
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 164 

 

На 16 февруари 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Цветозар Томов и Елка Стоянова – платен 

отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 15,10 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Дванадесет членове сме в залата – налице е кворум за 

провеждане на заседание. 

В платен годишен отпуск са колегите Томов и Елка Стоянова. 

Заседанието започва по-късно по технически причини. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 
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1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

Имате ли други предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване по така предложения дневен ред. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Заповядайте по точка единствена, господин Войнов. 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, ще припомня, че вчера изпратихме писмо 

до Държавната агенция „Електронно управление“ АД (ДАЕУ), 

Българския институт по метрология и Българския институт за 

стандартизация, с което ги уведомихме, че за целите на 

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

кодекс имаме готовност да им предоставим исканите 

информационни активи на 15 февруари в 15,00 ч.  

Тъй като в рамките на вчерашния ден трите институции не се 

явиха, за да получат информационните активи, а до този момент все 

още нямаме и никаква информация от тях – нямаме писмо какво се 

случва и тъй като наближават частичните избори на 27 февруари, 

предлагам да изпратим писмо до министъра на електронното 

управление, с което да го информираме за кореспонденцията ни с 

трите институции и че до момента няма развитие на процеса по 

удостоверяване, както и че трите институции отказват да приемат 

предложената от нас процедура, по която да се използва 

удостовереният софтуер и само да се извърши доверено изграждане 

(Trusted build) с новите UEFI ключове. 

В тази връзка предлагам да помолим министъра да изиска от 

ДАЕУ да ни предоставят незабавно изпълнимия софтуер за ТУМГ, 

използван за частичните избори на 27 юни и 3 октомври, който е 
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удостоверен с решение на трите институции от 24 юни 2021 г. 

Проектът на писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, 

имате ли изказвания или предложения по текста на писмото? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Войнов, продължете с доклада. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

логистичното осигуряване на предстоящите избори на 27 февруари 

предлагам да определим възнаграждението на техниците, които ще 

участват в деня преди изборите и в изборния ден, а именно ще 

инсталират машините в съответните избирателни секции в деня 

преди изборите и ще извършват техническо обслужване на 

машините в изборния ден. 

Предлагам, първо, да определим, че за всяко едно кметство 

ще бъде определен по един техник, който ще обслужва машините, 

като броят на машините, които ще трябва да бъдат обслужвани от 

техниците, е между една и пет машини. Най-много ще бъдат в 

кметство Ясеновец – 5 машини, в кметство Смирненски – 4 машини, 

а в останалите кметства ще са по една и две машини.  

Предлагам да определим еднократно възнаграждение в 

размер на 400 лв. за техниците, които обслужват една машина и 

допълнително възнаграждение в размер на 20 лв. за всяка 

допълнителна машина, като при произвеждане на евентуален втори 

тур на изборите, да се изплаща възнаграждение в същия размер на 

техниците, които ще участват на втория тур. 

Предлагам също така определените възнаграждения за 

частичните избори да бъдат за сметка на общинския бюджет, като 

кметовете на общини да сключат договор с определените лица. 
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Също така предлагам с писмо да информираме ОИК и 

кметовете на общини за взетото решение и да възложим на 

общинските избирателни комисии да ни предложат до 12,00 ч. на 

18 февруари имена на техници, които да обслужват машините в 

избирателните секции на тяхна територия, като задължително 

техниците трябва да са участвали в произведените избори за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. и на изборите за народни представители на 

11 юли; да са участвали в изборите, произведени през 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, 

този въпрос беше поставен на обсъждане и в работна група. 

Изискването, на което трябва да отговарят лицата, които 

общинските избирателни комисии евентуално ще предложат да 

обслужват машините за гласуване, е да са преминали обучение, да 

имат необходимата квалификация и да са участвали в обслужване на 

СУЕМГ в произведени избори през миналата година – не само 

национални, включително и частични избори. 

Мисля, че колегата Войнов предложи разходите, свързани с 

техните възнаграждения, да са за сметка на общинския бюджет. Това 

е и в съответствие с чл. 464, т. 11 от Изборния кодекс, а именно, че 

разходите по организационно-техническата подготовка на 

частичните избори са за сметка на общинския бюджет. В тези 

разходи безспорно влизат и разходите за техническо обслужване на 

машините, с които ще се гласува. 

Имате ли изказвания или предложения във връзка с 

направения доклад? Ако бъде взето това решение от Централната 

избирателна комисия, то ще бъде сведено до знанието на 

общинските избирателни комисии в писмото, което ще им бъде 

изпратено и до кметовете на общини, където ще се провеждат 

частични избори на 27 февруари 2022 г. 

Господин Димитров, във връзка с това, което питате – 

общинските избирателни комисии, след като определят технически 

лица, които да обслужват машините за гласуване, трябва да 
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информират Централната избирателна комисия или пък ако не могат 

да осигурят такива, да ни информират в същия срок за 

невъзможността да осигурят технически лица, за да може в такъв 

случай Централната избирателна комисия да предприеме действия 

по обезпечаване на машинното гласуване с техници по места. 

Други изказвания има ли, колеги? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за такова решение на 

Централната избирателна комисия. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев.) 

Във връзка с взетото решение в оперативен порядък в 

рамките на днешния ден ще възложа на администрацията да се 

свърже с общинските избирателни комисии, за да могат те да се 

организират и в срока, който им е поставен, да ни информират. 

С това изчерпахме дневния ред. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Следващото заседание, както знаете, е насрочено за утре, 

17 февруари 2022 г. от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 15,30 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


