
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 161 

 

На 8 февруари 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Гергана 

Стоянова, Елка Стоянова 

4. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров и Любомир 

Георгиев. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Цветозар Томов и 

Красимир Ципов поради платен отпуск. 
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Заседанието бе открито в 10,50 ч. и ръководено от господин 

Емил Войнов – заместник-председател на Централната избирателна 

комисия. 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Добър ден, 

уважаеми колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

В залата сме единадесет членове – налице е необходимият кворум. 

В годишен отпуск са колегите Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов и Красимир Ципов. 

Във вътрешната мрежа е публикуван проектът на дневен ред: 

1. Машинно гласуване – докладва Емил Войнов. 

2. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК – 

докладват: Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева 

3. Доклади по административни преписки – докладват: 

Севинч Солакова, Росица Матева, Димитър Димитров, Йорданка 

Ганчева, Гергана Стоянова, Георги Баханов. 

4. Разни – докладват: Димитър Димитров и Любомир 

Георгиев. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? Не 

виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Ще започна с моите доклади. 
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Уважаеми колеги, тъй като е необходимо да вземем СУЕМГ 

от склада на „Карго-партнер“, което беше уточнено и на работната 

среща в петък, моля за последващо одобрение на писмо до главния 

секретар на Народното събрание, което изпратихме вчера, с молба да 

ни съдействат за ползване на подходящ товарен микробус с шофьор 

на 9 февруари, тоест за утре. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Уважаеми колеги, във връзка с това в моя папка има проект 

на писмо до директора на Главна дирекция „Жандармерия“ и до 

управителя на „Карго-партнер“, с което ги уведомяваме, че във 

връзка с изборите на 27 февруари, на 9 февруари представители на 

Централната избирателна комисия следва да бъдат допуснати в 

склада на „Карго-партнер“, за да изнесат 30 броя СУЕМГ, които ще 

бъдат транспортирани до Централната избирателна комисия.  

Предлагам да уточним кои от членовете на Централната 

избирателна комисия ще присъстват. Ако имате някакви 

предложения? 

Уважаеми колеги, предлагам от страна на Централната 

избирателна комисия освен мен да участват колегите Димитър 

Димитров и Елка Стоянова, като ще бъдат вписани един от 

представителите на нашите експерти и двама служители на 

администрацията.  

Ако няма други съображения, моля процедура по гласуване 

на писмото. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Уважаеми колеги, в моя папка има проект на писмо до 

„Информационно обслужване“ АД, с което да ги помолим да 

параметризират 115 смарткарти за 23 СУЕМГ, като са посочени 

избирателните секции. Напомням, че вече имаме параметризирани 

за четири секции, така че това са останалите карти, които трябва да 

бъдат параметризирани за частичните избори на 27 февруари 2022 г. 

Ако нямате становища по писмото, моля, процедура по 

гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Докладвам Ви писмо с вх. № ЧМИ-06-4-1/07.02.2022 г. от 

община Ветово, с което ни информират, че със заповед на кмета е 

променен адресът на избирателна секция № 19 в село Смирненски, 

като е посочен новият адрес. 

Предлагам промяната да бъде отразена на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия в списъка с 

номерата и адресите на избирателните секции и броят на 

избирателите в тях, както и в списъка на избирателните секции с 

машинно гласуване. 

Във връзка с доклада ми предлагам освен корекция в 

интернет страницата на Централната избирателна комисия да 

изпратим и писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което да 

ги уведомим за промяната на адреса в избирателната секция. 

Ако няма становища, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Уважаеми колеги, докладвам Ви писма с вх. № ЧМИ-06-8; 

ЧМИ-06-9 – и двете са от община Пазарджик; вх. № ЧМИ-06-8-1 от 
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община Разград и вх. № ЧМИ-06-82 от община Септември – 

всичките писма са в отговор на наше писмо, с което поискахме 

информация за броя на избирателите по секции за частичните 

избори на 27 февруари 2022 г. Във всички писма броят на 

избирателите, вписани в избирателните списъци, е абсолютно 

същият, както и посоченият в писмото от ГД ГРАО. Уведомяват ни, 

че никъде няма включени избиратели в част втора на избирателния 

списък. Броят на избирателите по секции с наше протоколно 

решение е публикуван на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия. Докладвам тези писма за сведение. 

Докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-06-11-10/07.02.2022 г. –

доклад от Я. Т. относно предаването на знания чрез 3-то ниво 

отдалечени софтуерни консултации за изминалата седмица.  

В доклада са отбелязани темите, по които е проведено 

обучението и датите, на които е имало обучителни сесии. Посочен е 

софтуерът, който Смартматик са им предоставили във  връзка с 

обучението. Направени са изводи относно необходимия брой хора за 

логистика при национални избори. Очакват процесът на обучение да 

завърши в следващите два дни, след което предлагат да планираме 

среща, на която да опишат процесите, идентифицирани при 

предаването на знания. Тъй като ще има и окончателен доклад, 

докладвам това писмо за сведение и за запознаване. 

Засега нямам други доклади. Може би в по-късната част на 

заседанието ще се включа с доклад по машинното гласуване. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА 

ОИК. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря. Колеги с вх. № МИ-27-

32/03.02.2022 г. е постъпила преписка от ОИК – Благоевград, с 

искане за изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК за 
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проведени дежурства и едно заседание. Дежурствата са дадени на 

17 януари, заседанието е проведено на 18 януари и има последващи 

две дежурства – на 27 и на 28 януари. Дежурствата са дадени 

съобразно указание на Централната избирателна комисия от член, 

председател и секретар, а на заседанието е прието решение за 

предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и 

обявяване за избран следващият от листата на съответната партия. 

Към преписката са приложени контролен лист и счетоводна 

справка за размера на исканите възнаграждения заедно с 

осигурителните вноски на обща стойност 1 412,47 лв.  

Предлагам да одобрим изплащането на възнагражденията на 

цитираната стойност за членовете на ОИК – Благоевград. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Изказвания по направения доклад?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване за одобрение 

изплащането на възнагражденията на ОИК – Благоевград. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги с вх. № МИ-27-

31/03.02.2022 г. в Централната избирателна комисия е пристигнало 

искане за изплащане на възнаграждение за ОИК – Кюстендил, за 

проведено едно заседание на 2 февруари тази година, на което е 

разгледано писмо от председателя на Общинския съвет Кюстендил 

във връзка с предсрочно прекратяване пълномощията на общински 

съветник поради назначаването му за заместник-областен управител 

на област Кюстендил и за обявяване за избран за общински съветник 

следващият от листата на „Партия на зелените“. 
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Към преписката са приложени всички изискуеми документи – 

решения, протоколи. Налице е контролен лист и счетоводна справка. 

Сумата е в размер на 831,92 лв.  

Предлагам Ви с протоколно решение да одобрим тази сума за 

ОИК – Кюстендил. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Не виждам желаещи за становища. 

Моля, процедура по гласуване за изплащане 

възнаграждението на ОИК – Кюстендил. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

писмо, което сме получили от ОИК – Велико Търново, във връзка с 

вече одобрено от нас искане за изплащане на възнаграждение за 

дежурство. В писмото, което сме изпратили за позициите, които са 

одобрени, е допусната грешка и вместо заместник-председател е 

изписано секретар. 

Молят ни да коригираме тази грешка с коректно изписване на 

позициите за изплащане на вече одобреното от нас възнаграждение. 

Моля с протоколно решение да изпратим ново писмо с 

коректно изписаните позиции за дежурството, което сме одобрили. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля, 

процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

С това приключихме втора точка. 

 

Преминаваме към точка трета от дневния ред: 
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ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е публикувана докладна записка с вх. № ЦИК-09-33-1/08-

02.2022 г., а в работната папка е докладната записка заедно с 

приложение, което е в изпълнение на протоколно решение по 

докладна със същия номер без индекс 1 от 28 януари относно 

освобождаване на свободно пространство във вътрешната мрежа на 

сървъра на Централната избирателна комисия. Задачата е изпълнена 

в цялост. 

Докладът съдържа подробна информация за всички 

извършени дейности по стъпки. Моля да се запознаете – докладвам 

Ви го за сведение. 

Във връзка с частичните избори на 27 февруари Ви предлагам 

да изпратим писмо до общинските избирателни комисии, където има 

насрочени частични избори за кмет. В момента, в който получат 

уведомление за генериран предпечатен образец на бюлетината, да 

одобрят тези образци, да посочим адреса на електронната система, 

където ще се генерира този предпечатен образец и съвсем кратка 

информация за удостоверяването с електронния подпис и насочване 

към Решение № 1823 от 9 юни 2020 г. на Централната избирателна 

комисия. За одобрените предпечатни образци да изпратят 

информация до Централната избирателна комисия и заедно с това да 

се одобри и тиражът на бюлетините – тиражът се заявява от кмета на 

съответната община. 

Предлагам към писмото да изпратим като приложение в 

електронен вид инструкцията за работа със системата за управление 

на процесите. Писмото е публикувано във вътрешната мрежа като 

проект заедно със заглавната страница на това приложение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Становища 

по проекта на писмо? 

Ако няма, процедура по гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от ОИК – Разград, получихме 

писмо по електронната поща с вх. № ЧМИ-15-11/03.02.2022 г. във  

връзка с изисквания при отпечатването на формулярите на 

протоколи на секционни избирателни комисии на общинските 

избирателни комисии. Те са приложили съдържанието на формàта 

на протоколите на СИК и ОИК, както са били предложени от 

„Информационно обслужване“ АД, разбира се, съгласувани са с 

Централната избирателна комисия преди предходни частични 

избори за кметове.  

Запитването е във връзка с това, че за предходни избори 

община Разград е възложила отпечатването на протоколите на 

печатница, извън обичайно отпечатващите протоколите – тези, 

които в общи линии са специализирани по смисъла на Изборния 

кодекс за отпечатване на хартиените бюлетини за гласуване в 

изборите.  

В тази връзка Ви предлагам да изпратим писмо до всички 

кметове с копие до ОИК, с копие до изпълнителния директор на 

Печатницата на БНБ и до изпълнителния директор на Демакс Ди Пи 

Ай, за да ги уведомим, че във връзка с постъпили въпроси относно 

избора на печатници няма законово изискване Печатницата на БНБ 

или специализирана печатница по смисъла на чл. 209, ал. 1 от 

Изборния кодекс да отпечата формулярите на изборни книжа, 

включително на протоколите. Независимо от това обаче с оглед 

важността на полиграфическата защита, както и допълнителните 

указания, свързани със сканирането на протоколите, е необходимо 

печатницата да има съответен опит и професионален капацитет; да 

ги информираме, че в случаите, когато се възлага отпечатването на 

протоколите на друга печатница, извън Печатницата на БНБ или 
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„Демакс“, да поискат допълнителна информация относно 

изискванията при отпечатване на протоколите. 

Независимо от факта, че и сега сме получили от общинските 

избирателни комисии указанията по отношение на визуализацията 

на маркерите, разполагането на номерата и съответните позиции на 

тези номера, в момента продължавам да се притеснявам, с оглед 

защитата и сигурността, да Ви предложа да изпратим по 

електронната поща тези изисквания. В случай че постъпи такова 

искане, ще помислим и ще уточним по какъв ред те да бъдат 

снабдени с тази информация. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, обезпокоена съм от доклада на 

колегата Солакова, защото, струва ми се, до момента протоколите, 

специално тези, в които се удостоверяват резултатите от 

гласуването, винаги се отпечатват от печатници, които, най-малкото, 

ако не са Печатницата на БНБ, респективно „Демакс“, са били 

печатници, които отпечатват по реда на Наредбата, която е 

предвидена и под контрола на Министерството на финансите. 

Струва ми се, че като орган, на който по силата на закона е 

възложено да контролираме и този процес, предлагам да изразим 

становището си до ОИК и до кметовете на общини, че следва да 

бъдат използвани такива печатници за отпечатване на тези книжа, 

ако не се отпечатват в печатниците, които се използвани до момента, 

а именно „Демакс“ и Печатницата на БНБ. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Други 

изказвания? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам да допълним едно 

изречение: преди изречението „в случаите, когато възлагането е на 

други печатници, извън Печатницата на БНБ“ да препоръчаме 

отпечатването да се възложи по-скоро на печатница „Демакс“ АД, 

която е специализирана и има най-дългогодишен опит в 
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отпечатването на протоколите на избирателни комисии общо за 

всички видове избори. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Подлагам 

на гласуване проекта на писмо с направеното допълнение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият ми доклад – вх. № ЦИК-

09-16-1/03.02.2022 г., е във връзка с участие на служители от 

дирекция „Администрация“ в дистанционно проведени семинарни 

обучения – Р. Ц. и Ж. П. Много 

подробно са описани съответните уебинари, уъркшоп, темите, които 

са били разгледани.  

В тази връзка се предлага да се обнови с новата версия на 

Омекс заплати и Омекс хонорари през месец февруари, и да започне 

ползването на Омекс кадри, като се дадат права на експерта 

„Човешки ресурси“ да ползва продукта и да се уточни как следва да 

започне ползването му. 

Тъй като този отчет е от служителите от администрацията и е 

съгласуван с директора на дирекция „Администрация“, предлагам да 

получим предложение в съответната форма от директора на 

дирекция „Администрация“. В момента Ви го докладвам за 

сведение. 

Докладвам Ви, докладна записка – вх. № ЦИК-09-

41/07.02.2022 г., относно заплащане на преводачески услуги. В 

Централната избирателна комисия е постъпила фактура от ДИАЛОГ 

ПЛЮС ООД  за извършени преводи на стойност 994,20 лв. Към 

фактурата е приложен списък за извършване на преводи с входящ 

номер в деловодната система на Централната избирателна комисия. 

Този списък е изготвен от служителите в Деловодството и е 

съгласуван с директора на дирекция „Администрация“. 
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Предложението е да се заплатят преводаческите услуги по 

представените фактури до сключването на договор с изпълнител 

след обявяване на изпълнител по обществена поръчка. По бюджета 

на Централната избирателна комисия са налични  средства по § 10-

00 външни услуги за извършване на плащането. 

Предлагам да одобрим плащането по така представената 

фактура въз основа на предложението в докладната записка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

доклада. 

Не виждам желаещи за изказване. 

Моля, процедура по гласуване за одобряване изплащането на 

фактурата за извършените преводи. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само за сведение Ви 

докладвам препис от Решение № 52 от 3 февруари 2022 г. на 

Министерския съвет във връзка с утвърждаване на класификация на 

областите на политики/функционални области и бюджетните 

програми на първостепенните разпоредители с бюджет, 

включително и на Централната избирателна комисия. Тъй като в 

частта Централна избирателна комисия няма промени, докладвам Ви 

го само за сведение – вх. № ЦИК-03-3/04.02.2022 г. 

Докладвам Ви писмо, което сме получили от Районна 

прокуратура – Русе, Териториално отделение – гр. Бяла, въз основа 

на писмо от Централната избирателна комисия с изх. № МИ-09-

38/20.09.2021 г. относно извършена проверка от ГД ГРАО към МРРБ 

за гласуване в нарушение и на лица без избирателни права на 

общите местни избори през 2019 г. Те ни уведомяват, че по описа на 

Районна прокуратура – Русе, Териториално отделение – гр. Бяла, е 
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образувано досъдебно производство, касаещо гласуване на едно 

лице от село Батин, област Русе – докладвам Ви го за сведение. 

Получили сме писмо от заместник-председателя на Сметната 

палата – вх. № ЦИК-05-1/04.02.2022 г., във връзка с предприети 

действия за изпълнение на дадената препоръка в Одитен доклад за 

извършен одит за съответствие при управлението на публичните 

средства и дейности на Централната избирателна комисия за 

периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.  

Ние сме информирали Сметната палата за предприетите 

действия от Централната избирателна комисия; уведомяваме 

председателя на Сметната палата, че Централната избирателна 

комисия е изпратила писмо до председателя на Народното събрание 

в определения тримесечен срок. С това писмо се изисква да 

предоставим заверено копие от цитираното писмо, което сме 

изпратили до председателя на Народното събрание – става въпрос за 

препоръка относно уреждане на правомощията на председателя на 

Централната избирателна комисия в Изборния кодекс. 

Предлагам Ви да изпратим заверено копие от писмото до 

председателя на Народното събрание, изпратено в изпълнение на 

препоръка в Одитен доклад на Сметната палата. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Не виждам желаещи за изказване. 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмото. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

Следващ докладчик – колегата Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви за 

сведение писмо – вх.  № ЧМИ-04-03-5/03.02.2022 г., с което 

главният директор на ГД ГРАО ни изпраща резултата от проверката, 



14 

 

извършена за кандидатите за частичните местни избори на 

27 февруари – дали отговарят на изискванията на чл. 397, ал. 1 от 

Изборния кодекс. Всички кандидати отговарят на изискванията да 

бъдат избирани. Така както гласувахме на предходно заседание, тази 

информация е изпратена до всички ОИК, които организират избори 

на 27 февруари, с писмо с изх. № ЧМИ-15-13 от 4 февруари. 

В писмото на господин Гетов има само едно уточнение за 

един от кандидатите, че има грешка в последната цифра на ЕГН-то. 

Свързахме се с ОИК – Бургас, за  да извършат проверка в системата 

– дали е въведено правилно при регистрацията на 

кандидатската листа ЕГН-то, да не би грешката да е само при 

изпращането на списъка. Извършена е проверка и е въведено 

правилното ЕГН, така че Ви докладвам всичко това за сведение. 

Докладвам Ви писмо с вх. № ЧМИ-15-10/07.02.2022 г., 

изпратено във връзка с Решение № 1824-МИ от 9 юни 2020 г. на 

Централната избирателна комисия до председателя на ЦИК и може 

би до господин К. и до господин К., който може 

би е председател на общинския съвет, не знам. Това е от ОИК – 

Котел, която ни уведомява, че със свое Решение № 21/06.02.2022 г.  

е обявила кандидатите за участие в частичните избори за кмет на 

кметство в село Тича, които ще се произведат на 27 февруари, като 

са изпратени данните за кандидатите и номерата в бюлетината. 

Докладвам Ви го за сведение. 

Докладвам Ви писмо с вх. № ЧМИ-15-14/04.02.2022 г. от 

ОИК – град Левски, които в отговор на наше писмо и на основание 

чл. 416, ал. 2 и т. 48 от Хронограмата ни уведомяват, че в ОИК – 

Плевен, не знам защо пише ОИК – Плевен, е постъпил протокол от 

ТЗ ГРАО – Плевен, за извършена проверка на списък с избиратели, 

подкрепящи регистрацията в ОИК – гр. Левски. Според мен е 

грешка „Плевен“, тъй като става въпрос за ТЗ ГРАО – Плевен, в 

ОИК – гр. Левски, на независимия кандидат Велчо Димитров 

Маринов за кмет на кметство Асеновци, община Левски, издигнат от 
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Инициативен комитет за участие в изборите на 27 февруари. 

Протоколът отразява обстоятелствата по чл. 416. Налице са коректен 

брой записи – 362, при необходим минимален брой 261.  

Налице са изискванията и този кандидат е регистриран като 

независим кандидат за кмет на кметство Асеновци – докладвам го за 

сведение. 

Колеги, докладвам Ви писмо от Обществения съвет с 

вх. № ЦИК-12-5/04.02.2022 г., което ми беше предоставено след 

приключване на заседанието на 4 февруари, затова го докладвам в 

момента.  

Писмото е в отговор на наше писмо – ЦИК-12-4/25.01.2022 г., 

с което, припомням, че каним Обществения съвет на среща днес – 

8 февруари, от 14,30 ч. В писмото на Обществения съвет се поставят 

въпросите: какъв е дневният ред на срещата, темите, които 

предлагаме да се обсъдят, причините, поради които настоящото 

ръководство не е отразено на страницата на Обществения съвет, 

може би се има предвид страницата на Централната избирателна 

комисия в секция „Обществен съвет“ и причините, поради които не 

са отразени новоприетите членове; залата или мястото на 

провеждане и евентуалните мерки и ограничения във връзка с 

COVID-19? Пишат ни, че въпреки неудобния час от Обществения 

съвет ще направят необходимото, за да осигурят присъствието на 

представителна група от членове. В момента Ви го докладвам за 

сведение, тъй като срещата предстои в 14,30 ч. 

Докладвам Ви възражение с вх. № ПВР/НС-20-

14/04.02.2022 г., постъпило от представляващи „Икономедия“ АД 

относно акт за установяване на административно нарушение 

(АУАН) № 8/26.01.2022 г. за установяване на административно 

нарушение.  

Считам, че възраженията по административнонаказателни 

преписки трябва да бъдат директно изпращани и окомплектовани и 

дори не следва да бъдат докладвани, тъй като те са част от правото 
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на лицето, по отношение на което е установено нарушение или на 

представляващото в случая юридическо лице, да изразят своите 

възражения по съставения АУАН.  

В тази връзка, по същия повод Ви докладвам писмо от „Фрог 

нюз“ ЕООД, постъпило по електронната поща – вх. № ПВР-20-

5/01.02.2022 г. Във връзка с административно нарушение, 

представляващият „Фрог нюз“ е поканен за съставяне на АУАН, но 

поради предварително планувано пътуване той няма да може да 

присъства на връчването на акта.  

Това писмо е разпределено на колегата Гергана Стоянова и на 

юристите за последващи действия. Не знам по каква причина в тази 

връзка е приложена и докладна записка на директора на дирекция 

„Администрация“ с конкретни предложения и изразени от директора 

на дирекция „Администрация“ становища във връзка със сроковете 

по административнонаказателното производство, които трябва да се 

спазват – цитирани са членове от Закона за административните 

нарушения и наказания (ЗАНН) и от Изборния кодекс. 

Колеги, както съм казвала и по-рано, споделям становището 

на юристите, че когато започне административнонаказателното 

производство по Изборния кодекс с решение за установяване на 

нарушение, взето от Централната избирателна комисия, след това 

административнонаказателното производство следва да се движи от 

оправомощени лица.  

Моето лично мнение е, че не бива директорът на дирекция 

„Администрация“ с докладна записка да разяснява на Комисията 

какво предвижда Изборният кодекс и ЗАНН в случай, когато едно 

лице е поканено да му бъде съставен акт за установяване на 

административно нарушение, а то информира, че не може да 

присъства на определената дата и посочва друга дата, на която може 

да дойде след определен период. Смятам, че съставителят на акта 

трябва да прецени отношението към административнонаказателното 
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производство на тези документи. Докладвам всичко това само за 

сведение. 

Колеги, припомням, че по повод на предходните избори, 

които организирахме, за народни представители на 11 юли и за 

народни представители и президент на 14 ноември, както и 

частичните местни избори в предходната година, пред нас 

неколкократно възникваше въпросът за съдържанието и достъпа на 

Централната избирателна комисия до платформата, 

която е създадена от „Информационно обслужване“ АД и до която 

имат достъп районни и общински избирателни комисии и част от 

администрацията на Централната избирателна комисия, като в тази 

платформа се въвеждат доста от данните, които касаят изборите. 

Припомням, че поискахме пълно описание на съдържанието на 

платформата и на отделните модули, което ни беше изпратено с 

писмо – вх. № ПВР/НС-00-94/08.11.2021 г., което се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 9 ноември. След 

това няколко пъти сме обсъждали въпроса в работен порядък и в 

тази връзка поисках от директора на дирекция „Администрация“ да 

представи на Комисията информация за лицата от администрацията, 

които имат достъп до платформата, до каква част от платформата и с 

какви права.  

Представям на вниманието Ви докладна записка от директора 

на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-46/07.02.2021 г., в 

която е описано, че десет служители в администрацията имат достъп 

до платформата, в кои части, като се оказва, че например от 

Деловодството един деловодител има достъп до платформата, от 

юристите – трима, но например в отдел „Регистри“ достъп има само 

един от служителите. В последните седмици, в които той беше под 

карантина, другият служител няма достъп и не може да извършва 

проверка. Включително и сега по повод на въведените кандидати за 

частичните местни избори на 27 февруари ние трябваше да изискаме 

информация от „Информационно обслужване“ АД, тъй като нямаше 
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възможност да проверим каква част от тази информация е въведена 

от ОИК. 

Във връзка с това и с оглед осигуряването на 

взаимозаменяемост при изпълнение на служебните задължения 

директорът на дирекция „Администрация“ предлага Комисията да 

обсъди и да одобри да бъде предоставен такъв достъп на К. 

П. от отдел „Регистри“, на С. С. – експерт „Връзки с 

обществеността“. Аз бих предложила да се обсъди и възможността 

такъв достъп да бъде предоставен и поне на още един служител от 

отдел „Деловодство“, тъй като, както казах, в момента достъп има 

само един от специалистите деловодители.  

Освен това моето предложение е с оглед възможността да 

бъдем запознати като членове на Централната избирателна комисия 

с информацията, която се въвежда в тази система, на всички членове 

на Централната избирателна комисия, които желаят, разбира се, да 

им бъде осигурен достъп до всички модули на платформата, за да 

можем да се запознаваме с въведената информация. Обръщам 

внимание – само достъп да преглеждаме въведената информация, 

без да имаме възможност да я променяме по някакъв начин. Това е 

моето предложение за момента. 

Предлагам Ви, ако желаете, да обсъдим и допълнително, но 

моето предложение е в подкрепа на предложението на директора на 

дирекция „Администрация“ – да бъде осигурена възможността и на 

втория служител в отдел „Регистри“, както и на втория служител от 

„Връзки с обществеността“ за достъп до платформата с параметрите, 

които имат другите служители на същите длъжности, както и поне 

още един специалист в Деловодството да бъде с осигурен такъв 

достъп, за да има осигурена взаимозаменяемост. 

Колеги, забравих да кажа, че в докладната записка се 

предлага и на стенографа ни С. А. да бъде предоставен 

достъп до платформата с оглед по-бързото качване на протоколите 

от заседанията на Комисията, обезличаването на личните данни и 
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публикуването на стенографските протоколи, тъй като към момента 

се използва достъпът на други служители в администрацията, за да 

бъдат качвани протоколите. Ако не възразявате, да бъде осигурен 

достъп на останалите трима служители в деловодството, за да бъдат 

взаимозаменяеми четиримата служители в Деловодството.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

имате думата по направеното предложение. 

Предлага се освен посочените в докладната записка и на 

останалите служители в Деловодството да бъде предоставен достъп. 

Уважаеми колеги, чухте предложението на госпожа Матева. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин 

председателстващ.  

Аз имам процедурно предложение. Предлагам достъпът на 

служителите от администрацията да бъде гласуван отделно от 

предложението на колегата Матева по отношение достъпът за 

членовете на Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Гласуваме 

първо предложението за достъп на членовете на Централната 

избирателна комисия до системата, без да имат възможност да 

коригират. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Сега подлагам на  гласуване предложението да бъде 

допълнен списъкът с К. П., С. С., С. 

А. и трима служители от Деловодството. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 
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Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 5 (Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Севинч Солакова). 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Гласувах „против“ не защото съм 

против служители от администрацията да имат достъп до тази 

система, която е основната електронна система, включително 

визуализацията на интернет страницата и предоставянето на 

информация и на обществото, но съм против този начин, който е 

възприет от директора на дирекция „Администрация“ – да се правят 

предложения, без посочване на конкретни критерии за определяне, 

свързани функционални характеристики, които налагат този достъп, 

информация, отчет пред Централната избирателна комисия каква 

работа се извършва, кой какъв ангажимент е имал, как се определя 

редът за осъществяването на тези дейности. Такава информация 

липсва, а най-вече, защото от 2020 г. продължаваме да нямаме 

информация по отношение на правилата за сигурност на 

информацията в Централната избирателна комисия независимо от 

възложената задача за изготвяне на вътрешни правила. На периоди, 

на час по лъжичка се предоставя такава информация, от която 

Централната избирателна комисия разбира, включително, че някои 

служители имат дистанционен достъп, без да има яснота как 

Централната избирателна комисия, по какъв ред е осъществена тази 

връзка и кога е взето решение за това. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. С оглед оперативност и това, 

че все пак  работата трябва да бъде свършена Ви предлагам да 

подложим на гласуване предложение, което формулирам в момента.  

Предлагам да бъде гласувано предоставяне на достъп на К. 

П., главен-експерт „Регистри“ и на останалите трима 

служители от Деловодството на Централната избирателна комисия, 
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като единственото, с което мотивирам предложението, е именно 

това да не се стига до ситуации, в които те да не могат практически 

да осъществяват функциите, които са им възложени поради липсата 

на служител, който разполага с необходимия достъп.  

Ако смятате, че трима души от Деловодството са много, не 

възразявам да бъде преформулирано предложението ми поне за още 

един човек от Деловодството, както и за отдел „Регистри“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Считам, че предложението, което 

направи колегата Стоянова, не би следвало да бъде подлагано на 

гласуване, защото то по същество съдържа предложение, което току-

що беше гласувано, а направеното предложение все повече ме 

убеждава, че правилно съм гласувала „против“ поради липсата на 

критерии как се дава достъпът, което и колегата Стоянова показа с 

направеното предложение. 

Считам, че достъпът до системата трябва да бъде ясно и 

правилно формулиран въз основа на критерии и през годините този 

въпрос е коментиран на заседания на Централната избирателна 

комисия. Прави ми впечатление, че с новите служители, които се 

предлагат, се предлагат и  всички стари досега, без да се обяснява и 

без да се търси дали има необходимост, или необходимостта е 

отпаднала. Безспорно е, че примерно стенографът трябва да има, 

безспорно е, че деловодителите също трябва да имат с оглед 

характера на работата, но може би предложението, което не 

постигна необходимото мнозинство, би трябвало да бъде 

прецизирано с оглед длъжностните характеристики на служителите 

от необходимостта за достъп до системата с оглед работата на 

Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По никакъв начин не трябва да се 

приема, че липсата на достъп до системата пречи за изпълнението на 

служебните задължения на лицата. Тази реплика е и към колегите, 

които направиха предложения, съответно изказване, тъй като 

изпълнението на задълженията по длъжностна характеристика не 

изискват задължително достъп до тази система, за да бъдат 

изпълнени в цялост задачите на служителите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Госпожо 

Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Реплика към изказването на колегата 

Солакова. 

Да, когато са подготвяни длъжностните характеристики като 

съдържание, по мои спомени, тази система не беше разработена в 

цялост или не съществуваше. Припомням аргумента ми да подкрепя 

предложението на директора на дирекция „Администрация“ 

специално за К. П. за отдел „Регистри“. По Ваше 

предложение, колега Солакова, ние не изпратихме на общинските 

избирателни комисии, които организират избори на 27 февруари, 

напомняне, че трябва да ни изпращат информация за регистрираните 

от тях кандидатски листи, каквито са изискванията на решенията на 

Централната избирателна комисия, които са приложими за тези 

частични местни избори и по тази причина, и поради неизпълнение 

на задълженията на общинските комисии – не знам кога им е 

вменено като задължение и дали изобщо имат задължение да 

въвеждат кандидатите в системата, се оказа, че в срокът, 

който бяхме указали – до 12,00 ч., в деня, в който изтече срокът за 

регистрация на кандидатски листи, в системата не са 

въведени кандидатите на шест общински избирателни комисии от 

15-те, в които ще се организират частични местни избори. Това 

обаче го разбрахме от „Информационно обслужване“ АД, тъй като 

служителят от отдел „Регистри“, който в този момент беше на 

работа в Централната избирателна комисия, тъй като другият, който 
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има достъп, беше в болнични, нямаше как да го разбере поради 

липсата на този достъп. Наложи се да се извърши обаждане по 

телефона до общинските избирателни комисии, за да може да бъде 

изпратена своевременно информацията, респективно, ние да 

извършим нашите задължения да бъде извършена проверка дали 

кандидатите отговарят на изискванията да бъдат избирани и да 

информираме общинските избирателни комисии. Смятам, че 

достъпът до тази система на всички служители, които имат 

задължението да работят например в отдел „Регистри“ или, както 

посочих по-рано, на нашия стенограф, за да може да си върши 

работата, е важно да съществува. След като обаче Комисията 

преценява, че не трябва да бъде, ще се работи по начина, по който се 

е работило досега. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Госпожо 

Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Дуплика. Електронната система, 

доколкото знам, е разработена още от 2015 г. На последните избори, 

организирани от тази Централна избирателна комисия през месец 

юли и месец ноември, всички листи на кандидатите, а те са общи и 

национални – имаше и два избора на 14 ноември, са извличани от 

системата от „Информационно обслужване“ АД. Ние 

дължим това, включително и на „Информационно обслужване“ АД, 

че обучават общинските избирателни комисии за ползването на тази 

система, за което те получават и електронен подпис, за да може да 

изпращат и публикуват решения, протоколи, съобщения и всички 

други актове, които се намират на тяхната страница, се случва чрез 

публикуване в платформата. 

Липсата на достъп у конкретно лице по никакъв начин не 

следва да се приема, че не може да се изпълни каквато и да е  задача 

чрез осъществен достъп, защото точно затова имаме десет и повече 

служители от администрацията, които имат такъв достъп. В списъка 

фигурира и директорът на дирекция „Администрация“, което 
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означава, че директорът на дирекция „Администрация“ във всички 

случаи може да направи една такава справка в системата. Трябва да 

има ясни правила, защото сигурността на информацията е едно от 

основните задължения на всеки държавен орган, макар че частните 

предприятия държат едно високо ниво на тази сигурност на 

информацията, защото това е част от функцията на този орган, 

съответно предприятие. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колега Стоянова, държите ли на предложението? 

Освен К. П. един или и тримата служители от Деловодството? И 

тримата. 

Колега Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ако ще гласуваме 

предложението на колегата Стоянова, аз предлагам, ако тя не 

възразява, да допълним и С. А. към служителите на 

Централната избирателна комисия, на които следва да се осигури 

достъп до системата. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Само за 

пояснение на членовете на Централната избирателна комисия – 

предложението на колегата Стоянова се различава от предишното 

предложение единствено с това, че е извадена С. С. 

Ако няма други изказвания, подлагам това предложение на 

гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 5 (Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Севинч Солакова). 

Резултатът е същият – няма решение. 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. Колеги, докладвам 

докладна записка от госпожа Манолова – вх. № ЦИК-09-
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47/08.02.2022 г. В докладната записка се предлага да напишем писмо 

до „Информационно обслужване“ АД, с което да им възложим за 

своя сметка да изработят обложка на 45-те броя бюлетини, които те 

вече са разпратили по списъка на адресатите, който сме им 

изпратили. В тази обложка да коригират датата на изборите, която, 

за съжаление, е сгрешена. Предлага се също в бъдеще при 

процедурите за обществени поръчки, в частност, свързаните с 

издаването на бюлетината, да се включи клауза, както беше: 

„Централната избирателна комисия одобрява предпечатния 

образец“, за да се избегнат подобни технически грешки.  

Предлагам да одобрим с протоколно решение съдържанието 

на това писмо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

предложението за изработване на нова обложка с вярната дата. 

Не виждам желаещи да се изкажат. 

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, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

няколко преписки, които са аналогични на докладвани в заседания, 

по съставени актове за установяване на нарушение. Припомням, че 

бяха докладвани възражения с вх. № ПВР/НС-20-9/26.01.2022 г. и 

ПВР/НС-20-10/28.01.2022 г.  

По председателска  резолюция и след докладване в залата 

беше възложено на администрацията да изготви становище по така 

постъпилите възражения за по-нататъшно процедиране на 

административната преписка. Аз считам, че макар и под формата на 

докладна записка, становището е на юристите – доколкото виждам, 
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изготвено е от юрисконсулт и съгласувано от ръководителя на 

юридическия отдел. Докладвам ги за сведение с оглед предишни 

доклади, като моето мнение като член на Централната избирателна 

комисия е, че Централната избирателна комисия с оглед изразените 

становища от юристите – въздържам се да изразявам дали споделям 

или не споделям тяхното, считам, че тези становища би следвало да 

се обсъдят от Централната избирателна комисия, за да излезе 

Комисията с решение по тези аналогични преписки.  

Като аналогична преписка докладвам и току-що разпределено 

ми възражение от председателстващия с вх. № ПВР-20-

6/07.02.2022 г. Няма изготвена докладна записка или становище. 

Лично считам, че трябва да се присъедини към едно общо становище 

на юристите, доколкото виждам, по двете становища са идентични и 

мотивите, и цитираната практика, и предложенията за действие. 

Централната избирателна комисия следва да прецени как ще се 

процедира по-нататък с тези преписки. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ 

докладчик – колегата Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка от днешна дата 

има подпапка „Обществена поръчка – преводачески услуги“. Това е 

докладът който на предходно заседание ви докладвах за запознаване 

с изготвената документация във връзка с обявяване на процедура по 

обществена поръчка за преводачески услуги за нуждите на 

Централната избирателна комисия. 

В тази папка има докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация“ с вх. № ЦИК-09-32. В набора от документи е и 

проектът на решение, което да вземе Централната избирателна 

комисия, изискуемо по закон, за стартиране на процедурата по 

обявяване на обществената поръчка, който проект на решение също 

се намира в папката. Имам предложение в текста на този проект на 

решение в частта, където са определени отговорните 

длъжностни лица, освен предложения Н. Ж., главен юрисконсулт в 
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дирекция „Администрация“ да бъде добавен и Иван Владимиров, 

юрисконсулт в дирекция „Администрация“. Считам, че е 

необходимо да бъдат определени две лица в случай на необходимост 

от взаимозаменяемост в рамките на процедурата, ако някой от тях 

отсъства . 

Предлагам Ви, след като сте се запознали с документацията 

по предложената процедура, да бъде гласуван предложеният проект 

на решение с допълнението, което направих току-що. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, моля да се запознаете с документацията и с проекта на 

решение. 

Има ли становища по проекта на решение? Не виждам. 

Подлагам на гласуване проекта на решение с допълнението – 

в т. 5 да бъде добавен юрисконсулт И.В. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Решението е № 1097/08.02.2022 г. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка има подпапка 

„Обществена поръчка – застраховки СУЕМГ“. Докладвам Ви тази 

документация на този етап за запознаване. Това е във връзка с 

предходно организираните консултации за определяне на прогнозна 

стойност за предстояща процедура по обществена поръчка 

съобразно одобреният график на Централната избирателна комисия. 

В тази папка са приложени както докладна записка от директора на 

дирекция „Администрация“, така и постъпилите оферти от три 

застрахователни компании.  

Искам само да уточня, че докладната записка е съставена въз 

основа на две от постъпилите оферти, тъй като третата пристигна 
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ден по-късно, но също така е качена в тази папка с цел да се 

запознаем с всичките постъпили документи.  

Ще Ви помоля подробно да ги прегледате, тъй като 

постъпилите индикативни оферти са на много различна стойност – и 

трите от тях. Моето предложение е в удачен момент, след като се 

запознаете с документацията, да проведем работна група за 

обсъждане на така постъпилите предложения с оглед преценка по 

коя от процедурите да бъде обявена съответната обществена 

поръчка.  

Обръщам внимание и на предложението, изложено в 

докладната записка на директора на дирекция „Администрация“, а 

именно, че е изразено становище, предвид спецификата на предмета 

на възлагането, да бъде привлечен външен експерт от посочените в 

списъка на външни експерти по чл. 229 от Закона за обществените 

поръчки, публикуван на интернет страницата на агенцията. На този 

етап Ви докладвам тези материали за запознаване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

След като се запознаят колегите, ще бъде насрочена работна група за 

обсъждане. 

Колежката Елка Стоянова отлага доклада си засега. 

В тази точка – колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам Ви вх. № МИ-04-02-85/03.02.2022 г. От ОД на МВР – 

Пловдив, VI РУ искат съдействие от Централната избирателна 

комисия във връзка с водено при тях разследване за престъпление по 

чл. 168, ал. 1 от НК и във връзка със задължителни писмени 

указания на Районна прокуратура – Пловдив, молят да им 

предоставим заверено копие от Методиката на Централната 

избирателна комисия във връзка с проведените местни избори през 

2019 г. 

Предлагам, както в предходно заседание, да върнем отговор 

на разследващия полицай от VI РУ с посочен линк, където може да 
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се запознае с Методическите указания на Централната избирателна 

комисия за изборите, произведени през 2019 г. за общински 

съветници и за кметове, които Методически указания не се нуждаят 

от някаква специална заверка или заверено копие, тъй като са на 

страницата на Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Чухте предложението за писмо – да бъде изпратен линк. 

Ако няма съображения, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Колеги, приключихме тази точка от дневния ред. 

Давам 10 минути почивка за проветряване. 

 

(След почивката.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

Ще се върнем към точка „Машинно гласуване“. 

Знаете, че на 4 февруари проведохме работна среща с 

представители на Държавната агенция „Електронно управление“ 

АД, Българския институт по метрология и Българския институт за 

стандартизация относно подписването с нови UEFI ключове на 

софтуера за машините за гласуване. Знаете, че удостовереният 

софтуер за частичните избори на 26 юни е подписан с UEFI 

ключове, които ги притежава не само Централната избирателна 

комисия, но и други субекти. В тази връзка ние поставихме на 

вниманието на трите институции възможността за подписване с 
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нови UEFI ключове, които са притежание само на Централната 

избирателна комисия. 

На срещата трите институции не пожелаха да се ангажират 

изцяло с този процес и накрая на срещата се предложи процедура, за 

която, предполагаме, че трите институции може би ще се съгласят. 

Тази процедура беше разписана и я предлагам на Вашето внимание:  

„Процедура за подписване с нови UEFI ключове на софтуера за 

ТУМГ, удостоверен с Решение на ДАЕУ, БИМ и БИС от 

24.06.2021 г.“, където подробно е описан начинът, по който да бъде 

извършена тази процедура, като накрая се предлага новият 

генериран Системен Хеш Код да се впише в протокол, който да бъде 

подписан от Централната избирателна комисия и трите други 

институции, като полученият Системен Хеш Код да се публикува и 

на официалните уебстраници на Централната избирателна комисия и 

ДАЕУ. 

Предлагам да одобрим тази процедура с направената 

корекция, че навсякъде, където е записано „доверено изграждане“ в 

четвъртия абзац ще се изпише оригиналният термин на английски 

език, а „доверено изграждане“ ще бъде в скоби.  

Предлагам да изпратим тази процедура с писмо до трите 

институции – проектът на писмото е в моя папка. В това писмо им 

изпращаме процедурата и ги молим в спешен порядък за тяхното 

становище с оглед тя да бъде подписана до 11 февруари. Това ми е 

предложението. 

Имате думата. Не виждам желаещи да се изкажат. 

Подлагам на гласуване проекта за процедура заедно с 

писмото до трите институции. 

Гласували 10 членове на ЦИК: – за 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – 2 (Ерхан Чаушев и Севинч Солакова). 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, гласувах „против“ 

поради простичката причина, че липсва основание за приемане на 

такава процедура. Обръщаме се към трите институции, които по 

чл. 213а осъществяват удостоверяването на съответствието, без да 

има яснота дали това е част от съответствието, което се осъществява 

въз основа на Методика, приета от трите институции или тази 

четвърта част – наричам я четвърта част, четвърти протокол-

споразумение, което се извършва само от ДАЕУ в процеса по 

удостоверяване, ще се извади от процедурата по удостоверяване на 

съответствието и ще се изпълни единствено и само от ДАЕУ. Тогава 

защо присъстват БИМ и БИС? Какво ще бъде тяхното участие, каква 

ще бъде тяхната роля? 

В общи линии, считам, че с това наистина Централната 

избирателна комисия дописва Изборния кодекс в тази част, 

независимо че целта е осигуряване на едно по-високо ниво на 

сигурност в целия изборен процес, като част от националната 

сигурност. Винаги съм споделяла това становище, но имам своите 

притеснения по отношение на законовата основа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Колега Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, господин 

председателстващ. 

Имам няколко преписки: писмо с вх. № ЧМИ-21-

2/03.02.2022 г., постъпило от СКАТ ООД, с което ни информират за 

предизборните тарифи по повод изборите на 27 февруари 2022 г. 

Докладвам го за сведение и ще го добавим към файла с предизборни 

тарифи. 

Второто писмо е с вх. № ЦИК-07-61-5/04.02.2022 г. – 

преводът на протокола от онлайн обсъждането на две теми в 

Европейската мрежа за изборно сътрудничество (ECNE). Въпреки че 
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протоколът е кратък, в общи линии ни дава представа за основните 

теми, свързани най-вече с политическата реклама, избирателните 

права. Докладвам го за сведение и запознаване.  

От нас не се изискват някакви специални реакции, освен че се 

напомня, че до 4 февруари е било възможно да се правят корекции в 

този протокол.  

Следва вх. № ЦИК-07-11/02.02.2022 г. За втори път 

Централната комисия на Грузия ни изпраща дълъг списък от 

въпроси с молбата, ако можем да отговорим, как са решени 

нормативно въпросите, за които ни питат, тъй като на тях им 

предстои редакция на изборното законодателство. Докладвам го 

също за сведение и за запознаване. 

Вх. № ЦИК-07-117-2/04.02.2022 г. Госпожа Мендес за втори 

път ни пита за резултатите във формат, който е машинно четим. 

Веднъж съм го докладвал за сведение може би този път трябва да 

подготвя писмо, че това, за което ни пита, тъй като тя ни пита за 

резултатите от 2001 г., 2006-а и  2011 г., не разполагаме с резултати 

в този формат и е добре да й отговорим, в противен случай, ще 

прозвучи нелюбезно.  

Последният ми доклад – вх. № ЦИК-07-5-4/03.02.2022 г., е за 

сведение по повод на глобалния Ден на изборите. За пореден път ни 

е изпратена програмата, която е в последен вариант. Изпратена ни е 

на 3 февруари – Деня, в който се отбеляза този ден. Това са 

докладите ми в тази точка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега 

Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, в папката с мои инициали 

може да видите преписка с вх. № ЦИК-11-9/08.02.2022 г. Подготвил 

съм писмо-отговор на поставените въпроси, които са: къде на 

страницата се намират регистрите на регистрираните наблюдатели 

на изборите през 2021 г.? 

Проектът на писмо е с проектен номер 2673 в същата папка. 
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Подготвеният отговор е до директора на фондация 

„Екообщност“. 

Предлагам да вземем решение, с което да гласуваме текста. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате проекта на писмо. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, има ли други доклади? Няма. 

Закривам днешното заседание на Централната избирателна 

комисия и насрочвам следващото за четвъртък, 10 февруари 2022 г. 

от 10,30 ч. 

(Закрито в 13,05 ч.) 

 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Емил Войнов 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


