
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 163 

 

На 15 февруари 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

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

Докладва: Йорданка Ганчева 

3. Проект на решение относно попълване състава на 

Обществения съвет към ЦИК. 

Докладва: Росица Матева 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Любомир, 

Георгиев, Красимир Ципов, Елка Стоянова, Георги 

Баханов 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева и Йорданка Ганчева 

6. Разни. 

Докладват: Росица Матева и Димитър Димитров 

7. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладва: Георги Баханов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, 
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Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчев и Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Цветозар Томов – платен годишен отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 10,30 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Десет членове сме в залата – налице е кворум за провеждане 

на заседание. 

В платен отпуск е колегата Томов. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване – докладчик господин Войнов. 

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

докладчик госпожа Ганчева. 

3. Проект на решение за допълване състава на Обществения 

съвет към ЦИК – докладчик госпожа Матева. 

4. Доклади по административни преписки – докладват: 

госпожа Солакова, госпожа Матева, господин Димитров, госпожа 

Ганчева, господин Георгиев и господин Ципов. 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладва госпожа 

Матева. 

6. Разни – докладват: госпожа Матева, господин Димитров, 

господин Георгиев и госпожа Гергана Стоянова. 

Имате ли предложения? 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля да ме включите в точка пета: 

„Доклади по дела, жалби и сигнали“ и ще помоля малко по-нататък в 

заседанието с оглед на това, че току-що ми е предадена преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? 
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Колеги, моля, процедура по гласуване на така предложения 

Ви дневен ред. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЧМИ-23-

9/10.02.2022 г. от Държавната агенция „Електронно управление“ АД, 

Българския институт за стандартизация и Българския институт по 

метрология във връзка с наше писмо, с което им предложихме 

процедура за доверено изграждане на удостоверения за частичните 

местни избори софтуер.  

Трите институции твърдят, че системният хеш код е част от 

системата за удостоверяване на съответствието и се публикува само 

и единствено в резултат на успешно приключване на процедурите по 

чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс. Според тях всеки друг системен 

хеш код не може да бъде определен като такъв с удостоверено 

съответствие. 

Във връзка с горното ни уведомяват, че ако на 11 февруари 

им предоставим пълен комплект информационни активи, трите 

институции ще положат всички усилия процесът по 

удостоверяването на съответствието да завърши навреме.  

Според тях за целта е необходимо Централната избирателна 

комисия да им предостави всички информационни активи, както и 

образци на технически устройства за машинно гласуване с 

инсталиран софтуер и конфигурирани по начина, по който се очаква 

да работят в изборния ден. 
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Въпреки че машините, в това число и софтуерът, са 

удостоверени вече за частичните избори – два пъти частични избори 

са проведени с този удостоверен софтуер и ние искаме само да 

подпишем удостоверения софтуер с нови ключове, видно е, че трите 

институции искат да направят ново удостоверяване.   

В такъв случай предлагам да им предоставим 

информационните активи, които сме получили от тях и два броя 

машини с инсталиран софтуер, като им изпратим писмо, с което да 

ги уведомим, че евентуално днес в 15,00 ч. можем да им 

предоставим информационните активи, а на 17 февруари можем да 

им предоставим два броя СУЕМГ с инсталиран софтуер, както и да 

им кажем, че очакваме удостоверяването на съответствието да 

приключи не по-късно от 23 февруари тази година. Можете да 

видите писмото в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с проекта на писмото? В частта, която се отнася за искането за 

предоставяне на декларация за съответствие и идентичност, Ви 

предлагам в края, където казваме, че машините не са част от нова 

доставка, да посочим, че машините, които ще се използват в 

частичните избори на 27 февруари, са доставени по обществена 

поръчка със съответния номер,  като го изпишем, тъй като това са 

устройствата, доставени с Договор № 1 от месец февруари 2021 г. и 

те вече са удостоверени, и това е вписано в решението на 

Държавната агенция „Електронно управление“ АД (ДАЕУ) за 

различните видове избори. 

Направих справка – конкретно в решението на ДАЕУ от 

11 ноември във връзка с изборите, които бяха произведени на 

14 ноември, в частта „удостоверяване на съответствието на типа 

машини“ са изписани номерата на обществените поръчки, с които са 

доставени машините. 

Предлагам Ви да допълним писмото в тази част с номера на 

обществената поръчка, с  която са доставени машините, които ще 

ползваме. 
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Имате ли предложения по текста? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Във връзка с писмото, което току-що 

гласувахме, предлагам в 15,00 ч. да им бъдат предоставени двата 

CD-носителя с приемо-предавателен протокол, който да бъде 

подписан от мен, господин Димитров и господин Георгиев от страна 

на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? 

Държа да направя уточнението, че тези носители, 

включително приемо-предавателният протокол от 1 юли 2021 г., се 

съхраняват в касата в кабинета на председателя и се съхраняват във 

вида, в който са предадени от Държавната агенция „Електронно 

управление“ АД на 1 юли, поставени в пликове, които не са 

запечатани. 

По отношение на предаването има ли други предложения? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, моля за последващо 

одобрение на писмо, което изпратихме до Главна дирекция 

„Жандармерия“ със запитване за техниците, които обслужват 

машините за гласуване на изборите на 14 ноември 2022 г. 

Писмото бе обсъдено на работна група и изпратено.  
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В миналото заседание пропуснах да поискам последващо 

одобрение – моля сега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Във връзка с това писмо Ви докладвам и 

отговора от Главна дирекция „Жандармерия“ – вх. № ЧМИ-04-24. С 

него те ни информират, че не разполагат с информация за техниците, 

които са обслужвали СУЕМГ в изборите на 14 ноември 2022 г. 

Докладвам това писмо за сведение, като следва да обсъдим на 

работна група ангажирането на техници за изборите на 27 февруари 

2022 г. 

Докладвам Ви и още едно писмо от ГД „Жандармерия“ – 

вх. № ЧМИ-04-02-5, с което ни уведомяват, че са създали 

необходимата организация за изнасянето на 30 броя СУЕМГ от 

склада на „Карго-партнер“ на 9 февруари. Както знаете, тези 

машини вече са в Централната избирателна комисия – докладвам 

писмото за сведение. 

Току-що получих преписка с вх. № ЧМИ-23-10 – 

предложение от А. К., външен експерт към 

Централната избирателна комисия, за организацията и подготовката 

на СУЕМГ. Писмото е относно процесите по организиране на 

частичните местни избори. Предлагам на този етап писмото да е за 

запознаване и също да го обсъдим на работна група. 

Уважаеми колеги, постъпила е докладна записка от директора 

на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-42/07.02.2022 г. 

относно постъпили документи от Агенция „Митници“, касаещи 

внесени СУЕМГ от „Сиела Норма“ АД за периода 1 януари – 

11 ноември 2021 г.  
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Ще припомня, че в отговор на наше запитване с писмо – вх. 

№ ПВР/НС-04-34/07.12.2021 г., Агенция „Митници“ ни 

предоставиха копия на разпечатки от митническа информационна 

система за внесени СУЕМГ от „Сиела Норма“ АД. Тъй като 

документацията е доста обемиста, възложих на юристите да 

прегледат документацията и да опишат броя на внесените СУЕМГ, 

кога са внесени и останалата налична информация. 

В настоящата докладна записка всичко това е описано 

подробно. За посочения период „Сиела Норма“ АД са внесли общо 

11627 броя машини, като това са 427 машини повече от 

договорените между Централната избирателна комисия и „Сиела 

Норма“ АД. В докладната записка са описани подробно осемте 

декларации и всички приложения към тях – платежни нареждания, 

декларации за временно складиране, товарителници и фактури. 

Тъй като договорите със „Сиела Норма“ АД са приключени, а 

за внесените машини без знанието на Централната избирателна 

комисия са уведомени всички държавни и компетентни органи, 

предлагам докладната записка да остане за сведение и за 

запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

втора точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА ОИК. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, във връзка с постъпила преписка в 

оригинал – вх. № МИ-10-7/17.02.2022 г., която по своята същност е 

предложение от упълномощен представител на ПП ГЕРБ в община 

Мездра за попълване състава на ОИК – Мездра, като на мястото на 

освободения с наше Решение № 1090 председател на ОИК – Мездра, 

Т. Ц. Т. да се назначи госпожа Д. Ц. 

П. със съответното ЕГН за председател на ОИК – Мездра. 
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В преписката са приложени всички изискуеми документи, 

пълномощни ведно с декларации и диплома на новото предложение.  

Предлагам Ви проект на решение, с което 

да назначим Д. Ц. П. със съответното ЕГН за председател на ОИК – 

Мездра, област Враца, като на новоназначения председател да се 

издаде удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1103-МИ/15.02.2022 г. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ДОПЪЛВАНЕ 

СЪСТАВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦЕНТРАЛНАТА 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, както знаете, 

припомням, с писмо – вх. № ЦИК-12-50/14.10.2021 г., председателят 

на Обществения съвет ни е изпратил предложение за включване на 

две нови организации в състава на Обществения съвет.  

Във връзка с това и във връзка с проведената среща с 

Обществения съвет на 8 февруари, когато бяха обсъдени тези 

въпроси, Ви предлагам проект на решение с проектен № 1110, с 

което на основание правилата за дейността на Обществения съвет, 

решенията на Централната избирателна комисия, по-специално 

Решение № 17/26.03.2014 г. и чл. 55 от Изборния кодекс, Ви 

предлагам Централната избирателна комисия да вземе решение да 

допълни състава на Обществения съвет с две неправителствени 
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организации – Сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – 

наблюдателна мисия България“, с посочен ЕИК, с който е вписано в 

Търговския регистър и в Регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел, което ще бъде представлявано в работата на 

Обществения съвет от К. К., както и Сдружение 

„Демокрация и законност“, вписано в Търговския регистър с 

посочен ЕИК, което ще бъде представлявано в работата на 

Обществения съвет от Ц. П. 

Извърших проверка – тези организации отговарят на 

изискванията, тъй като са регистрирали наблюдатели, и са участвали 

с множество наблюдатели не само на последните избори, но и в тези 

през 2021 г., както и в предишни избори.  

Предлагам да вземем това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Решението е № 1104/15.02.2022 г.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в тази връзка във вътрешната 

мрежа, в папката с мои инициали има файл „състав на Обществения 

съвет към ЦИК“, който е актуализиран с новоприетите организации. 

Предлагам Ви с протоколно решение да одобрим 

публикуването на интернет страницата на този състав на 

Обществения съвет в секция „Обществен съвет“, подсекция 

„Състав“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, за 

актуализиране на състава в интернет страницата на ЦИК, моля, 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в тази връзка и във връзка с 

преди това взетото решение, Ви предлагам да гласуваме писмо до 

Обществения съвет, с което да ги информираме, че с Решение 

№ 1104 с днешна дата е допълнен съставът на Обществения съвет, 

както и че на основание т. 5 от Решение № 17 от 26 март 2014 г. 

организациите в състава на Обществения съвет могат да имат по 

един представител и по този начин е актуализиран и съставът на 

Обществения съвет на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-52/14.02.2022 г. – представен е Акт за 

унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение. 

Става дума за документите от произведените избори за президент и 

вицепрезидент през 2016 г. и за народни представители от 2017 г. 

Актът е изготвен и подписан от Постоянно действащата експертна 
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комисия към Централната избирателна комисия съобразно Закона за 

националния архивен фонд. 

Предлагам да одобрим предложението и председателят да 

утвърди Акта за унищожаване на неценни документи.  

В докладната записка е посочено, без да има доказателства за 

това, че Актът е съгласуван с Централния държавен архив (ЦДА), 

като след утвърждаването от председателя ще се изпрати за сведение 

на Централния държавен архив. Два месеца след представяне на 

Акта ще се извърши унищожаването. Обикновено получаваме писма 

на потвърждение от проведено заседание на Проверочната комисия 

към Централния държавен архив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващата докладна записка е с вх. 

№ ЦИК-09-49/08.02.2022 г. – уведомление за изтичане на срока за 

изпитване на сключени договори. Става дума за договорите на 

Д. С. и на Н. И. 

На Д. С. изпитателният срок е изтекъл на 

3 февруари 2022 г., а на Н. И. срокът изтича на 18 февруари 2022 г. 

Докладвам Ви за сведение тази преписка. 

За сведение Ви докладвам всички писма, получени по 

електронната поща в Централната избирателна комисия, от 

общинските избирателни комисии за произвеждане на частичните 

избори на 27 октомври 2022 г. Уведомяват ни, че всички са приели 

решение за одобрение на предпечатния образец на бюлетините. 

 Вчера проверихме в електронната система и с изключение на 

две комисии общинските избирателни комисии още вчера бяха 

потвърдили предпечатния образец на бюлетината. Заедно с това 

съгласно и нашите указания, и Решение № 1823 е одобрен и тиражът 
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на бюлетините въз основа на сключен договор и подадена заявка от 

съответната община чрез кмета на общината. Докладвам Ви го за 

сведение. 

За сведение Ви докладвам и получено писмо със запитване от 

ОИК относно публикуването на образеца на бюлетината на 

страницата на ОИК, както досега или вече могат да я публикуват. 

В тази връзка във вътрешната мрежа е изготвено писмо до 

общинските избирателни комисии на основание т. 7 от Решение 

№ 1823-МИ от 9 юни 2020 г. – днес с протоколно решение да дадем 

разрешение за публикуване на предпечатните образци на 

бюлетините на страницата на съответната ОИК за частичните 

избори на 27 февруари. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, във връзка с 

докладваната от колегата Солакова докладна записка с вх. № ЦИК-

09-49, виждам, че тя е с входящ номер от 8 февруари, а в докладната 

записка ни информират, че договор за изпитване на служител изтича 

на 3 февруари, което, ми се струва, че е пет дни по-рано преди 

самата докладна. 

Много моля да попитаме директора на дирекция 

„Администрация“ защо се е получило това обстоятелство, при 

положение че към момента на входиране на докладната в 

Деловодството, договорът на служителя вече, освен че е сключен 

като безсрочен, но Централната избирателна комисия не може да се 

възползва от правото си да прецени този служител дали отговаря на 

изискванията, за да продължи да извършва работата си. Какъв е 

смисълът на докладна, която се внася пет дни след изтичане на този 

срок и отнема правото на Централната избирателна комисия да 

вземе каквото и да било решение. Не казвам, че бих предложила 

нещо различно, освен да продължи да работи служителят. В крайна 

сметка въпросът е спазване на сроковете, които администрацията, 

очевидно, не смята за нужно да спазва. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с докладната записка и предложението на колегата Матева, тъй като 

в периода, в който е депозирана докладната записка, аз съм била в 

платен годишен отпуск и не съм информирана за тези срокове, с 

резолюция ще възложа на директора на дирекция „Администрация“ 

да представи причините, поради които Централната избирателна 

комисия се уведомява извън сроковете и е в невъзможност да вземе 

решение, ако имаше необходимост то да бъде в друга посока, след 

което ще Ви предоставя на вниманието. 

Колеги, тъй като се върнахме на по-стара докладна, във 

връзка с последния направен доклад от госпожа Солакова подлагам 

на гласуване изпращането на писмо до ОИК за публикуване на 

интернет страниците си на одобрените предпечатни образци на 

бюлетините за частичните избори на 27 февруари 2022 г. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам Ви за запознаване 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-50/09.02.202 г., за да можем да 

вземем на следващо заседание решение.  

Става въпрос за изплащане на разходи за извършени доставки 

и услуги към доставчици за 2022 г. съобразно практиката от 2020-а и 

2021 г., които са до определен размер, да не се гласуват в залата от 

Централната избирателна комисия, освен когато става дума за 

договори, по които е необходимо протоколно решение за приемане 

на работата по този договор – докладвам за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви писмо 

от Министерството на регионалното развитие и благоустройството с 
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вх. № МИ-04-1/10.02.2022 г. във връзка с изпратено от нас писмо с 

посочен номер по повод на искане за предоставяне на данни по 

гражданско дело № 14193/2020 г. по описа на Софийски градски съд, 

Гражданско отделение, II възз. брачен състав. 

Това писмо от ГД ГРАО е във връзка с исканата информация 

и е изпратено до Софийски градски съд. Централната избирателна 

комисия е в копие, така че Ви го докладвам само за сведение. 

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

6-1/11.02.2022 г., с което Централната избирателна комисия е 

уведомена, че е насрочено редовно онлайн заседание на 

Обществения съвет към Централната избирателна комисия за 

вторник, 15 февруари 2022 г., от 18,00 ч., като е изпратен и линк за 

участие при желание на членове на Централната избирателна 

комисия да участват. Посочен е и дневният ред, по който ще се 

проведе заседанието на Обществения съвет. 

Колеги, ако някой има желание да участва в заседанието на 

Обществения съвет днес от 18,00 ч., може да се включи на линка, 

посочен в това писмо. 

Докладвам Ви и писмо, което всъщност е отговор на един от 

представителите на организация, член на Обществения съвет – 

Д. П., на имейла, който е изпратен от председателя на Обществения 

съвет, с който се насрочва заседанието, но е заведен, тъй като е 

върнат отговор до всички адреси в мейл-кореспонденцията, в 

Централната избирателна комисия под отделен номер – ЦИК-12-

7/14.02.2022 г., във връзка с предвидената точка в дневния ред – 

четвърта, за представяне на нова организация, която е кандидат за 

член на Обществения съвет. Господин П. изразява 

становище, че не й е дошло времето на тази организация – не знам за 

коя става дума, тъй като не е посочено името й, но той очаква да се 

изяснят причините, поради които двете нови организации и 

структурата на Обществения съвет не са обновени в продължение на 

половин година.  
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Както стана ясно от предходния доклад, Централната 

избирателна комисия е получила предложението от Обществения 

съвет на 14 октомври, така че, мисля, че не е съвсем половин година 

времето, когато е изпратено предложението. Припомням, че ние 

имахме въпроси за обсъждане, които бяха обсъдени с представители 

на Обществения съвет и се надявам в заседанието на Обществения 

съвет днес господин Ц. и господин Г. да уведомят останалите 

членове на Обществения съвет за обсъжданията, които са направени 

между Централната избирателна комисия и Обществения съвет на 

срещата, проведена на 8 февруари 2022 г. Докладвам Ви тези две 

писма за запознаване, за сведение и, както казах, ако член на ЦИК 

желае да участва в заседанието, може да вземе линка от 

Деловодството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието за 10 минути за проветряване. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Продължаваме с доклади в точка четвърта: „Доклади по 

административни преписки“. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № МИ-06-165/10.02.2022 г. С това писмо кметът на община 

Варна ни уведомява, че в Район „Одесос“ стартира процедура за 

преместване на изборни книжа и материали от произведени на 

27 октомври и на 3 ноември 2019 г. избори за кметове и общински 

съветници – първи и втори тур. Упоменато е помещението и 

посочва, че след приключване на процедурата ще изпрати 

документите по т. 7 от наше решение. 

Предлагам да изпратим стандартно писмо, въпреки че кметът 

в неговото писмо е посочил кое решение ще спази и че ще ни 
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изпрати в изпълнение на Решение № 1244, съответната точка, за 

изпращане и уведомяване на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Следващ докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо от инспектор от 

РУ – Асеновград, ОД на МВР – Пловдив. В папката с мои инициали 

под номер 2696 е подготвеният проект на писмо във връзка с негово 

писмо по повод извършена проверка за гласуване в нарушение на 

Изборния кодекс на изборите на 4 април 2021 г. от съответно лице. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване предложението на господин 

Георгиев. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам Ви писмо с вх. № НС-

14-1/14.02.2022 г. от кмета на Столична община, Район „Илинден“ 

във връзка с искане за отваряне на запечатано помещение. 

Подготвил съм проект на писмо с проектен номер 2997, в което 

упоменаваме какъв е редът. 

Предлагам да уведомим кмета с това писмо, че не е 

необходимо изрично разрешение от Централната избирателна 

комисия за предприемане на съответните действия. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по 

гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма. 

Господин Димитров, заповядайте в тази точка. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, докладвам Ви за сведение вх. № ПВР/НС-20-

15/14.02.2022 г. Това е доклад от Съвета за електронни медии (СЕМ) 

за специализирания мониторинг на предизборната кампания за 

избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. Докладът е огромен – 420 страници, от които 

половината са таблици, графики и така нататък. 

Извлечението, което е написано в заключението, което е 

страница и половина, е, че размитата граница в Изборния кодекс на 

агитационно съдържание произтича от твърде остарялото 

определение на политическа реклама, разбиран единствено като 

директен призив за подкрепа и неподкрепа. Всичко е 

документирано, включително и всяко писмо, с което са ни 

уведомили, както и какво решение сме взели по техните сигнали. 

Докладвам Ви го за сведение. 

Няма да го слагаме на нашата страница. Качено е на тяхната 

страница, ако някой се интересува, може да се запознае. Става 

въпрос за пет телевизии, четири радиа. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Докладът на Съвета 

за електронни медии ще бъде на разположение на всички в тази зала 

за запознаване, тъй като е доста обемен и няма как накратко да се 

преразкаже. 

Следващ докладчик – господин Ципов. 
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, първо, Ви докладвам вх. № 

НС-06-19/11.02.2022 г. – писмо от ОД на МВР – Велико Търново, с 

което ни предоставят цялата преписка във връзка с прокурорска 

преписка със съответен номер по описа на Районна прокуратура във 

връзка с това как лицето П. С. Х.  е упражнил 

правото си на вот на изборите за народни представители на 4 април 

тази година. 

В преписката е писмото от Областната дирекция – отговорът 

от страна на областната администрация и на общинската 

администрация – Велико Търново. Докладвам го за сведение. 

Докладвам Ви и вх. № НС-04-02-28/11.02.2022 г. – писмото е 

от ОД на МВР – Хасково, с което ни молят да им предоставим  

информация във връзка с проверка по преписка с регистрационен 

номер 53/2022 г. по описа на Районна прокуратура – Хасково. В тази 

връзка молят да приложим копие от Методическите указания на 

Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс 

от секционните избирателни комисии в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г., приети с Решение № 2261-

НС/19.03.2021 г., също така и да предоставим информация за 

назначените членове на секционната избирателна комисия № 409, 

находяща се в град Гезбе, област Кожаели, Република Турция от 

проведените на 4 април избори за народни представители. 

В моя папка от днес има подготвен проект на отговор, с който 

изпращаме линк, от който Областната дирекция може да се запознае 

с Методическите указания, както и ще бъде добавено в отговор, тъй 

като става дума за девет решения на Централната избирателна 

комисия, с които са назначени секционните избирателни комисии 

извън страната за изборите, проведени на 4 април, ще намерим в кое 

от решенията е определен съставът на секционната избирателна 

комисия в град Гезбе, Турция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, в днешна папка с мои 

инициали моля да се запознаете с проект на писмо 2695, което е 

подготвен отговор във връзка със запитване от ОИК – Омуртаг, с 

регистрационен индекс МИ-27-37. Писмото може би не е качено, тъй 

като касае изплащане на възнаграждения. Докладвам го с проект на 

отговор, защото става въпрос за провеждане на местни избори в 

община Омуртаг. Колегите са ни изпратили справка с проведени 

заседания и дежурства на Общинската избирателна комисия във 

връзка с произвеждането на частичните местни избори в кметство 

Илийно, община Омуртаг.  

Тъй като справката е доста подробна, приложени са всички 

необходими документи съгласно процедурата за изплащане на 

възнаграждения на общински избирателни комисии извън 

хипотезата за провеждане на частични избори, затова е подготвен 

отговор в смисъла, в който Централната избирателна комисия 

процедира съгласно свое Решение № 484-МИ от 29 юли 2021 г., 

което регламентира редът за определяне на възнагражденията на 

членовете на ОИК, СИК и ПСИК при произвеждане на частични 

избори за кмет на 3 октомври и което е приложимо като решение 

съгласно наше решение, изрично във връзка за приложимите 

решения – Решение № 1072-МИ/18.01.2022 г. 

Предлагам отговор на ОИК, че възнагражденията им са 

определени по съответния ред – цитирам тези две решения, и че не 

им се изплащат възнаграждения за проведени дежурства и 

заседания, а еднократни месечни възнаграждения за периода от 

40 дни преди датата на частичния местен избор и до 7 дни след това. 

Моля да се запознаете и да го гласуваме. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по така представеното предложение? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам Ви преписка с вх. № МИ-15-

55, налична в папка с мои инициали от днешна дата, в която ОИК – 

Каварна, се обръща с молба към Централната избирателна комисия 

да им бъде разрешено да ползват външен процесуален представител 

по административно дело № 80/2022 г., по описа на 

Административен съд Добрич – да ангажират адвокат за 

представителство по това дело, като се мотивират с фактическа и 

правна сложност.  

Становището ми е, че Централната избирателна комисия не 

би следвало да препятства ползването на такава правна помощ, тъй 

като се оказва, че в ОИК – Каварна, има един-единствен член от 

комисията, който е с юридическо образование. Делото само по себе 

си е доста комплицирано, тъй като се касае за отстраняването на 

общински съветник в резултат на процедура, която е била 

инициирана още миналата година. В този смисъл смятам, че няма 

пречка и би било редно да позволим на колегите да ползват адвокат 

за процесуалното представителство. 

Не съм подготвила проект на отговор, тъй като, бих искала да 

съгласувам досегашната практика на Централната избирателна 

комисия във връзка с такъв тип преписки. Ако сметнете, че е 

необходимо изрично да им пишем писмо в тази връзка, разбира се, 

ще подготвя проект. 

Според мен е достатъчно да се свържем с колегите и да ги 

уведомим да процедират съобразно правомощията си и да ангажират 

процесуален представител. Може би на свое проведено заседание би 
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следвало да упълномощят председателя, който по принцип 

представлява в такива ситуации Общинската избирателна комисия. 

Колеги, ако позволите, формулирам окончателното си 

предложение по следния начин: да уведомим ОИК – Каварна, че 

Централната избирателна комисия не възразява да ползват външна 

услуга – адвокат, който да им осъществи процесуалното 

представителство по цитираното дело пред Административен съд – 

Добрич. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам само за запознаване преписка 

с вх. № МИ-06-175/14.02.2022 г., тъй като нямам готовност да 

предложа решение – преписката постъпи късно вчера и нямах време 

да се запозная с всички приложени документи и да изследвам 

фактическата обстановка. Това е искане от А. К. чрез 

адвокат Д. за възобновяване на административно производство по 

наше Решение № 1095-МИ от 1 февруари. Сроковете за 

възобновяване са достатъчно дълги, имаме време и ще го докладвам 

на следващо заседание и ще Ви запозная в детайли с фактическата 

обстановка – МИ-06-175. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка следващ докладчик – господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. № НС-06-18/10.02.2022 г. 

Кметът на община Сандански ни информира и ни изпраща заповед 

за отваряне на запечатано помещение и два протокола за отваряне на 

същото. Това е във връзка с произведените избори за президент и 
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вицепрезидент на Република България на 6 ноември 2016 г. и 

национален референдум на 13 ноември 2016 г. за извършване на 

експертиза и обработка на намиращи се в помещението документи. 

Предлагам да остане за сведение. 

Следващият ми доклад – Районна прокуратура – Варна, ни 

изпраща постановление на Варненска районна прокуратура ведно с 

оригинални списъци от избори преди 2014 г. – оригиналните 

списъци, протоколи. Пише: моля, попълнете разписката и я върнете 

в Районна прокуратура – Варна. Подписано е от заместник районен 

прокурор, а постановлението е от 17 февруари 2020 г. Пишат ни, че 

прокурорът към Районна прокуратура – Варна, постановява 

оригиналите от изборните списъци от секция № 165 да бъдат 

върнати на упълномощен представител на Централната избирателна 

комисия и предаването на документите да се извърши в сградата на 

Районна прокуратура – Варна, при спазване на разпоредбите от 

инструкция за деловодната дейност и документооборота в 

прокуратурата на Република България. 

Изпратили са ни разписка да се подпишем като получател. 

Мисля, че в постановлението пише тази разписка лично да се 

предаде в сградата на Районна прокуратура – Варна, тоест трябва да 

има представител на Централната избирателна комисия – така го 

разбирам, но пък в придружителното писмо ни е изпратена разписка. 

Не знам какво отношение има Централната избирателна комисия 

към оригинални списъци от секция във Варна от избори от преди 

2014 г. Смятам, че списъците трябва да се съхраняват в общинската 

администрация. 

Колеги, запознах Ви с фактическата обстановка. Моето 

предложение е някой от Деловодството да се подпише на тази 

разписка, че е получил тези списъци и да върнем разписката на 

Районна прокуратура – Варна, след което да изпратим тези списъци 

на община Варна с придружително писмо за съхранение, тъй като 

Централната избирателна комисия не съхранява избирателни 

списъци. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Баханов, само да уточня. 

Независимо, че в постановлението пише, че списъците трябва да се 

предадат в сградата на Районна прокуратура – Варна, те са ни 

изпратени с това писмо заедно с постановлението, така ли да го 

разбирам? 

Моето предложение е да върнем отговор на Районна 

прокуратура – Варна, че оригиналните списъци на основание 

съответния член от Изборния кодекс се съхраняват от общинската 

администрация – и списъците да ги върнем с този отговор, и трябва 

да бъдат предадени там. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Мисля, че подобен случай имахме 

преди една или две години и точно така процедирахме тогава с 

уточнението, че трябва да ги предадат на община Варна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Считам, че през годините доста 

аналогични случаи на доклада на колегата Баханов са минали и 

предлагам с придружително писмо, с копие до Районна прокуратура 

– Варна, да изпратим на главния секретар на община Варна 

списъците за действие по компетентност, а именно съхранението им. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на господин Баханов освен основното предложение на 

докладчика се оформиха още две – на госпожа Матева, и на госпожа 

Ганчева, така че ще ги подложа на гласуване. 

Госпожо Матева, моля да формулирате предложението 

отново, за да не допусна грешка. 

РОСИЦА МАТЕВА: Във връзка с полученото постановление 

от Районна прокуратура – Варна, в което се казва, че документите, а 

именно избирателните списъци, от посочената секция трябва да се 

връчат в Районната прокуратура, да бъде върнат отговор на 

Районната прокуратура, че независимо от посоченото в 
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постановлението списъците са изпратени заедно с постановлението с 

писмо в Централната избирателна комисия; списъците не се 

съхраняват в Централната избирателна комисия като се посочи текст 

от Изборния кодекс, а се съхраняват в съответната общинска 

администрация, така че би следвало Районната прокуратура да ги 

върне на съответната общинска администрация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир 

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

против – 4 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Севинч Солакова) 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, не знам дали 

предложението се прие или не, но считам, че с току-що гласуваното 

предложение ние всъщност не само оперативно губим времето на 

Централната избирателна комисия, а и на още един орган, в случая 

на Районна прокуратура – Варна. Да, безспорно е така, но безспорно, 

след като Централната избирателна комисия вече е получила 

избирателния списък, не виждам защо да препятстваме и да 

създаваме излишен документооборот, въпреки че знаем кой е 

отговорен за съхранението на тези документи, да го изпратим там, 

където се съхраняват документите. 

Считам за излишен както дебатът, който проведохме, така и 

току-що приетото решение, което не води до никакво подобряване 

на дейността, освен че създадохме един излишен документооборот. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: За протокола да се запише входящият 

номер на преписката, която гласувахме преди малко – вх. № НС-09-

1-1/11.02.2022 г. 
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Следващият ми доклад е писмо – вх. № МИ-15-6-

1/11.02.2022 г, получено по имейл, не знам за кой пореден път до 

Централната избирателна комисия относно неблагоприятните 

условия, при които работи ОИК – Ветово. 

Уважаеми колеги, отново колегите от ОИК – Ветово, 

подписано е от всичките членове, ни информират, че в Централната 

избирателна комисия е било депозирано писмо от ОИК – Ветово, в 

което са изложени условията, при които комисията работи вече две 

години, като поставят въпроса за разрешаване от Централната 

избирателна комисия и искат нашето съдействие. 

Към момента няма никакво решение на поставените от тях 

въпроси: изплащане от страна на община Ветово на 

командировъчните суми и умишлено преместване на ОИК в стая с 

изключително лоши битови условия, като исканията на комисията 

едва ли не стават с разрешение на кмета на общината. 

Казват, че са били преместени в барака до сградата на 

общинската администрация, която е необитаема от години. Сградата 

е с изключително лоши битови условия – течащ покрив, неотварящи 

се прозорци, неотопляема стая и така нататък; взет им е и 

служебният телефон, поради което нямат официална връзка с 

институциите, ангажирани в изборния процес; не са изплащани 

командировъчни от много време, въпреки разговорите с кмета на 

общината; не им е обяснено защо не им се заплащат пътните 

разходи. Единствената логика, с която обясняват това отношение на 

кмета, е свързана с решение на комисията, с което са били 

предсрочно прекратени пълномощията му в началото на мандата му. 

В момента делата продължават и са на последна инстанция – 

Върховен административен съд.  

Колегите ни информират, че предстои провеждане на 

частични избори за кмет на кметство Смирненски, община Ветово. 

Членовете не желаят да работят в тази обстановка и условия, както и 

да си плащат пътните разходи. 
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Отново ни молят за съдействие за осигуряване на нормална 

работа в нормално помещение, да им бъдат изплатени сумите, както 

и гаранция, че ще им бъдат изплащани предстоящи възнаграждения 

и командировъчни. Накрая съобщават, че ако не се нормализира 

работната обстановка на комисията – да се предоставят условия и да 

се изплащат пътните разходи, желанието на всички членове е 

подаване на оставки по съответния надлежен ред. 

Само за информация, с наше писмо – изх. № МИ-06-

21/19.01.2022 г., до господин М. М., кмет на община 

Ветово и копие до ОИК – Ветово, сме изпратили предходното писмо 

за изразяване на становище от страна на кмета на община Ветово по 

повдигнатите въпроси, като му напомняме, че следва да осигури 

подходящо помещение за нормална работа на ОИК – Ветово, и 

предоставянето на телефон за дейността на същата. Напомняме му, 

че транспортните разходи се заплащат не от Централната 

избирателна комисия, а от съответната общинска администрация. 

Към момента не виждам да има отговор на това наше писмо, 

изпратено на 19 януари 2021 г. по предходния сигнал на ОИК – 

Ветово. Считам, че проблемът е доста належащ с оглед и на 

предстоящите частични избори в община Ветово, кметство 

Смирненски. Явно колегите не могат да си вършат работата. 

Изправени сме пред угрозата, както са написали в края на 

писмото, да подадат оставка по надлежния ред, което ще доведе до 

лоши последици с оглед предстоящите частични избори на 

27 февруари 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

Вашите предложения по доклада на господин Баханов. 

Писмото от 19 януари беше в посока кметът да ни предостави 

информация как е обезпечил работата на ОИК и мисля, че в 

Централната избирателна комисия няма такова писмо в отговор на 

нашето писмо. 

Заповядайте, госпожо Стоянова, във връзка с писмото 

относно условията на работа на ОИК – Ветово. 



27 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, тъй като това е казус, който е от 

доста време и в предходни заседания Централната избирателна 

комисия е взела решение и е изпратила запитване до кмета на 

общината с искане да ни бъде отговорено какви мерки е взел и какво 

е направил по отношение обезпечаване работата на ОИК – Ветово. 

Нямаме отговор на това писмо, очевидно, кметът е незаинтересован 

от това как ще се провеждат изборите в съответната община. 

В тази връзка предлагам да изпратим второ писмо, с което да 

изискаме в най-кратък срок дори в рамките на определени дни да ни 

бъде отговорено какво точно е извършено и какви мерки смята да 

предприеме, ако все още не е предприел. Това писмо да бъде 

адресирано до кмета и с копие до Националното сдружение на 

общините в България, тъй като проблемът с битовизмите на 

общинските избирателни комисии не е изолиран и се случва не на 

едно място и не само в една община. 

Освен копие до Националното сдружение на общините, също 

така да бъде сезиран и Министерският съвет, тъй като, както знаем, 

материалното обезпечаване на общинските администрации става на 

централно ниво, от Министерския съвет. Смятам, че е добре този 

въпрос да получи гласност, тъй като общинските избирателни 

комисии в голямата си част са поставени в почти невъзможни 

условия за работа и им се налага да работят буквално на коляно.  

Това ми е предложението – писмо до кмета с изрично искане 

да ни отговори какво е свършил, какво смята да свърши, ако още не 

го е свършил с копие до Националното сдружение на общините и 

Министерския съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, изцяло съм съгласна с 

предложението на колегата Стоянова, но поредното писмо, 

подписано от всички членове на ОИК, показва, че нищо не е 

свършено. Бих предложила, ако колегата Стоянова е съгласна, да 

коригираме писмото в смисъл „независимо от изпратеното Ви вече 
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писмо, с което Ви е указано какво трябва да предприемете, 

очевидно, не са предприети действия по осигуряване на подходящо 

помещение, изплащане на командировъчните разходи, осигуряване 

на телефон на ОИК“, с това писмо изрично да му укажем, че следва 

да изпълни тези задължения и незабавно да уведоми Централната 

избирателна комисия за предприетите действия. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Приемам предложенията на колегите 

Стоянова и Матева, като правя още едно допълнение: писмото да е с 

копие и до областния управител на област Русе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо Председател, правя 

предложение за нова точка: „Искания за изплащане на 

възнаграждения“. 

Ако предложението бъде прието, моля да ми дадете думата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за допълване на дневния ред с нова точка, 

последна: „Искане за изплащания на възнаграждения на ОИК“. 

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, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, във връзка със спешен доклад на господин Войнов, 

връщам в точка първа: Машинно гласуване. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 
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Уважаеми колеги, във връзка с взетото днес решение да 

предоставим на ДАЕУ два броя СУЕМГ с инсталиран софтуер за 

целите на удостоверяване на съответствието по чл. 213а, ал. 2 от 

Изборния кодекс, за да могат да бъдат подготвени тези две машини, 

следва да бъдат предоставени на IT експертите към Централната 

избирателна комисия двата СД носителя с документацията и 

изходния код от частичните избори, на които да се направят копия; 

двата служебни компютъра, които се намират в касата на 

председателя и UEFI ключовете, които бяха генерирани за изборите 

на 14 ноември.  

Във връзка с това предлагам да вземем решение да се отвори 

касата и да се предадат с приемо-предавателен протокол на IT 

експертите посочените информационни активи. Освен това 

предлагам да им предоставим и два броя СУЕМГ от използваните на 

14 ноември, тоест два броя от 30-те, които докарахме за изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с 

предложението на господин Войнов – да предоставим с приемо-

предавателен протокол на експертите П. Ж. и А. К. – 

допълвам: двата CD носителя с документи и с техническа 

документация, плюс изходен код, предадени от ДАЕУ на 

Централната избирателна комисия на 1 юли 2021 г. с приемо-

предавателен протокол с вх. № ЦИК-06-11/122, като материалите 

бъдат предадени на IT експертите, които подпомагат Централната 

избирателна комисия – П. Ж. и А. К., а за 

Централната избирателна комисия бъдат предадени от господин 

Войнов, господин Димитров и господин Георгиев. 

В приемо-предавателния протокол изрично да се запише къде 

ще бъде копирана информацията от тези дискове. Оригиналите на 

дисковете ще бъдат предоставени по-късно в днешния ден на 

Държавната агенция „Електронно управление“ АД. 

Колеги, има ли друго предложение? 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Продължаваме с пета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

призовка с вх. № МИ-08-78/1 от 14 февруари 2022 г. от Софийски 

районен съд по дело № 2622/2020 г. С тази призовка Централната 

избирателна комисия се известява, че следва да се яви като 

административнонаказващ орган на 24 март 2022 г. от 14,00 ч. в 

съдебно заседание по делото. 

В момента Ви го докладвам за запознаване и след 

определяне, ако не е определен вече процесуален представител на 

Централната избирателна комисия по това дело, ще Ви докладвам 

предложение за упълномощаване от председателя на Централната 

избирателна комисия на процесуален представител по делото – 

някой от юрисконсултите в ЦИК. 

Докладвам Ви следваща призовка от Софийски районен съд 

по гражданско дело № 65624/2021 г. С това съобщение ни е изпратен 

препис от частна жалба, която е подадена по делото срещу 

Определение 277 от 6 декември. Частната жалба е от БА ООД и 

„Авенир 21“ ЕООД. 

Припомням, че с Определението е прекратено 

производството по гражданското дело, образувано по жалби на тези 

две организации. Срокът за подаване на отговор по частната жалба е 

21 февруари, така че го резолирам към процесуалния представител 

по делото – съответния юрисконсулт при Централната избирателна 

комисия, за да подготви отговор по частната жалба, който ще бъде 

докладвам за одобрение в Комисията. 
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Докладвам Ви призовка по дело № 41/2022 г. с вх. № МИ-08-

16-2/11.02.2022 г., с което ни уведомяват, че Централната 

избирателна комисия следва да се яви на 30 март 2022 г. в 10,40 ч. в 

Административен съд – Благоевград, за участие в съдебно заседание 

по делото и едновременно с това ни се изпаща разпореждане на съда 

от 7 февруари, с което ни се връчва исковата молба, подадена от 

В. П. С. срещу Централната избирателна комисия 

с цена на иска за неимуществени вреди 20 хил. лв., като ни се указва, 

че в 14-дневен срок от получаване на тези книжа можем да 

депозираме писмен отговор, както и да посочим доказателства, 

които да бъдат събрани. Ще го предоставя на юрисконсултите за 

изготвяне на отговор на исковата молба, който да бъде представен за 

одобрение в Централната избирателна комисия. 

Докладвам Ви съобщение по административно дело 

№ 1693/2021 г. с вх. № ЦИК-00-139-1/11.02.2022 г. С това 

съобщение ни се връчва Решение № 168 от 12 януари 2022 г., 

постановено по административното дело. С това решение се 

отхвърля жалбата на А. Б. Б. срещу мълчалив 

отказ на ЦИК, постановен по реда на ЗДОИ, както и срещу писмо с 

посочен номер и се осъжда А. Б. Б. да 

заплати на Централната избирателна комисия разноски в размер на 

100 лв. за юрисконсултско възнаграждение. Докладвам Ви го за 

сведение и ще възложа на процесуалния представител на 

Централната избирателна комисия да предприеме действия по 

снабдяване на Централната избирателна комисия с изпълнителен 

лист за присъдената сума.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви постъпила 

жалба от упълномощен представител на коалиция „БСП за 

България“ – вх. № ЧМИ-15-17/15.02.2022 г. Жалбата е срещу 

Решение № 360-ЧМИ на ОИК – Пазарджик, с което е назначена 

секционната избирателна комисия в село Величково, където има 
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насрочени избори на 27 февруари 2022 г. В жалбата се излагат 

твърдения, че оспорваното решение е неправилно и 

незаконосъобразно, тъй като при назначаване на секционната 

избирателна комисия в село Величково, ОИК – Пазарджик, не се е 

съобразила с постъпилото предложение от коалиция „БСП за 

България“ и с протокола от проведените консултации. 

Колеги, след като разгледах преписката, която ни е изпратена 

от ОИК – Пазарджик, тя не е в цялост, но се запознах с материалите 

и от сайта на ОИК, обръщам внимание, че на жалбата, която е 

постъпила на 2 февруари, видно от регистъра – трудно ми е да 

разчета часът по копието, постъпила е по имейл, а е препратена в 

Централната избирателна комисия на 14 февруари 2022 г. Както 

казах, постъпила е с придружително писмо, което казва, че повторно 

се препраща жалбата от „БСП за България“ срещу решението. 

Извърших справка в Деловодството и по твърдение на 

деловодителите няма изпратена жалба за първи път.  

Колеги, след като се запознах с фактическата обстановка, с 

Решение № 360-ЧМИ са назначили секционната избирателна 

комисия в село Величково. На проведените консултации в община 

Пазарджик са присъствали упълномощени представители на ГЕРБ – 

СДС, на „Движение за права и свободи“, на „Има такъв народ“ и на 

„Демократична България – Обединение“. Видно от протокола, който 

е приложен, от проведените консултации на 26 януари, на стр. 2 е 

обективиран запис, от който е видно, че направените предложения 

от участниците за състава на СИК трябва да бъдат представени в 

ОИК – Пазарджик, от кмета на община Пазарджик до 30 януари 

2022 г. и е записано, че независимо от отсъствието на 

представителите на коалиция от партии „Продължаваме промяната“, 

„БСП за България“ и ПП „Възраждане“ могат да се направят 

предложения за състава на СИК, които ще бъдат внесени в ОИК – 

Пазарджик. Ако някоя от отсъстващите партии и коалиции 

допълнително представи предложение, също ще бъде внесено в ОИК 

– Пазарджик – те имат това право, след което участниците от 
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цитираните партии и коалиции по-назад в доклада ми, са направили 

своите предложения и в протокола е записано, че ще се изпратят 

документите в ОИК – Пазарджик, ведно с постъпили предложения, 

ако има такива. Протоколът е подписан без възражения, особени 

мнения от упълномощени представители на ГЕРБ – СДС, „Движение 

за права и свободи“, „Има такъв народ“, и „Демократична България 

– Обединение“. 

Видно от постановеното решение е, че в преписката се 

съдържа предложение на коалиция „БСП за България“, което, видно 

от входящия му номер, е постъпило в община Пазарджик на 

28 януари 2022 г., а съдържащите се в преписката предложения на 

другите, също са от 28 януари. Видно от протокола, който е 

публикуван на страницата на ОИК – Пазарджик, при приемане на 

оспорваното решение се коментира – не е възприето в диспозитива 

на постановеното решение, тоест няма назначен представител на 

коалиция от партии „БСП за България“ и се коментира, че „БСП за 

България“ е нямала представител на място в кметската зала. 

Съобразявайки практиката на Централната избирателна 

комисия, а и в смисъла и духа на закона, при назначаване съставите 

на секционни избирателни комисии е всяка една правоимаща партия 

или коалиция да има свой представител, още повече че в конкретния 

случай имаме налице предложение на съответната политическа сила, 

която е правоимаща и което е постъпило в община Пазарджик, както 

е и обективиран записът в протокола от консултациите. 

Считам, че ОИК – Пазарджик, е трябвало да съобрази това 

предложение, предвид което Ви предлагам проект на решение, с 

което да отменим Решение № 360-ЧМИ/31.01.2022 г. на ОИК – 

Пазарджик, и да изпратим незабавно за произнасяне съобразно 

мотивите. Отделен е въпросът защо упълномощените представители 

не присъстват на консултациите и защо преписката се изпраща в 

Централната избирателна комисия доста време, след като е 

постъпила жалбата. 
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Самата жалба е постъпила в ОИК на 2 февруари 2022 г.; 

оспорваното решение е от 31 януари; жалбата постъпва по имейл на 

14 февруари, аз като докладчик я получих днес в 10,26 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения по проекта на решение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1105-МИ/15.02.2022 г. 

 

Преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в точка Разни искам да направя 

едно предложение. Не знам при Вас как се случи, но днес аз лично 

много трудно влязох в тази сграда – имаше голяма опашка на входа 

на сградата откъм пл. „Желю Желев“. Разбира се, на входа откъм 

булеварда нямаше такава опашка, защото служителите на НСО 

заявиха, че им е забранено да проверяват сертификатите ни с 

телефони и трябва да се чекираме чрез устройството, което е 

инсталирано – отново обръщам внимание, само на този вход на 

сградата. Както казах, имаше голямо забавяне. 

Мисля, че това обстоятелство внася големи затруднения, да 

не говорим, че и при предходни обсъждания моето становище е, че 

решението на Народното събрание не бива да обхваща членовете на 

Централната избирателна комисия, които работят в сградата на 

Народното събрание, защото не им е предоставена друга подходяща 

сграда. 

В тази връзка правя две алтернативни предложения в 

зависимост от това кое ще се приеме: да изпратим списък на НСО, в  
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който да посочим всеки член на ЦИК и на администрацията докога 

има валиден сертификат и да не бъдем подлагани на проверка, 

докато изтекат съответните сертификати на всеки от нас; второто ми 

предложение е да поискаме среща с ръководството на Народното 

събрание във връзка с прилагането на това решение, тъй като, 

доколкото си спомням, по повод на писмо да бъде изключена 

Централната избирателна комисия от обхвата на това решение, ние 

не получихме удовлетворяващ ни отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: В допълнение на казаното от  колегата 

Матева предлагам да се изпрати писмо, за да видим колко от 

колегите или администрацията ползват паркоместа, тъй като при 

паркиране полицаите ни гонят. Паркингът е пълен. Казват, че в 

сряда, четвъртък и петък Централната избирателна комисия не 

трябва да паркира. 

Предлагам по някакъв начин да се свържем или да напишем 

писмо до председателя на Народното събрание относно осигуряване 

на паркоместа за Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направените предложения и поставените въпроси, които неведнъж 

са поставяни в писмен вид пред ръководството на Народното 

събрание, ако сте съгласни, предлагам да се проведе среща с 

ръководството на Народното събрание, като оперативно се свържа с 

председателя на Народното събрание за уточнение кога е възможно 

провеждането на такава среща, за което ще Ви информирам. На тази 

среща да бъдат поставени въпросите, включително и тези, които 

колегата Матева и господин Баханов поставиха. 

Ще направя всичко възможно да се свържа, за да може в 

следващите дни да имаме резултат кога е възможно провеждането на 

такава среща по тези въпроси. 

РОСИЦА МАТЕВА: Другият въпрос, с който искам да Ви 

запозная в точка „Разни“, е въпросът с изпълнението на 
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протоколното решение на Централната избирателна комисия да бъде 

осигурена от директора на дирекция „Администрация“ и от самата 

администрация презентация пред Централната избирателна комисия 

на възможните деловодни системи, които се използват в държавната 

администрация с оглед преценка от ЦИК дали ще бъде взето 

решение да бъде закупена друга деловодна система за нуждите на 

администрацията на Централната избирателна комисия. 

Припомням Ви, че протоколното решение изискваше тази 

информация да се подаде към Централната избирателна комисия до 

20 януари 2022 г., за да може до 30 януари да бъде взето решение ще 

се закупува ли нова деловодна система или не. Няколко пъти 

обсъждах въпроса с директора на дирекция „Администрация“. 

Последно бях информирана, че има съмнения, че Централната 

избирателна комисия не може да обяви сама обществена поръчка по 

този въпрос, а следва да възложи това чрез „Информационно 

обслужване“ АД, поради което „Информационно обслужване“ АД 

няма да представят оферта на Централната избирателна комисия. 

Поставих въпроса защо е необходимо събирането на оферти 

първоначално, при положение че нашето решение беше да ни бъде 

представена информация за възможните деловодни системи, които 

се използват в администрацията и да бъде направена презентация на 

всяка една от тях, за да може Централната избирателна комисия да 

прецени коя би могла да използва за своите нужди. Разбрах, че до 

момента е подадена една-единствена оферта. Реших да Ви запозная с 

въпроса, тъй като вече сме 15 февруари и на практика нямаме 

изпълнение на протоколното решение. 

Моето предложение е без протоколно решение в момента, 

защото няма какво да решим, да изискаме от директора на дирекция 

„Администрация“ до края на седмицата да ни бъде предоставена 

тази информация без да се изискват оферти от когото и да било. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

в тази връзка – да бъде организирана презентация на възможните 

деловодни системи. 
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Господин Димитров, имате ли спешни доклади в точка 

„Разни“? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще Ви докладвам само вх. № 07-11 

от 11 февруари. От Централната комисия на Грузия втори път ни 

питат – един дълъг въпросник от 25, а може би 40 въпроса. Ако 

някой от колегите иска да погледне. 

В момента го докладвам за запознаване, но не вярвам някой 

да отговори на 50 въпроса, започващи от това: как се гласува в 

чужбина? 

Останалите четири преписки ги оставям за следващото 

заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Този доклад ще го оставя за следващото заседание, тъй като не е 

спешен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

 

 точка седма, последна от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖЕДНИЯ НА ОИК. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. № 

МИ-27-36/08.02.2022 г. От ОИК – Стара Загора, желаят да им бъдат 

изплатени възнаграждения за седем дежурства, подробно изброени 

по дати – някои са дадени само от председател, някои – от 

председател и секретар. Всички дежурства са във връзка с постъпило 

искане в ОИК – Стара Загора, от ОД на МВР – Стара Загора, поради 

което е било необходимо изготвянето на няколко справки по искане 

на ОД на МВР – Стара Загора, както и явяване на председателя по 

досъдебно производство в ОД на МВР – Стара Загора. 

Общата сума за тези седем дежурства, подробно изброени по 

дати и състав, е 1 013,50 лв. с осигурителните вноски. 
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Изготвена е счетоводна справка и контролен лист, приложени 

са и доказателства за работата, която са свършили колегите, така че 

предлагам да вземем решение, с което да одобрим изплащането на 

възнагражденията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

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

няма. 

Колеги, това беше последният доклад за днес. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за 

17 февруари 2022 г. от 10, 30 ч.  

Благодаря. 

Закрито в (13,20 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


