
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 165 

 

На 17 февруари 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно необявяване на народен 

представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, в изборите 

на 14 ноември 2022 г.  

Докладва: Росица Матева 

2. Проект на решение относно регистрация на сдружение за 

участие с наблюдатели в частичните местни избори за кметове на 

27 февруари 2022 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

3. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

4. Доклад относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Ерхан Чаушев 

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

Докладва: Красимир Ципов 

6. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейков, Севинч Солакова, 

Росица Матева, Гергана Стоянова, Любомир 

Георгиев, Цветанка Георгиева и Красимир Ципов 

7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Гергана Стоянова 
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8. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров и Гергана 

Стоянова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Цветозар Томов и Елка Стоянова – 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! 

Девет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на 

заседание. 

В платен годишен отпуск са колегите Томов и Елка Стоянова. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно необявяване на народен 

представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, в изборите 

на 14 ноември 2022 г. – докладчик госпожа Матева. 

2. Проект на решение относно регистрация на сдружение за 

участие с наблюдатели в частичните избори за кметове на 

27 февруари 2022 г. – докладчик госпожа Георгиева. 

3. Машинно гласуване – докладчик господин Войнов. 

4. Доклади относно искане за изплащане на възнаграждения 

на ОИК – докладват: госпожа Стойчева, госпожа Георгиева и 

господин Чаушев. 
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5. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

докладва господин Ципов. 

6. Доклади по административни преписки с докладчици – аз, 

госпожа Солакова, госпожа Матева, госпожа Стоянова, господин 

Георгиев, госпожа Георгиева и господин Ципов. 

7. Разни – докладчици господин Димитров и госпожа 

Стоянова. 

Имате ли предложения? 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля за включване на точка в 

дневния ред: Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще бъде т. 7, а 

последната ще стане т. 8. 

Господин Чаушев? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да бъда включен в точка четвърта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване на дневния ред и направените допълнения. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО НЕОБЯВЯВАНЕ НА 

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПЕТНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН 

РАЙОН В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

14 НОЕМВРИ 2022 г. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви постъпило 

заявление в оригинал по електронната поща – вх. № НС-22-

2/15.02.2022 г., от Д. И. Д.  

Докладвам Ви проект на решение, с което – въз основа 

на подаденото заявление от Д. И. Д., с посочено ЕГН, 
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който е изявил желание да бъде заличен от кандидатската листа на 

ПП „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, в 

който е бил регистриран като кандидат на проведените 

парламентарни избори на 14 ноември 2021 г. и в случай на 

възникване на обстоятелства по чл. 302 от Изборния кодекс да не 

бъде обявен за народен представител от съответната кандидатска 

листа в Петнадесети изборен район – Плевенски, по лични причини 

– да не обявяваме за избран за народен представител от списък Б на 

кандидатите на ПП „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район 

– Плевенски, Д. И. Д. с посочено ЕГН под № 105 в 

листата в списък Б на обявените с Решение № 975-НС/19.11.2021 г. 

на Централната избирателна комисия в списък А и списък Б, като 

следва срещу името на лицето в списъка да се отбележи съответното 

решение на Централната избирателна комисия за необявяването му 

за народен представител, като се има предвид при последващи 

действия в случай на настъпила необходимост от обявяване на 

следващи кандидати за избрани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

Решението е № 1106-НС/17.02.2022 г. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

СДРУЖЕНИЕ „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ ЗА УЧАСТИЕ С 

НАБЛЮДАТЕЛИ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА 

27 ФЕВРУАРИ 2022 Г. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, постъпило е 

заявление с вх. № 1 от 16 февруари 2022 г. от Сдружение 

„Демокрация и законност“, представлявано от Ц. П., 

за регистрация за участие с наблюдатели в частичните избори за 

кметове на 27 февруари 2022 г. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от 

представляващия в полза на 4 лица, упълномощени представители 

на сдружението; списък с имената и единните граждански номера на 

упълномощените лица, представен на хартиен носител и в 

електронен вид на технически носител; декларации по образец – 

Приложение № 23-МИ-НЧ от изборните книжа, 4 броя. 

От удостоверение от Агенцията по вписванията – Търговски 

регистър, и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е 

видно, че сдружението е определено за извършване на дейност в 

обществена полза. 

 Извършена е проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели от Сдружение „Демокрация и 

законност“, от която е видно, че всички лица отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс. 

Предвид представените изискуеми документи, резултатите от 

проверката, на база правните основания, както и Решение № 952-МИ 

от 3 септември 2019 г., изменено и допълнено с Решение № 211-МИ 

от 10 юни 2021 г., предлагам Централната избирателна комисия да 

„РЕШИ: 

Регистрира сдружение „Демокрация и законност“ за участие 

с наблюдатели в частичните избори за кметове на 27 февруари 

2022 г. като българска неправителствена организация. 

Регистрира като наблюдатели четирима упълномощени 

представители на сдружението по приложен списък. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта на 

решение има ли изказвания или предложения? 
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Ако няма предложения, моля, режим на гласуване за така 

представения проект на решение. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1107-МИ/17.02.2022 г. 

По точка трета докладчикът в момента е извън залата. 

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря. Колеги, постъпило е 

искане с вх. № МИ-27-39/14.02.2022 г. от ОИК – Главиница, за 

изплащане на възнаграждения на членовете на комисията за дадено 

дежурство на 3 февруари и проведено заседание на 4 февруари 

2022 г. 

Дежурството е във връзка с подготовка на материалите за 

заседанието, на което е взето решение за предсрочно прекратяване 

пълномощията на общински съветник и обявяване за избран 

следващият от листата на съответната партия. 

Приложени са контролен лист и счетоводна справка за 

размера на исканите възнаграждения, които са на обща стойност 

1 232,92 лв. заедно с осигурителните вноски. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

възнагражденията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване за изплащане възнаграждения на 

членовете на ОИК – Главиница. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви вх. № МИ-

27-38/14.02.2022 г. – искане за изплащане на възнаграждение на 

ОИК – Борован, за проведено заседание на 9 януари 2022 г. и дадени 

5 дежурства: на 7 януари, 8 януари, 11 януари, 13 януари и 18 януари 

2022 г. 

Даденото дежурство на 7 януари е осъществено само от член, 

а останалите четири дежурства са дадени от по двама представители 

на ОИК.  

На заседанието е прегледана постъпила кореспонденция и 

указателно писмо на Централната избирателна комисия и е взето 

решение за публикуване на протокола от проведеното заседание – 

обявяване на сайта. Дежурствата са свързани с постъпила 

кореспонденция от Окръжна прокуратура – Враца, областна 

администрация Враца, подготовка на заседание, кореспонденция с 

председателя на Общински съвет Борован и преписки от 

Административен съд – Враца. 

Към преписката са приложени изискуемите документи. 

Сумата, за която се изисква одобрение на Централната 

избирателна комисия, е в размер на 1 929,18 лв. Налице е контролен 

лист и счетоводна справка. 

Предлагам Ви да одобрим исканата сума за ОИК – Борован. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

Следващ докладчик – господин Чаушев, заповядайте. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-

34/07.02.2022 г. сме получили искане за изплащане на 

възнаграждение от ОИК – Търговище, за проведено заседание на 

4 февруари 2022 г., на което са присъствали председател, заместник-

председател, секретар и 8 членове, на което заседание са освободили 

и прекратили правомощията на общински съветник.  

За подготовката на заседанието е дадено и дежурство на 

3 февруари 2022 г. от председател, заместник-председател и 

секретар. По преписката има контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам да одобрим исканото възнаграждение за 

проведено заседание и дадено дежурство на обща 

стойност 1 173,08 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване за изплащане възнаграждение 

на ОИК – Търговище. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА ОИК. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, с вх. № МИ-15-

59/15.02.2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпило 

заявление от Р. Х. Д. за освобождаването му като 

председател на ОИК – Борово. 

Предвид постъпилото заявление и на съответното основание 

от Изборния кодекс, а именно чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, 

ал. 2, т. предлагам на вниманието Ви следното 
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„РЕШЕНИЕ: 

Освобождава като председател на ОИК – Борово, област 

Русе, Р. Х. Д. със съответното ЕГН и анулира 

издаденото му удостоверение“. 

В тази връзка в моя папка от днес освен проекта на решение 

има и подготвено писмо до политическата сила, с което ги 

уведомяваме, че предсрочно са прекратени пълномощията на 

съответното лице и в най-кратък срок да направят предложение за 

попълване на състава на ОИК – Борово, област Русе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли изказвания?  

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

ведно с писмото до съответната политическа партия. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1108-МИ/17.02.2022 г. 

 

Продължаваме с трета точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте с Вашите доклади. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам 

Ви писмо с вх. № ЧМИ-29-91/17.02.2022 г. от ДАЕУ, БИМ и БИС 

във връзка с нашето писмо, с което се съгласихме да им предадем 

информационни активи и два броя СУЕМГ за удостоверяване на 

съответствието. 

В сегашното си писмо трите институции твърдят, че ТУМГ 

ведно с изходния код вече е удостоверен – изненада – с тяхно 

решение от 24 юни 2021 г. и поради горепосоченото от 

компетентността на Централната избирателна комисия било да 
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прецени необходимо ли е да се извършва ново удостоверяване на 

вече удостоверени ТУМГ с удостоверен софтуер. 

Молят да им предоставим всички информационни активи и 

образци на ТУМГ само в случай, че са извършени промени в ТУМГ, 

в това число и в изходния код, въпреки че те много добре знаят, че 

нито в ТУМГ, нито в изходния код има промени. 

За мен това писмо ясно показва, че трите институции не 

желаят да извършат удостоверяване на съответствието, тъй като във 

всяко свое писмо ни пишат различни, противоречащи си твърдения. 

Във връзка с горното предлагам да изпратим писмо до трите 

институции аналогично на това, което изпратихме до министъра на 

електронното управление и да поискаме незабавно да ни 

предоставят софтуера за ТУМГ, използван за частичните избори на 

27 юни и 3 октомври, удостоверен с решение на трите институции от 

24 юни 2021 г. 

Проектът на писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направения доклад има ли изказвания? 

Моля да се запознаете с проекта. 

Ако няма изказвания или допълнения по текста, моля, 

процедура по гласуване, като допълнително да посочим срок, 

предвид наближаващия изборен ден, удостовереният софтуер не 

само за частичните избори, но и за следващите избори, проведени 

след 27 юни, включително за народни представители, за президент и 

вицепрезидент, да ни бъде предоставен в рамките на днешния 

работен ден. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-6-4/16.02.2022 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД и 

Смартматик във връзка с т. 8 от Договор № 1 от 6 февруари 2021 г., а 

именно относно гаранционната поддръжка на СУЕМГ. 

Според подателите на писмото при промяна на софтуера, 

компилиран по време на неговото удостоверяване за съответствие, 

при ДАЕУ би отпаднало изцяло задължението за гаранционна 

поддръжка, тъй като според тях това е неправилно действие на 

служители на възложителя. Твърдят също така, че ако нямат достъп 

до UEFI ключовете, не могат да извършват гаранционна поддръжка 

на апаратната част.  

Молят да бъдат уведомени дали има СУЕМГ, за които е 

необходимо осигуряване на техническа поддръжка. 

За мен това писмо е много странно. Първо, в какво качество 

Смартматик ни пишат писмо. Те са записани в качеството им на 

производител на СУЕМГ, но нямат нищо общо с Договор № 1, за 

който става въпрос. 

Второ, защо смятат, че искаме да променим удостоверения 

софтуер? 

Трето, защо са им UEFI ключове за ремонт примерно на 

повреден принтер или счупен ограничител? 

Тъй като това писмо е много интересно, предлагам на този 

етап да остане за запознаване и обсъждане в работна група 

„Машинно гласуване“. 

Уважаеми колеги, постъпил е доклад от Ясен Танев с вх. № 

ЦИК-06-11-14/16.02.2022 г. относно предаването на знания чрез 3-то 

ниво отдалечени софтуерни консултации. 

В доклада се казва, че обучението в частта, свързана с 

процесите по управление на изборния процес продължава. Посочени 

са темите, които са разглеждани през последната седмица и новите 

допълнителни материали, които са им предоставени от Смартматик. 

Правят се изводи от преминалото обучение и се предлага 

Централната избирателна комисия и експертите, участвали в 
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обучението, да създадат работна група, която да произведе явен 

процес с хронограми за всички видове избори. 

Доколкото разбрах, лекциите са им приключили, но имат 

възможност допълнително да бъдат задавани въпроси на 

Смартматик. Предлагам да проведем работна среща с експертите в 

удобно време, за да видим какво са получили като знания в това 

ниво и да определим как да продължим по-нататък по 

приключването на договора с „Информационно обслужване“ АД в 

тази част. 

Във връзка с доклада, който направих, предлагам в 

понеделник, 21 февруари 2022 г. от 10,30 ч. да проведем среща със 

специалистите. 

Следващият ми доклад е пак от Я. Т. във връзка с 

разпределение на отговорностите по екипи, които дискутирахме на 

работната среща с експертите – вх. № ЦИК-06-11-13/16.02.2022 г. 

Той предлага освен него и колегата му Тони Герасимов още 

две имена – М. М. в, който да бъде част от екипа 

„Логистика“ и Д. С., който да бъде част от екипа 

„Поддръжка“. Посочените лица са в списъка, които получават 3-то 

ниво отдалечени софтуерни консултации в областта на логистиката. 

В тази връзка е постъпила докладна записка от директора на 

дирекция „Администрация“, с вх. № ЦИК-09-51-1/16.02.2022 г., 

която е допълнение на докладна записка с вх. № ЦИК-09-

51/14.02.2022 г., във връзка със сключване на граждански договори с 

експертите Я. Т.,   Т.  Г., М.  М. и Д. С., като   Я.  Т.   и   М. 

М.  ще извършват дейности по организация и логистика на 

частичните избори на 27 февруари и 

евентуален втори тур, включително подготовка и окомплектоване 

на СУЕМГ, тестване на работоспособността на СУЕМГ, 

подготовка на карти, флашки и документи, запечатване, 

подготовка и изпращане на СУЕМГ до съответните избирателни 

комисии.  
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Т. Г. и Д. С. ще извършват дейности 

по техническата поддръжка на СУЕМГ за частичните избори на 

27 февруари и евентуален втори тур, включително подготовка и 

обучение на техниците за поддръжка на СУЕМГ, техническа 

поддръжка по телефон на СУЕМГ преди и по време на изборите, 

водене на дневник с инциденти със СУЕМГ и изготвяне на доклад за 

възникналите инциденти със СУЕМГ. 

Предлага се срокът за изпълнение на горепосочените 

дейности да е от 16 февруари до 15 март 2022 г., като да бъде 

определено съответното възнаграждение на лицата по всеки от 

договорите. 

Предлага се Централната избирателна комисия да одобри 

предложението за сключване на граждански договори с четиримата 

експерти. Изготвен е контролен лист и са изготвени проекти за 

договорите. 

Уважаеми колеги, във връзка с направения доклад предлагам 

да сключим граждански договори с четиримата специалисти при 

същите условия, както и с първите трима – А. К., 

П. Ж. и Тодор Цолов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по направения доклад във връзка с разпределяне на 

дейностите и сключване на граждански договори с IT експертите във 

връзка с подготовката на машинното гласуване за частичните 

избори? Няма. 

Моля, режим на гласуване за одобряване на проекта на 

договор и сключване на гражданските договори при същите условия 

както с първите трима експерти, с които бяха сключени такива. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 
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Преминаваме към шеста точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Ще започна с моите доклади. С вх. № ЦИК-09-

53/14.02.2022 г. е постъпила докладна записка от администрацията 

относно сформиране на временна комисия за изготвяне на анализ на 

риска и последващ контрол, което е във връзка с изискванията на 

утвърдената Стратегия за управление на риска в Централната 

избирателна комисия. Трябва да бъде сформирана комисия, която да 

направи анализ и годишна оценка на съществените рискове 

за 2021 г. 

Директорът на дирекция „Администрация“ е  предложил 

комисията да изпълни и последващия контрол съгласно чл. 12, т. 7 

от Вътрешните правила за системите за финансово управление и 

контрол. Последващият контрол е предвидено да бъде изпълнен от 

членове на Централната избирателна комисия, определени с 

решение на комисията – директорът на дирекция „Администрация“, 

и финансовият контрольор – така е записано в Правилата.  

Предлага се в състава на временната комисия от 

администрацията на Централната избирателна комисия освен 

директорът на дирекция „Администрация“ и финансовият 

контрольор да бъде включен и служител от звено „Правна дейност“ 

– главен юрисконсулт М. Р. 

Съгласно чл. 10 от Вътрешните правила по СФУК е 

необходимо да бъде извършена оценка от комисията и да бъдат 

изготвени доклади за управление на риска и риск-регистър, които да 

послужат при изготвяне на Годишния доклад за състоянието на 

системите за финансово управление и контрол в организациите от  

публичния сектор за 2021 г. до министъра на финансите, което е във 

връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в 

публичния сектор. Към докладната записка са приложени проект на 

заповед, както и Стратегията за управление на риска в Централната 

избирателна комисия, утвърдена, ако не се лъжа, през 2019 г. и 
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Вътрешните правила за системите за финансово управление и 

контрол в Централната избирателна комисия. 

Колеги, моето предложение за състава на комисията малко се 

различава от предложеното от директора на дирекция 

„Администрация“. Тъй като в Стратегията е предвидено директорът 

на дирекция „Администрация“ и финансовият контрольор да бъдат 

част от тази комисия, предлагам комисията да бъде в състав: от 

Централната избирателна комисия – председател колегата Георгиев, 

членове – госпожа Ганчева и госпожа Стойчева; от администрацията 

– госпожа М., и госпожа С., а работата на 

комисията да се подпомага от Милена Радославова – юрисконсулт в 

звено „Правна дейност“. В останалата част проектът на заповед 

остава както е предложен. 

Предлагам да одобрим проекта на заповед и направеното от 

мен предложение за състава на комисията. 

Имате ли други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

Следващият ми доклад е по вх. № ЧМИ-01-6/16.02.2022 г. 

Получили сме препис от Указ № 58 от 16 февруари 2022 г. на 

президента на Републиката, с който е насрочен частичен избор за 

кмет на община Ракитово, област Пазарджик на 3 юли 2022 г. 

Докладвам Ви го за сведение и ще бъде предоставен на 

администрацията за актуализиране на информацията на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия. 

С вх. № ЦИК-02-20/16.02.2022 г. сме получили писмо от 

главния секретар на Народното събрание относно изключване на 

електрозахранването от 19, 00 ч. на 17 февруари до 06,00 ч. на 

18 февруари 2022 г. в сградата, в която работи и Централната 
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избирателна комисия, с оглед на което е необходимо да 

предприемем мерки за изключване на ползваната от Централната 

избирателна комисия компютърна и копирна техника. Докладвам Ви 

го за сведение и Ви моля техниката, която персонално всеки ползва, 

в края на работния ден да бъде изключена, както и директорът на 

дирекция „Администрация“ да създаде необходимата организация 

това да се случи в работните помещения. 

Във връзка с това писмо може би е необходимо своевременно 

да информираме Народното събрание за следващата седмица – че в 

събота и в неделя трябва да има електрозахранване във връзка с 

провеждане на частичните избори и евентуално за втори тур на 

6 март 2022 г. Текстът на писмото ще е аналогичен на този, който 

сме изпращали в предходните частични избори във Вакарел. 

Предлагам да гласуваме изпращането на такова писмо отсега, 

за да може да има време за реакция. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

писмо от общинските избирателни комисии с цялата документация 

по утвърждаването на предпечатен образец на бюлетините. Ние 

изпратихме писмо до всички общински избирателни комисии да 

публикуват на тяхната страница предпечатния образец на 

бюлетините, тъй като по решението за контрол се изисква 

разрешение от страна на Централната избирателна комисия – 

докладвам Ви го за сведение. 

За сведение Ви докладвам и писмо, получено от Националния 

статистически институт, с информация за средната работна заплата – 

вх. № ЦИК-00-28/15.02.2022 г. Резолирано е и за главния 

счетоводител. 
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За сведение Ви докладвам писмо, което сме получили от 

„ДАВИД холдинг“ АД във връзка с проведен разговор от директора 

на дирекция „Администрация“ с представител на дружеството за 

предоставяне на оферта на Централната избирателна комисия 

относно деловодна система на това дружество – вх. № ЦИК-08-

1/04.02.2022 г. На 7 февруари, веднага след получаване на 

преписката, разпределена на мен, съм я предоставила на директора 

на дирекция „Администрация“ за изготвяне на докладна записка. 

Такава докладна записка е постъпила в Деловодството с вх. № ЦИК-

09-54/16.02.2022 г. и е разпределена на госпожа Матева. Докладвам 

Ви преписката за сведение. Ако не е предоставено копие от писмото 

на дружеството, да се предостави на докладчика по докладната 

записка – писмото трябва да е преместено в днешна папка, за да се 

докладва в цялост ведно с докладната на директора на дирекция 

„Администрация“. 

Докладвах Ви една докладна записка за запознаване – ЦИК-

09-50/09.02.2022 г., относно изплащане на извършени доставки и 

услуги към доставчици за 2022 г.  

Стъпвайки на практиката през 2020 г., установена в 

Централната избирателна комисия, продължена през 2021 г., 

директорът на дирекция „Администрация“ предлага да се приеме 

протоколно решение по тази докладна записка от Централната 

избирателна комисия във връзка с уреждане на парични 

взаимоотношения с доставчици на услуги по договори, по които не е 

предвидено приемането на дейността по договорите да се извършва 

след одобрение на ЦИК, както и плащанията към Народното 

събрание за режийни разноски, електроенергия, вода и 

топлоенергия, пощенски услуги и други сходни, включително за 

техническа поддръжка, консумативи, материали и дребни ремонти в 

размер до 500 лв. без ДДС. 

Предлагам Ви да приемем протоколно решение и с оглед на 

това, че такива протоколни решения се приемат ежегодно може би 

директорът на дирекция „Администрация“ допълнително да се 
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обмисли въпросът с включване на такова принципно положение във 

Вътрешните правила на Централната избирателна комисия и може 

би, само когато се променя или се повишава този размер, както в 

случая се повишава от 300 на 500 лв., с мотивация, посочена в 

докладната с оглед на финансовата обстановка в страната и 

покачването на цените на услугите и материалите. 

Моля за протоколно решение за 2022 г., както е посочено – до 

500 лв. без ДДС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

или други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение Ви докладвам писмо, 

получено от кмета на община Никола Козлево – вх. № НС-06-

20/15.02.2022 г. Изпратена ни е цялата документация, свързана с 

резултатите от работата на експертната комисия в общината, 

относно ценността на документи от произведените на 11 юли 2021 г. 

избори за народни представители и предаването им за постоянно 

съхранение в регионалния отдел на „Държавен архив“  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

указания с вх. № ЧМИ-04-2/15.02.2022 г., които са изпратени с 

писмо от министъра на здравеопазването въз основа на писмо от 

Централната избирателна комисия във връзка с произвеждане на 

частичните избори за кметове на 27 февруари. С това писмо ни се 

изпращат указания, одобрени от министъра на здравеопазването, 

съгласувани с главен държавен здравен инспектор д-р Кунчев 

относно произвеждане на частичните местни избори на 27 февруари 

в условията на обявена извънредна епидемична обстановка. 
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Указанията са прегледани и съпоставени с дадените указания за 

изборите на 14 ноември и няма съществени промени по тях, с 

изключение на това, че се предвижда комисиите да бъдат 

ваксинирани с оглед обстоятелството, че всеки български гражданин 

може свободно да си постави ваксина където и когато пожелае. В 

останалата си част указанията са същите. 

Моето предложение е да изпратим тези указания на 

общинските избирателни комисии, където се произвеждат избори, 

както и на кметовете на общини, за да могат да ги съобразят при 

организацията на изборите и да осигурят необходимите условия във 

връзка с произвеждане на изборите. 

Можем да ги качим и на нашата страница, да ги изпратим на 

кметовете на общините и на общинските избирателни комисии за 

прилагане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви за 

запознаване постъпила докладна записка – вх. № ЦИК-09-25-2, от 

директора на дирекция „Администрация“ относно подготовката на 

процедура за обществена поръчка за застраховка на СУЕМГ.  

Към настоящия момент Ви докладвам докладната записка, 

която може да видите в моя папка в няколко файла заедно с 

приложенията към нея, за запознаване, тъй като според мен 

докладната записка не изчерпва всичката изискана информация и 

действия, които трябва да бъдат извършени и които уточнявахме на 

работно обсъждане в края на предходната седмица. Указала съм на 
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директора на дирекция „Администрация“, както и на юрисконсулт 

Ж., изготвил тази докладна записка, че следва да бъде 

посочено и предложение коя от процедурите се предлага на 

Централната избирателна комисия да бъде предприета с оглед 

извършването на процедурата за обществена поръчка за 

застраховане на машините, както и да бъдат предложени на 

Централната избирателна комисия и други параметри на тази 

поръчка – покрити рискове, стойности и така нататък, тоест да бъде 

допълнено с конкретни предложения към Централната избирателна 

комисия. Указала съм на директора на дирекция „Администрация“, 

поради което в момента Ви докладвам за запознаване тази докладна 

записка. Веднага, след като бъде допълнена с необходимото 

предложение към Централната избирателна комисия, ще внеса на 

доклад допълнението. 

Докладвам Ви за сведение постъпило писмо с приложение от 

община Лясковец – вх. № ЦИК-14-3, с което писмо от общината са 

ни предоставили заповедта и протокола на комисията относно 

отваряне на запечатано помещение при изпълнение на изискванията 

и разписаното в Решение № 1244-МИ на Централната избирателна 

комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам искане с вх. № МИ-04-

02-90 от ОД на МВР – Добрич, Първо районно управление във 

връзка с разследване по досъдебно производство по описа на Първо 

районно управление – Добрич.  

Във връзка с искането съм изготвил проект на писмо за 

препращане на това писмо по компетентност на ОИК – Добрич, 

което е в моя папка от днешна дата с проектен номер 2706. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на колегата Георгиев? 

 Моля, режим на гласуване за изпращане на писмото до ОИК 

– Добрич, с копие до ОД на МВР – Добрич. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам Ви писмо с вх. 

№ ПВР/НС-6-10/15.02.2022 г. от кмета на община Разлог с 

приложена към него преписка – всички изискуеми документи за 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа. Отварянето е било с цел да бъдат прибрани избирателните 

списъци от проведените избори за президент и вицепрезидент на 

Републиката и за народни представители на 14 ноември, съответно 

21 ноември 2021 г. Докладвам Ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, първо Ви докладвам вх. 

№ НС-05-4/16.02.2022 г. – писмо от областния управител на Велико 

Търново до директора на ОД на МВР – Велико Търново, с копие до 

Централната избирателна комисия, с което ни уведомяват за 

извършена справка във връзка с проверка по преписка по описа на 

Районна прокуратура – Велико Търново. В предходното заседание 

Ви докладвах писмото от общинската администрация на Велико 

Търново. Този доклад е за сведение. 

Докладвам Ви и вх. № НС-04-02-34/16.02.2022 г. – писмо от 

Пето РУ на СДВР, във връзка с водено разследване по досъдебно 

производство под съответния номер по описа на Пето РУ на СДВР 

във връзка с прокурорска преписка от 2021 г., с което ни молят с 

оглед изготвяне на съдебно-графическа експертиза да осигурим 

достъп на вещо лице до входящия регистър на партиите за участие в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. във връзка с 

регистрацията на ПП „Общество за нова България“ и до съответната 
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страница от списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на 

съответната политическа партия. 

Моля, госпожо Председател, да подложите на гласуване с 

протоколно решение да предоставим достъп до регистъра на 

партиите, след което администрацията на Централната избирателна 

комисия да уведоми разследващия полицай от Пето РУ на СДВР в 

какъв времеви отрязък могат да осигурят достъп на вещото лице, 

което да подпомогне изготвянето на съдебно-графическата 

експертиза. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по направения доклад? 

Моля, режим на гласуване на предложението да предоставим 

необходимия регистър. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към точка седма от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам Ви отговор от 

Централната избирателна комисия на частна жалба – ЦИК-09-54, но 

преписката е в папката на колегата Матева за днешното заседание. 

Припомням, че това касае подадена частна жалба от БА ООД 

и „Авенир 21“ ЕООД по повод Определение от 6 декември 2021 г. на 

Софийски районен съд, с което се прекратява инициираното от тях 

съдебно производство по тяхна искова молба срещу Централната 

избирателна комисия за изплащане на суми по медийни пакети. 

Частната жалба е изпратена на Централната избирателна 

комисия за отговор и с настоящия доклад Ви предлагам проект на 
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отговор от юристите към Централната избирателна комисия, който 

също е в папката на колегата Матева от днешно заседание. 

Освен едва-две технически корекции на грешките, бих 

предложила в отговора от името на Централната избирателна 

комисия да бъде – съвсем в началото на 2 стр. е посочено правно 

основание за възразяване срещу частната жалба. Считам, че това не 

съответства на разпоредбите на ГПК, тоест предлагам от текста да 

бъде премахнато посоченото правно основание и да остане само 

текстът „считаме частната жалба за неоснователна“. 

Моля да се запознаете и да бъде гласувано изпращането на 

този отговор на частната жалба, тъй като срокът за това изтича в 

началото на следващата седмица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на отговор по частната жалба има ли предложения по текста? 

Моля, режим на  гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, мисля, че не съм Ви докладвала 

жалбата, по която беше образувано административно дело, на което 

се явих днес – вх. № МИ-06-174/14.02.2022 г., подадена от А. П. 

К. срещу Решение № 1095-МИ/01.02.2022 г. на 

Централната избирателна комисия, припомням, с което прогласихме 

за нищожно решение на ОИК – Хисаря, постановено в хипотезата на 

отхвърляне по повод постъпили документи в ОИК, установяващи 

прекратяване пълномощията на общински съветник К.  

Това решение на Централната избирателна комисия се 

обжалва и е образувано адм. дело № 1591/2022 г. на Върховния 

административен съд. Съдебното заседание беше днес от 11,00 ч. 

както    решихме    в    началото  на  заседанието, се явих в съдебното  
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заседание. Яви се и адвокат Д.  Чакаме решение утре до края на 

деня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към последната точка – осма от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, ще Ви докладвам няколко преписки: ЦИК-07-3-

2/16.02.2022 г. – писмо, с което ни уведомяват за дневния ред на 

онлайн кръглата маса по иновациите в изборните технологии. 

Писмото е адресирано до госпожа Алексиева.  

Има изречение, с което ни благодарят, че сме приели да 

участваме в тази онлайн кръгла маса. Докладвам го за сведение, още 

повече че кръглата маса е минала – отнася се до събитие, проведено 

вчера. 

Следващата преписка е с вх. № ЦИК-07-61-1 – писмо, 

получено от Европейската мрежа за сътрудничество в областта на 

изборите (ECNE).  

В първата част на това писмо ни е изпратен протоколът от 

онлайн срещата, проведена на 24 януари 2022 г. Протоколът е доста 

подробен, редактиран е. Към писмото има и предложение да се 

присъединим към подгрупата, която ще се занимава с различни 

предложения в областта на демокрацията и управлението, както и 

свързаните с тях изследвания и иновации. Имаме време до 20 април 

да решим дали ще се присъединим към тази подгрупа. Докладвам го 

за сведение и запознаване.  

Явно на госпожа Ю. й харесва да общува с по-широк кръг 

респонденти – докладвам и още едно писмо – ЦИК-07-

14/15.02.2022 г., с което ни информира, че има създадено виртуално 

пространство за сътрудничество в екипи, които се занимават с 

обмяна на опит в областта на изборите. Имаме време да потвърдим с 
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писмо, че ще участваме колективно или ще имаме участник в такъв 

екип. Предлагам това да е за запознаване. 

Последното писмо е от WEB секретариата, с което ни 

изпращат въпросник, който е доста подробен – името на 

организацията, детайли относно комуникацията, кой я представлява, 

което е абсолютно служебна информация – ЦИК-07-12/07.02.2022 г. 

Предлагам да попълним този въпросник и да го изпратим. Не 

мисля че е необходимо да взимаме решение, тъй като въпросите са: 

наименования, ръководител, онлайн адреси, лица за контакти. 

Информацията е служебна и разполагаме с доста време, за да 

попълним този въпросник. Това са моите доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

писмо – вх. № НС-22-1/10.02.20221 г., което може да видите в моя 

папка от днес, до председателя на Централната избирателна 

комисия. Това е писмо с молба от господин Дилян Владев, който 

посочва, че съгласно неговия законов интерес, визирайки член от 

Конституцията, иска да му бъде предоставено Решение № 4546-

НС/18.03.2017 г. на Централната избирателна комисия, като изисква 

това решение да му бъде предоставено на хартиен носител с подпис 

и печат. В молбата е указан интерес, на който желае да му бъде 

изпратено това решение с куриер за негова сметка. 

Подготвила съм писмо-отговор до господина, с което го 

уведомяваме, че така изискано изглежда, че решението трябва да му 

се предостави в оригинал – в отговора съм посочила, че решението 

не може да му бъде предоставено в оригинал и че съгласно 

разпоредбите на Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

е задължена и обявява решенията си на интернет страницата си с 

оглед осигуряване публичност и възможност всяко лице да има 

достъп до тези актове на Централната избирателна комисия.  

Може би господинът е възпрепятстван да ползва достъп по 

електронен път до тази информация, затова в писмото съм посочила, 
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че ще му изпратим копие от обявеното на страницата на 

Централната избирателна комисия решение, което той изисква. 

Предлагам да изпратим на господина писмо, придружено с 

копие от обявеното на страницата ни решение, което той посочва. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

Колеги, с това е изчерпан дневният ред. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващото за 22 февруари 2022 г. от 10,30 ч., като в 

зависимост от информацията, която ще получим от общинските 

избирателни комисии, за определяне на техниците, които ще 

обслужват машините за гласуване, трябва да имаме готовност за 

заседание в тази връзка. 

 

 (Закрито в 12,20 ч.) 
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