни избори за Четиридесет и петото и Четиридесет и 

шесто народно събрание – че е организирано даването на имотна 

облага на граждани.  

Във връзка с разследването по производството и указанията 

на наблюдаващия прокурор е изискано предоставяне на следната 

информация: колко са били изборните секции в община Хайредин за 

47-то Народно събрание; списък на членовете на всяка СИК в 

община Хайредин за 47-то Народно събрание; конкретните изборни 

резултати за всяка политическа сила от секциите за същите избори; 

номерата, под които са регистрирани политическите партии за 

изборите за 47-то Народно събрание; номерата, под които са били 

записани кандидатите за народни представители за всяка 

политическа сила, участвала в изборите. 

Уважаеми колеги, предлагам отговорът на въпросите да се 

изпрати по компетентност на община Хайредин по отношение на 

т. 1.1 и т. 1.2, а по отношение на т. 1.3 и т. 1.4 да насочим 

вниманието на ОД на МВР – Враца, към сайта на Централната 

избирателна комисия и сайта на РИК – Враца. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Росица 

Матева) 

 

Преминаваме към пета – последна точка от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще докладвам няколко преписки. 

Първата е с вх. № ЦИК-07-4-1/20.01.2022 г. от госпожа 

Моралес, която се представя като работеща върху някакъв сборник, 

свързан с иновациите в изборите, и търси връзка персонално с 

госпожа Нейкова с предложение да участва в изработването на този 

сборник. Госпожа Нейкова да погледне и ако е готова, да участва. 

Това е сборник, който ще бъде издаден от мексиканската изборна 

комисия. 

Предложението е персонално към Вас, госпожо Председател. 

Докладвам го за Ваше сведение и за запознаване на госпожа 

Нейкова. 

Следващото писмо е с вх. № ЦИК-07-6/20.01.2021 г., с което 

госпожа Н. Л., която е служител в офиса на Държавната 

избирателна комисия на Република Словения. Работи върху 

магистърска програма и се интересува от сравнение на уредбите в 

Словения и България по изплащането на компенсации на 

избирателните комисии. Ще сравнява всички европейски страни, 

тоест страните – членки на Европейския съюз. 

Госпожа Л. иска, ако имаме законодателна уредба, да я 

изпратим, за да може да извърши това сравнение. Ние нямаме 
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законодателна уредба, която да определя какви са допълнителните 

възнаграждения. Докладвам Ви го за сведение. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Димитров, имаме преведен на 

английски език, включително и Изборният кодекс. Можем да я 

насочим с линк към сайта на Централната избирателна комисия. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имаме и писмо, което също Ви 

докладвам за сведение – вх. № ЧМИ-21-1/24.01.2022 г. Това е 

медийната тарифа на сайта „Десант“, които искат да участват в 

изборите на 27 февруари 2022 г.  

С вх. № ЦИК-07-3-1 госпожа Н. К. ни е 

изпратила предложение да се включим в кръглата маса, която ще е 

онлайн в zoom среща по въпросите, свързани с използването на 

технологиите през 2030 г., най-вече иновациите. Това е за сведение, 

разбира се. 

Докладвам вх. № ЦИК-07-5-1/21.01.2022 г. – Асоциацията на 

европейските органи за управление при провеждане на избори 

(АСЕЕЕО) отново е отложила крайния срок за заявяване на участие 

във всички мероприятия, свързани с 3 февруари – Световния 

изборен ден. В последното писмо ни информират, че до 27 януари 

тази година можем да заявим участие. Срокът на заявяване на 

участие е удължен до 27 януари 2022 г. Хората, които биха се 

подготвили да участват, да знаят, че има още малко време за 

регистрация. В този смисъл докладът ми е малко изпреварващ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Организацията 

АСЕЕЕО за отбелязване на Световния изборен ден, като има часови 

диапазон, в който да се включат от всеки континент представители 

на органи за управление на изборите и ако от Централната 

избирателна комисия има желаещи да се включат, мисля, че имаше и 

какви ще са темите, да се заяви участие – за това става дума. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, това писмо го изпратихме на 

всеки в персоналната поща. Аз изпреварващо докладвам, че 

посоченият краен срок в това писмо е удължен. Този срок ще го 

докладвам следващия път. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров, 

във връзка с Вашия доклад, мисля, че следващото заседание, което 

ще е или на 27, или на 28 януари, не е късно. Първото писмо, което 

пристигна, е изпратено по електронната поща на всички колеги за 

запознаване, за да може всеки да види какво се предлага, как да се 

включи, който желае, за участие, за да може да имаме информация 

има ли желаещи от Централната избирателна комисия. Мисля, че 

можем да го направим и на следващото заседание, тъй като на по-

следващото е Световният изборен ден – 3 февруари, в определен 

часови диапазон през онлайн платформа. 

За съжаление, няма да мога да се включа, тъй като на този 

ден вероятно ще съм в отпуск по лични причини. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз също няма да мога да се  включа 

по подобна причина. Хрумна ми, че е добре да включим Цветелина 

или Силвия, но се оказа, че те са болни и няма как. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имам предвид 

членове на Централната избирателна комисия. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам свързан доклад с 

това, което обсъждахме до момента. 

В моя папка от днешно заседание има предложение как да 

отбележи Централната избирателна комисия Световния ден на 

изборите на 3 февруари, включително в предложението е включено 

и евентуално участие на Централната избирателна комисия в 

отбелязването в онлайн срещата на върха на АСЕЕЕО. 

Докладвам Ви и него за запознаване – да обсъдим работно 

как самата Централна избирателна комисия ще отбележи Световния 

ден на изборите и да вземем решение дали членове на Централната 

избирателна комисия ще се включат в събитието, организирано от 

АСЕЕЕО, само като слушатели или с някакво участие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров, Вие докладвахте, че срокът е удължен. 
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Да приключим темата, тъй като и докладът на госпожа 

Матева е свързан, във връзка с отбелязване на 3 февруари – 

Световния изборен ден. По тези предложения мислите ли, че сега 

можем да приемем някакво решение или в следващото заседание? 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Можем да приемем според мен 

решението да възложим на администрацията да изпълни идеята да 

бъде изготвено слайдшоу със снимки от различни видове избори от 

2005-а до 2021 г. в партньорство с БТА. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване предложението на госпожа Матева. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Димитров, продължете Вашия доклад, ако обичате. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Последната, доста обемна преписка, се състои от преводите 

на три писма, като и трите са по повод Европейската мрежа за 

изборно сътрудничество във връзка със събитието, което вчера се 

състоя – вх. № 08-61. Първото съобщение е от месец декември, след 

това имаме вх. № 08-61-2 и вх. № 08-61-3. В последния номер може 

би ще намерите най-стегнато представяне в превода на програмата 

на вчерашното онлайн събитие, което беше конференция, 

организирана главно под егидата на госпожа Ю. – знаете, че тя е 

европредседател по правосъдие и потребители. 

Конференцията беше много дълга – по два часа сутринта и 

два часа следобед, основно с две теми: финансиране на кампании и 

онлайн реклама – така госпожа Ю. го представи. Ще има 

някакъв текст, който ще бъде обсъждан днес по инициатива на 

Френското ротационно председателство. Нямам представа дали ще 

получим обратна връзка. Със сигурност това е важна тема, особено 
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регулирането на онлайн кампаниите е нещо много предизвикателно 

и много ново. Знаете, че засега ние нямаме такава регулация, по 

принцип на глобално ниво няма такава регулация. 

Втората тема беше свързана с европейските избори и 

евентуално новата директива – бях докладвал за наличието на такова 

обсъждане. Оказа се, че има спорни въпроси, каквито бяха 

повдигнати, и те не са разрешени, но ще се обсъждат в Европейската 

комисия и в Европейския парламент, а после и в триалога.  

Първият спорен въпрос е участието на трети страни, тоест 

хора, които пребивават в трети страни, по отношение на 

Европейския съюз, така наречените трансгранични или мобилни 

избиратели – това, първо. 

Второ, още по-революционното предложение – да се 

регистрират листите с водачи – в някои страни има такава практика. 

Сещам се за Сърбия и Украйна, в които всъщност има не толкова 

партия и тя винаги е свързана с определен водач. Понеже се отнася 

до европейските избори и трансграничните права, вероятно ще се 

обсъжда дали такъв водач може да се избере от страна от 

Европейския съюз. За да го опростя – Жан-Мари Люпен може ли да 

бъде водач на листата, на която и да е партия в България? Това е 

повдигнато от периферни партии, но ще има такава европейска 

директива и това ще се обсъжда. Аз така го разбрах, тъй като беше 

докладвано устно от госпожа Ю. Ние ще получим и някакъв 

протокол. 

РОСИЦА МАТЕВА: Относно дистанционното електронно 

гласуване имаше ли нещо? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Казах, че темите бяха две – едната 

тема беше тази, с която започнах, втората тема беше дистанционно 

електронно гласуване. Разбира се, потвърди се, че отново Естония е 

единствената страна. Тук понятието е по-широко. Много хора, 

главно Румъния и няколко други страни, като Австрия докладваха 

как се използва софтуер за създаване на изборни резултати. Това не 

е дистанционно електронно гласуване в буквалния смисъл, а 
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например бихме могли да докладваме какво прави „Информационно 

обслужване“ АД, което има програми, публикува се  и така нататък. 

Имаше и едно съобщение от Белгия, което ме впечатли – че 

използването на машини, всички са наясно как се използват в 

Белгия, създава финансов проблем, тъй като самото поддържане в 

експлоатационна готовност на машините всяка календарна година, 

струва колкото закупуването им. 

РОСИЦА МАТЕВА: В петък при доклада, когато взехме 

решение, че ще участвате, беше казано, че една от темите е дискусия 

на тема „Междуправителствени стандарти в областта на 

електронното гласуване – относно практиките за електронно 

гласуване и  електронно демократично участие“. Нещо, свързано с 

дистанционно електронно обсъждане, изобщо обсъждано ли беше? 

Като опит да почерпим, затова питам. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Единственото нещо, което се 

докладва, беше опитът да се приложи онлайн подписване на 

подписки. Но дори и така, те вторично се проверяват – мисля, че 

Швеция беше тази, която докладва. Никой друг не е докладвал 

каквото и да било. Освен това ще има, повтарям, ще има надявам се 

достатъчно подробен протокол, който ще дадем за превод, за да 

може всеки да се запознае от срещата, въпреки че тя беше много 

дълга и не знам как ще напишат такъв кратък протокол. Все пак 

трябва да го видя, предварително не мога да коментирам. 

Самият аз се бях включил като слушател, тъй като хората, 

които се заявяват, са два класа – едните, за да изслушат дискусиите, 

а други – да участват. Участниците бяха много разнообразни – от 

различни институции, като Министерството на вътрешните работи 

на Австрия, на държавната администрация в Словения. Самите 

изборни комисии не бяха много. Имаше изборна комисия, която 

участва от името на Финландия и имаше няколко забележителни 

факта в графа „любопитно“. Не всички се представиха достатъчно 

подробно. 
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Любопитен факт – във Финландия изборните материали се 

печатат на 29 езика – 13 местни наречия и 14 такива като турски, 

арабски, руски, суахили и така нататък. Такива пъстри факти имаше 

и всеки си ги споделяше свободно. Това е. Когато дойде протоколът, 

непременно ще го дадем за превод. 

Общо взето госпожа Ю. съобщи някакви иновативни 

идеи, които тепърва ще се обсъждат в ротационното 

председателство на Франция и след това ще се премине към триалог, 

което означава обсъждане и с Европейския парламент, и с 

Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Обикновено на такива семинари и работни групи има 

материали. Предлагам чрез регистрацията на господин Димитров, 

как е станало технически не знам, администрацията да свали всички 

тези материали, за да преценим кое ще ни бъде полезно с оглед 

нашата работа за превод. 

Въпрос към докладчика: по мои спомени от предходни 

мандати тази европейска мрежа – това не е семинар на свободно 

ниво, видно и от последните точки, Съветът на Европа за 

междуправителствени стандарти в областта на електронното 

гласуване, имаше ли участие от страна на други институции от 

Република България – може би Министерството на външните 

работи? По мои спомени, без да претендирам, че съм изчерпателна, 

назад във времето има такива преписки в Централната избирателна 

комисия, които са обсъждани и дискутирани заедно с други 

институции – кой да бъде контактна точка за Република България по 

отношение на тази европейска мрежа? 

Считам, че в подобни семинари не само Централната 

избирателна комисия трябва да се включва като слушател. Ако 

Централната избирателна комисия прецени, както в конкретния 

случай участието на колегата Димитров, считам, че трябва да видим 
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какво е становището и на другите органи в държавата по отношение 

на участията. Обръщам внимание, че става въпрос за 

междуправителствени стандарти в областта на електронното 

гласуване по тази точка. 

Иначе, що се касае до първите точки от дневния ред, особено 

където е имало доклади на Венецианската комисия, свързани с 

добри практики в условията на COVID-пандемия, ако има такива 

материали, колегата Димитров ще каже, обичайно ги качват и седят 

едно известно време, предлагам да ги изтеглим и да ги преведем с 

оглед организацията на изборите. Добре е да сме запознати с 

добрите практики. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Чисто технически никой не 

докладва готов текст, тоест всичко беше докладвано устно. Всички 

доклади, с изключение на две презентации – едната беше 

финландската, от която Ви казах най-интересният момент, който се 

отнасяше до защита правата на малцинствата, на хората с 

увреждания и прочие, откъдето произлиза и странният факт за броя 

езици, на които се печатат материалите. Имаше и още една малка 

презентация, която беше немска и това беше всичко. Всичко 

останало беше устно. 

Друг български орган не знам дали е поканен, не мога да знам 

и откъде да знам? Никой не е участвал.  

Първо, не участваха всички страни. Участваха само десетина 

страни – две балтийски, Финландия, Швеция, Германия, Австрия и с 

кратко съобщение – Белгия и Холандия. Онлайн срещата беше чисто 

работна и не мисля, че тя произведе каквито и да е документи. Пак 

повтарям, хубаво е да преведем резюмето на това, което ще се появи 

като обобщение. 

Едно важно нещо – организаторите, по-скоро от екипа на 

госпожа Ю., потвърдиха, че ще направят всичко възможно, ако 

премине ковид вълната, в края на месец март да има реална среща в 

Брюксел. Изглежда, че и преди са се организирали такива срещи.  
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В моя папка има и кратко писмо, което е за последващо 

одобрение – да бъде подаден адресът на Централната избирателна 

комисия. Това е проект 2573. Показвам Ви текстът, който е гласуван 

– преведен е на английски език и е изпратен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров, 

погледнах протокола от заседанието в петък – има такова решение 

на Централната избирателна комисия. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, просто предлагам да 

погледнете текста, нищо повече. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви. Аз 

обаче Ви предлагам, тъй като материалите не са малко, да се 

обособи една папка „Международна дейност“ и примерно това, в 

което Вие сте участвали, в тази работна среща, както я нарекохте. 

Може, което госпожа Ганчева предложи, използваните материали да 

са на разположение на всички членове на Централната избирателна 

комисия.  

Във връзка с международната дейност, доколкото си 

спомням, от Министерството на външните работи бяхме получили 

проекти за изменение в актове, които касаят избори. Имаше някакъв 

срок, в който евентуално да се изрази становище. Тъй като не бяха 

преведени всички материали, останаха да се получат една част от 

материалите във връзка с политическата реклама, може би трябва 

отново да се върне в дневния ред на Централната избирателна 

комисия. Само ще Ви помоля да проверите дали целият комплект 

документи вече са налични на български език. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Преводът, който очаквахме, така и 

не го получихме. Трябва да дойде от Външното министерство. Сега 

ще ги питаме отново защо няма комплект документи. В едно от 

писмата те имаха питане коя да бъде контактната точка и затова така 

сме отговорили, тъй като беше адресирано до нас. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Извинявам се, госпожо Председател. 

Не говорим за контактната точка от Централната избирателна 

комисия в смисъл, че даваме мейла на Централната избирателна 

комисия и Вие ще бъдете тази контактна точка. Говорим кой 

български орган ще представлява държавата България при 

комуникацията и обсъжданията на тази директива. По мои спомени 

това тече от 2017 г.  

Права е колегата Ганчева, че тогава се обсъждали дали да 

бъде Министерският съвет, дали да бъде Министерството на 

външните работи, дали да бъде Централната избирателна комисия 

или Министерството на правосъдието, защото всички тези органи са 

ангажирани при обсъждането на тези изменения. По наши спомени 

беше Министерството на външните работи, но това трябва да се 

провери. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади? 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ако не възразявате, да гласуваме 

в сряда или в четвъртък да качим съобщение на страницата на 

Централната избирателна комисия относно жребия, който ще 

организираме за частичните местни избори. 

Може и днес да го качим: „На 28 януари 2022 г. от 10,30 ч. в 

тази зала ще бъде проведен жребият за определяне на номерата в 

бюлетините за частичните местни избори на 27 февруари 2022 г.“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване за съобщението. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото за 28 януари 2022 г. от 11,00 ч. 

 

(Закрито в 13,05 ч.) 
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