
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 179 

 

На 22 март 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Гергана Стоянова, Силвия Стойчева, Елка 

Стоянова, Георги Баханов, Цветанка Георгиева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев 

3. Доклади относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладват: Силвия Стойчева и Георги Баханов. 

4. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева 

ОТСЪСТВА: Йорданка Ганчева поради платен годишен 

отпуск. 
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Заседанието бе открито в 11,10 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на 

заседание. 

В отпуск е колегата Ганчева. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване с докладчик колегата Войнов. 

2. Доклади по административни преписки – докладват: 

госпожа Солакова, Матева, Стоянова, Стойчева, Елка Стоянова, 

господин Баханов и Георгиев. 

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК – докладват госпожа Стойчева и господин Баханов. 

4. Разни – докладва господин Димитров. 

Имате ли предложения за допълване? 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля да ме включите във втора 

точка „Доклади по административни преписки“. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да ме включите в точка втора и 

по молба на господин Баханов – да го включите в трета точка от 

дневния ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 
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Започваме с първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, във връзка с приключилото предаване на 

знания чрез Трето ниво отдалечени софтуерни консултации и 

доклада на експертите – вх. № ЦИК-06-11-27, който вече обсъдихме, 

предлагам външния хард диск, на който са записани всички 

материали и записи от обучението, да бъде предаден от експертите 

на Централната избирателна комисия с Приемо-предавателен 

протокол, след което да бъде съхранен в касата на председателя на 

Централната избирателна комисия. 

Във връзка и с приключилите дейности от частичните избори 

на 27 февруари и 6 март 2022 г. също с приемо-предавателен 

протокол да бъде получен от експертите usb носителят със софтуера 

за СУЕМГ.  

Предлагам приемо-предавателните протоколи да бъдат 

подписани от страна на Централната избирателна комисия от 

Войнов, Димитров и Георгиев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпили са две писма 

от експертите Динко Манолов и Тодор Цолов с вх. № ЦИК-11-13 и 

към ЦИК-06-11-28 – допълнение към индивидуалните им отчети.  
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Динко Манолов изпраща декларация за доходи, а Тодор 

Цолов е допълнил едно изречение – че до момента не е налична 

софтуерна модификация за СУЕМГ за местните избори през 2023 г. 

и трябва да се разработи и удостовери допълнително, което на 

всички ни е известно. Докладвам ги за сведение и за приобщаване 

към досиетата по договорите. 

Уважаеми колеги, постъпил е доклад от директора на 

дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-06-11-31/18.03.2022 г. 

относно изпълнение на граждански договори от № 1 до № 16 от 

2022 г. Това са договорите, сключени между Централната 

избирателна комисия и експертите по две направления: първо, по 

участие в дейностите по предаване на знания на Централната 

избирателна комисия чрез Трето ниво отдалечени софтуерни 

консултации и второ, участие в дейностите по произвеждане на 

частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г. 

Дейностите и по двете направления приключиха. На 17 март 

проведохме заключителна работна среща с експертите, на която 

обсъдихме техните заключителни доклади. Освен това всеки един 

експерт е представил и индивидуален писмен отчет съгласно 

клаузите на договора. 

От съдържанието на представените отчети се установява 

съответствие по отношение на възложената работа и отчетените 

дейности. Работата по всички договори е изпълнена точно и в 

предвидените срокове, а по част от договорите са извършени 

непредвидени допълнителни по обем дейности. 

Предвид изложеното предлагам да приемем изпълнението на 

възложената работа по договори от № 1 до № 16 и да изплатим 

възнагражденията на изпълнителите по всеки договор, както и по 

допълнителните споразумение към договори с номера: 1, 2, 3 и 13, 

14,15 и 16. 

Колеги, правя уточнението, че непредвидените допълнителни 

по обем дейности са предвидени в допълнителните споразумения, 
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които бяха сключени между Централната избирателна комисия и 

експертите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

във връзка с направения доклад? 

Ако няма други предложения, различни от тези на 

докладчика, подлагам на гласуване направеното предложение – с 

протоколно решение да приемем работата на експертите, посочени в 

докладната записка, с които Централната избирателна комисия има 

сключени индивидуални договори от № 1 до № 16 включително и да 

бъде изплатено предвиденото в договорите, включително и към 

допълнителните споразумения възнаграждение. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмото с вх. № ЦИК-06-11-18/25.02.2022 г., с което 

„Информационно обслужване“ АД ни изпрати Приемо-предавателен 

протокол във връзка с приключилите Трето ниво софтуерни 

консултации, който протокол е подписан от страна на Смартматик.  

В тази връзка е получено още едно писмо от 

„Информационно обслужване“ АД – вх. № към ЦИК-06-11-

18/17.03.2022 г., с което молят за обратна връзка относно статуса на 

документа. 

Досега не можехме да разгледаме по същество този приемо-

предавателен протокол, тъй като не бяхме приключили договорите с 

експертите, които получиха Трето ниво консултации. След като 

приехме работата съгласно т. 4 и т. 5 по Договор № 22 от 24 юни 

между Централната избирателна комисия и „Информационно 
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обслужване“ АД, трябва да се подпише приемо-предавателен 

протокол между Централната избирателна комисия и Смартматик. 

Във връзка с горното е изготвено становище от юрисконсулт 

в дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-83. В становището е 

отбелязано, че представеният Приемо-предавателен протокол може 

да се подпише след приемане на изпълнението на договори от № 2 

до № 12 от 2022 г., като се правят две уточнения по съдържанието на 

Приемо-предавателния протокол. 

Първото е, че в Приемо-предавателния протокол е посочено 

като основание текст от договор, сключен между „Информационно 

обслужване“ АД и Смартматик, а Централната избирателна комисия 

не е страна по този договор и второ, че има разминаване в датата на 

приключване на консултациите – 9 февруари, е отбелязано в 

Приемо-предавателния протокол, а 8 февруари – в доклада на 

експертите. 

В тази връзка предлагам да изпратим писмо до 

„Информационно обслужване“ АД, с което да им поискаме да ни 

предоставят препис от договора, който цитират, сключен между 

„Информационно обслужване“ АД и Смартматик, за да можем да 

вземем наше становище по евентуално подписване на този приемо-

предавателен протокол или да подготвим наш вариант на приемо-

предавателен протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

Вашите изказвания във връзка с предложението по съдържанието на 

писмото, което да бъде изпратено до „Информационно обслужване“ 

АД; да изискаме договора, посочен в Приемо-предавателния 

протокол, чието съдържание не ни е известно, за да може 

Централната избирателна комисия да вземе решение. 

Ако няма, моля, режим на  гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

 

Продължаваме с втора точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, днес ще Ви докладвам само 

за запознаване доклад от финансовия контрольор – вх. № ЦИК-09-

70/15.03.2022 г., във връзка с възнагражденията на общинските 

избирателни комисии за заседания и за дежурства. 

Докладвах Ви за запознаване писмо от „Информационно 

обслужване“ АД с вх. № ЧМИ-00-16/15.03.2022 г. Към писмото бяха 

приложени приемо-предавателни протоколи заедно със справки с 

посочен размер на възнаграждението за изпълнението на Договор 

№ 8 относно компютърната обработка на данните от гласуването в 

частичните избори за кметове, произведени на 27 февруари и 

на 6 март 2022 г.  

По тази преписка е постъпила докладна записка – вх. № 

ЦИК-09-84/21.03.2022 г., от дирекция „Администрация“. Във 

вътрешната мрежа, включително са сканирани и договорът, и 

Допълнителното споразумение – договорът е от 13 август 2020 г., 

Допълнителното споразумение е от 23 септември 2020 г. 

Съгласно представените документи предложението е 

Централната избирателна комисия да одобри приемането на 

работата и да упълномощи председателя на Централната 

избирателна комисия да подпише приемо-предавателните протоколи 

за всеки конкретен избор – частичен на 27 февруари, съответно 

на 6 март 2022 г. 

Приемо-предавателните протоколи са в три екземпляра – по 

един за Централната избирателна комисия, „Информационно 

обслужване“ АД и за съответния кмет на община, който дължи 

възнаграждението по договор, сключен с „Информационно 
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обслужване“ АД, в изпълнение на решение на Централната 

избирателна комисия за определяне на съответния размер – в случая, 

Решение № 1087-МИ/01.02.2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или 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, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в заседанието от 17 март Ви 

докладвах за запознаване оферта, за абонаментната удръжка на 

модули за управление на предварителния финансов контрол от 

Интегрираната система ПОЛИКОНТ в Централната избирателна 

комисия – вх. № ЦИК-08-3/14.03.2022 г.  

Представена е докладна записка с вх. № ЦИК-09-

80/17.03.2022 г. относно изплащане на едногодишна абонаментна 

поддръжка на софтуерния модул „Финансов контрол“. В докладната 

записка е представена информация и за ползваната абонаментна 

услуга до този момент. 

Предложението е да се одобри така представената оферта и 

да се заплати абонаментната такса за поддръжка на модул 

„Финансов контрол“ на стойност 146,45 лв. с ДДС за период една 

година, считано от 1 април 2022 г.  

Представен е контролен лист от финансовия контрольор за 

извършен предварителен контрол. 

Предлагам да одобрим направеното предложение и 

изплащането на този разход. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам Ви за запознаване вх. 

№ ЦИК-00-88/18.03.2022 г. в отговор на наше писмо до 

изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД. 

Получили сме оферта по повод сключения между Централната 

избирателна комисия и „Информационно обслужване“ АД договор 

за ползване на сървър. Ние направихме искане да закупим сървъра и 

поискахме тяхна оферта. Ще бъдат предоставени предварително 

както становище, така и предложение по тази преписка. 

Докладвам Ви за сведение получени указания до всички 

първостепенни разпоредители с бюджет във връзка с подготовката и 

представянето на бюджетните прогнози за 2023 г., както и за 

разходните тавани за периода 2023 г. – 2025 г. – вх. № БЮ-

1/18.03.2022 г., на министъра на финансите. Докладвам Ви го за 

сведение и предоставяне на главния счетоводител и на 

счетоводството за изпълнение. 

Колеги, докладвам Ви писмо, което сме получили от 

председателя на ОИК – Котел, с вх. № МИ-15-95/18.03.2022 г. по 

повод възникнало обсъждане, изразено недоволство от страна на 

техническото лице за поддръжка на СУЕМГ към ОИК – Котел. На 

този етап Ви го докладвам за сведение и запознаване. 

Ще Ви докладвам и няколко преписки до районни 

прокуратури по повод извършената проверка за гласуване в 

нарушение или повече от веднъж в изборите за народни 

представители на 11 юли. 

От подготвените писма започвам с писмото до Районна 

прокуратура – Видин, но тъй като в представената преписка има 

само едно лице, което е в графата „настоящ адрес“, в този случай Ви 
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предлагам да не сезираме Районната прокуратура, тъй като, считам, 

че след като лицето е гласувало веднъж, няма данни да е гласувало 

два пъти; гласувало е по постоянния си адрес, независимо че е 

подало искане за включване по настоящ адрес. Предлагам, както и за 

4 април приехме, да не изпращаме писмото до Районна прокуратура 

– Видин. 

До Районна прокуратура – Кърджали, изпращаме два 

списъка. По първия списък – за гласуване в нарушение, имаме един 

чужд гражданин и едно лице с правно ограничение. За другите две 

лица, за които имаме данни в графа „настоящ адрес“, предлагам да 

не изпращаме уведомление за тях и да не сезираме Районната 

прокуратура. 

 Имаме обаче три лица, за които има данни да са гласували 

повече от веднъж. Това е писмото до Районна прокуратура – 

Кърджали. 

 Районна прокуратура – Габрово, също имаме само едно лице, 

гласувало в нарушение, според проверката на ГД ГРАО, но то 

фигурира в графа „настоящ адрес“. Предлагам да не сезираме 

районната прокуратура. 

Районна прокуратура – Добрич, както виждате, имаме само 

едно лице, гласувало в нарушение и е чужд гражданин. Сезираме 

административния ръководител на Районна прокуратура – Добрич. 

Районна прокуратура – Кюстендил, по същия начин имаме 

едно лице, което фигурира в графа „настоящ адрес“ и предлагам да 

не изпращаме писмо, тъй като, считам, че нямаме гласуване в 

нарушение в изборите на 11 юли.  

Същото е и в преписката до Районна прокуратура – Ловеч, 

където лицето фигурира в графа „настоящ адрес“. 

Предлагам Ви да изпратим само тези писма, за които 

наистина имаме данни за гласуване в нарушение, както и данни за 

гласували повече от веднъж. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението както беше направено 

– да се изпратят писмата до съответните районни прокуратури 

относно случаите, за които има нарушение на Изборния кодекс и на 

правилата за гласуване. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Матева. 

Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

становище от юрисконсулт К.            – вх. № ЦИК-09-

82/21.03.2022 г., във връзка с постъпило плащане по сметката на 

Централната избирателна комисия в размер на 200 лв.  

Плащането е от А.           Б.             и е постъпило на 

10 февруари – платени разноски. В основанието за плащане е 

посочено „разноски по дело № 2627/2021 г. и по дело № 

1693/2021 г.“ – и двете по Описа на Административен съд – София-

град. 

Поисках информация от юрисконсулт Кирилова във връзка с 

цитираните дела като основание за плащане. Припомням, че на 

15 февруари Ви докладвах за сведение и запознаване съобщение, 

изпратено ни от Административен съд – София-град по дело 

№ 1693/2021 г., с което ни се връчи влязло в сила решение. С това 

решение А.        Б.           беше осъдена да заплати на Централната 

избирателна комисия сума в размер на 100 лв. Тогава беше 

докладвано на Централната избирателна комисия, че следва 

юрисконсултите да предприемат действия по снабдяване с 
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изпълнителен лист, но тъй като са платени разноските, по които е 

осъдена, и тъй като в платежното нареждане е посочено и друго 

дело, по което са платени разноски, изисках тази информация. 

Виждате информацията във вътрешната мрежа в папката с моите 

инициали.  

И по двете дела А.       Б.           е осъдена да плати на 

Централната избирателна комисия 100 лв. разноски. Разноските вече 

са платени, така че с това се приключва преписката и Ви докладвам 

това становище за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам постъпило уведомление 

в Централната избирателна комисия с ведно с приложени документи 

– вх. № МИ-15-85, от ОИК – Разлог, с което ни уведомяват за взето 

от тях Решение № 135/11.03.2022 г. относно предсрочно 

прекратяване пълномощията на кмета на община Разлог.  

Към уведомлението са приложени както Решение 

№ 135/11.03.2022 г., така и преписки, съдържащи решение на 

КПКОНПИ; влязло в сила решение по адм. дело № 7755 по описа на 

Върховния административен съд, както и решение по адм. дело 

№ 134/2021 г. на Административен съд – Благоевград. 

Преписката е окомплектована с изискуемите документи с 

оглед отправяне предложение до президента за насрочване на 

частични избори в тази община. 

Като свързан доклад Ви докладвам и постъпило уведомление, 

че срещу това решение на ОИК – Разлог, в срок е постъпила жалба 

от господин Г.      , за което общинската избирателна комисия ни е 

уведомила с вх. № МИ-15-96, че същата е окомплектована с 

преписката и изпратена по компетентност на Административен съд – 

Благоевград. 

Предвид всички тези обстоятелства към настоящия момент 

тази преписка Ви докладвам за сведение и запознаване, като същата 



13 

 

ще бъде върната на доклад за последващи действия след получаване 

на резултата и съответните документи от производството по 

обжалване пред Административен съд – Благоевград. На този етап 

Ви докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, представям постъпила 

преписка от община Бургас с приложени към нея заповеди на кмета 

на общината ведно с протоколи на комисията с право на достъп до 

помещението, определено за съхранение на изборни книжа и 

материали от произведените избори за президент и вицепрезидент и 

Народно събрание и частичните местни избори 2022 г. 

Докладвам постъпилата преписка за сведение на Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте с Вашия доклад. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги в папка от 17 март е преписка с 

вх. № МИ-04-02-108 – писмо от ОД на МВР – София. Във връзка с 

досъдебно производство искат заверени копия от избирателни 

списъци по отношение на гласуване от 2019 г.  

Подготвен е проект на отговор в същата папка, с което им 

отговаряме, че избирателните списъци се изготвят по реда на чл. 23 

и се съхраняват в съответните общински администрации; че 

исканата от тях информация е налична на посочените места. 

Моля да се запознаете и да гласуваме проекта на отговор, за 

да бъде изпратен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по предложението на госпожа Стоянова и по 

предложението за писмо? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Имам още два доклада, които ще Ви 

представя само за запознаване – вх. № НС-04-02-54 и вх. № НС-04-

02-55, в днешна папка.  

Докладвам ги само за запознаване, тъй като не съм работила 

по тях и сега не мога да Ви предложа проект на отговор. И двете 

касаят разследване в досъдебни производства на РУ – Златоград, а 

другото е за 05 РУ на СДВР.  

Запитването е по отношение на гласуване извън страната. 

Тъй като информацията, която искат, е с определена насоченост и 

обем, ще ми е необходимо време да обработя преписките. Сега Ви ги 

докладвам само за запознаване, на следващото заседание ще Ви ги 

докладвам отново. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Уважаеми  колеги, във връзка с изпратено от нас писмо – изх. 

№ НС-00-19/09.03.2021 г., до „Информационно обслужване“ АД във 

връзка с получено в Централната избирателна комисия писмо по 

описа на Районна прокуратура – Ямбол, ТО – Елхово, с което ги 

помолихме да ни информират кога е регистрирано при тях писмо с 

изх. № НС-00-52/08.11.2019 г., сме получили отговор от 

“Информационно обслужване“ АД – вх. № НС-00-22/17.03.2022 г.  

 „Информационно обслужване“ АД ни информира, че писмото 

е получено в деловодството на „Информационно обслужване“ АД и 

е регистрирано с вх. № 12-00-464/08.11.2019 г. Може да погледнете 

писмото. Информират ни, че с оглед това, че същото е получено през 

седмицата от втория тур на местните избори, в която по-голямата 

част от ресурса на компанията е бил ангажиран с изпълнение на 

основните задачи по компютърна обработка на резултатите от 

изборите и са били физически на разположение в изчислителни 
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пунктове към СИК и ОИК, са пропуснали своевременно да изпратят 

отговор на писмото до Централната избирателна комисия. 

Във връзка с тези писма съм подготвил отговор до зам.-

районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол, с което ги 

информираме – може да видите текста на писмото, с което ги 

уведомяваме, че във връзка с тяхно писмо от 1 март 2022 г. 

Централната избирателна комисия с този изходящ номер от 

8 ноември 2019 г. е изпратила за изпълнение на „Информационно 

обслужване“ АД наложеното наказание „лишаване от право да заема 

определена държавна или обществена длъжност, свързана с 

упражняването на избирателните права на гражданите за срок от две 

години“ по отношение на описаното за същото лице на основание 

влязла в сила присъда на Районен съд – Елхово, изменена с решение 

по ВНОХД на Окръжен съд – Ямбол, за срок от две години на 

основания, посочени в писмото, от Наказателния кодекс. Също така 

ги информираме, че в „Информационно обслужване“ АД същото е 

регистрирано с вх. № 12-00-644/08.11.2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване за изпращане на писмото до 

Районна прокуратура – Ямбол. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-04-02-

113/21.03.2022 г. сме получили искане от разследващ полицай при 

02 РУ на МВР – Добрич, във връзка с разследване по досъдебно 

производство по описа на същото относно образуване за извършено 

на 27 октомври 2019 г. престъпление по чл. 168, ал. 1. Молят да им 

изпратим Решение № 1029 на Централната избирателна комисия от 
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10 септември 2019 г., с което са определени съставите на 

секционните избирателни комисии в община Добричка на 

проведените на 27 октомври 2019 г. избори за кмет и общински 

съветници.  

Колеги, въпреки че това решение го има на сайта на 

Централната избирателна комисия, предлагам да изпратим заверен 

препис от същото на 02 РУ на МВР – Добрич. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – заповядайте, господин Георгиев. 

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

15-97/21.03.2022 г., което може да видите в папката с мои инициали 

от днес. От ОИК – Велинград, ни уведомяват, че са отговорили на 

господин Р.       и са ни приложили като копие и писмото-отговор 

във връзка с поставени от него въпроси относно статута на кмета на 

съответното кметство от общината. Представям Ви писмото от ОИК 

– Велинград, с цитирания номер за сведение. 

На следващо място, имаме две писма от Първо РУ при 

Столична дирекция на вътрешните работи – вх. № МИ-04-02-

110/17.03.2022 г., и вх. № МИ-04-02-112/18.03.2022 г., с които от 

един и същи разследващ полицай е поискано да им предоставим 

Методическите указания след уточнения за изборите за общински 

съветници и кметове.  

Предлагам проект на писмо с проектен номер 2855 – в 

папката с мои инициали, със стандартния текст и посочваме линка 

на страницата на Централната избирателна комисия, където могат да 



17 

 

бъдат разгледани и свалени Методическите указания за изборите за 

общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващото писмо е с вх. № НС-04-

02-56 от ОД на МВР – Ямбол, с което се иска информация относно 

дали лице е било вписано като кандидат за народен представител в 

съответната листа и под кой номер.  

В тази връзка предлагам за сигурност на върната след това 

информация да приемем текста на писмо до „Информационно 

обслужване“ АД за справка. Подготвеният проект на писмо е с 

номер 2857 в папката са мои инициали от днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД има ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

2 (Ерхан Чаушев и Севинч Солакова.) 

Следващ докладчик – госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам вх. № ПВР/НС-14-

2/22.03.2022 г. – писмо, от кмета на община Провадия, с което той 

иска разрешение за отваряне на запечатано помещение във връзка с 

това, че помещението, в което се съхраняват сега изборни книжа и 
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материали от проведените избори за президент и вицепрезидент през 

2021 г., с решение на Общинския съвет е предоставено на 

Националната служба за съвети в земеделието към Министерството 

на земеделието и се налага преместване на изборните книжа в друго 

помещение. 

Предлагам текст на писмо, с което да уведомим кмета на 

община Провадия, че това преместване се осъществява на основание 

т. 2.2 от Решение № 1244-МИ/30.09.2019 г. на Централната 

избирателна комисия със заповед на кмета на общината, без да е 

необходимо изрично разрешение от Централната избирателна 

комисия. 

Текстът на писмото може да видите в моя папка от днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по текста на писмото, което да изпратим до кмета на 

община Провадия? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Господин Ципов, заповядайте с Вашия доклад. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-00-

23/13.03.2022 г. – отговор от „Информационно обслужване“ АД, на 

писмо, което им изпратихме във връзка с необходимост да бъде 

извършена проверка по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за организация и 

реда за извършване на проверка на декларация за установяване на 

конфликт на интереси относно достоверността на декларирани 

факти; декларации за несъвместимост от назначени в ОД на МВР 

служители. Питат ни за пет лица.  

Отговорът на „Информационно обслужване“ АД е, че нито 

едно от посочените лица със съответните ЕГН-та не са били 
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регистрирани като кандидати за народни представители, общински 

съветници или кметове, членове на Европейския парламент от 

Република България, съответно не са били избрани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване за изпращане на писмото до ОД на МВР – 

Пловдив. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви вх. № ЧМИ-06-

52/17.03.2022 г. – писмо от община Исперих, с което ни изпращат 

заповед на кмета за разпечатване на запечатано помещение и 

протокол от извършените действия във връзка с отварянето на 

запечатано помещение. Докладвам Ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. 

№ ЧМИ-01-12/21.03.2022 г. е получен препис от Указ № 89 от 

17 март 2022 г. на Президента на Републиката, с който е насрочен 

частичен избор за кмет на кметство Бистра, община Алфатар, област 

Силистра на 3 юли 2022 г. Докладвам Ви го за сведение. 

За сведение Ви докладвам вх. № ЦИК-00-89 – би трябвало да 

е в моя папка от днешна дата, протокол от 21 март, с който е 

удостоверено, че в присъствието на главен експерт-архивист в 

администрацията на Централната избирателна комисия, директора 

на дирекция „Администрация“ и представители на Народното 

събрание от дирекция „Управление на собствеността“ е отворено 

предоставеното на Централната избирателна комисия за ползване 

помещение Ц-44 за извършване на оглед във връзка с дейностите по 

ремонта. 

За Централната избирателна комисия протоколът е подписан 

от госпожа Манолова и госпожа Димитрова, и за Народното 
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събрание е подписан от господин Б.           . Докладвам Ви го за 

сведение.  

Ще бъде възложено на директора на дирекция 

„Администрация“ в този протокол да удостовери и затварянето на 

помещението, след като е отворено, тъй като протоколът не съдържа 

такава информация, а предполагам, че са спазени изискванията за 

затваряне на помещения, в които се съхраняват документи на 

Централната избирателна комисия. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

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

57/16.03.2022 г. е получено искане за изплащане на възнаграждения 

от ОИК – Мездра. Искането е за проведени дежурства на 11 март и 

на 14 март 2022 г., на които е подготвяна информация във връзка с 

образувано досъдебно производство със съответния номер по описа 

на Специализирана прокуратура. 

Към преписката са приложени контролен лист от страна на 

финансовия контрольор, както и счетоводна справка за размера на 

исканите възнаграждения на стойност 522,70 лв. 

Моля да одобрим изплащането на възнагражденията на 

участвалите в дежурствата членове на ОИК – Мездра. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Следващ докладчик – господин Баханов. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило искане с вх. № МИ-27-

60/17.03.2022 г. от ОИК – Добричка, относно заплащане на 

възнаграждения на членове на ОИК – Добричка, за дадено 

дежурство на 16 март 2022 г. Подписано е от председател и секретар 

и е подпечатано с печата на същата. Заедно с искането ни е 

изпратена и справка за даденото дежурство от председател, секретар 

и един член.  

Основанието за даденото дежурство е по отношение входяща 

кореспонденция от Централната избирателна комисия и 02 РУ – 

Добрич, окомплектоване на материали по досъдебно производство 

на ОД на МВР и изходяща кореспонденция до 02 РУ – Добрич. 

Справката за проведените заседания е подписана и подпечатана. 

Имаме изготвен контролен лист и счетоводна справка от 

счетоводството на Централната избирателна комисия, от което е 

видно, че исканата сума в размер на 261,35 лв. с осигурителните 

вноски за тримата членове на ОИК – Добричка, може да бъде 

изплатена. 

Предлагам с протоколно решение да изплатим исканото 

възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по 

гласуване за изплащане на възнаграждението на ОИК – Добричка. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

 

Преминаваме към последната точка – четвърта от дневния 

ред: 

РАЗНИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

В моята папка има подпапка „Камила Мендес“. Докладвам 

съдържанието на едно писмо, с което да й препратим файлове с 

изборните резултати от 2001 г. Някои от колегите пожелаха да 

погледнат съдържанието на писмото, сега го има преведено. 

Общо взето К.          М.          търси помощ, за да разбере как 

да получи достъп до информация в машинно четим вид примерно 

Excel формат, ако не, ще бъде благодарна да получи и pdf формат. 

Това, с което разполагаме, са двата zip файла – за 

парламентарните и за президентските избори от 2001 г. и предлагам 

да ги прикачим към едно изречение, което е „В отговор на Ваше 

запитване“. 

Няма да го подписваме, тъй като не е адресирано персонално, 

а е общо до Изборната комисия – така е адресирано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Димитров? 

Подлагам на гласуване направеното предложение, като 

наличната в Централната избирателна комисия информация, 

свързана с резултати от избори не само от 2001 г. и доколкото е било 

взето протоколно решение да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия, да се възложи чрез 

директора на дирекция „Администрация“ незабавното му 

изпълнение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 2 

(Севинч Солакова, Любомир Георгиев) 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам Ви писмо, на което 

току-що пристигна преводът. Писмото е от председателя на 

Постоянния избирателен орган на Румъния, в което ни се съобщава, 
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че би искал да предложи срещу между организаторите на избори от 

държавите в Европейския съюз за създаване на официална 

асоциация – това е продължение на АСЕЕЕО. Тъй като румънците 

бяха председател, ще направят някакви усилия. 

Това, което можем да им отговорим, е, че ще уважим техните 

усилия, ще участваме. Това ще е някакъв вид заместител на 

АСЕЕЕО, но ограничено до избирателните органи в Европейския 

съюз. Не знам как си го представят. 

Писмото е до госпожа Нейкова с поздрави. Докладвах Ви го 

за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се 

в точка втора от дневния ред. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, представям Ви свързан 

доклад с предходно докладваната в днешното заседание преписка 

относно ОИК – Разлог, и постъпилата там жалба срещу тяхно 

решение.  

С вх. № МИ-08-10 в Централната избирателна комисия е 

постъпило писмо с приложено разпореждане на Административен 

съд – Благоевград, във връзка с депозирана жалба от господин          

Г.     срещу решението на общинската избирателна комисия.  

Със съответното разпореждане на съда от Централната 

избирателна комисия в тридневен срок се изисква да представи 

информация относно това какъв е броят на членовете на ОИК – 

Разлог, към дата 11 март 2022 г. и поименният състав на същата с 

посочване на качеството на всеки един от членовете. 

Втората точка от исканата информация е кога са издадени и 

получени от С.         П.            и Л.     К.                     удостоверенията 

на същите въз основа на Решение № 11-25-МИ/11.03.2022 г. на 

Централната избирателна комисия, е записал съдията в 

разпореждането. 
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Подготвих писмо в отговор на това Разпореждане на съда за 

предоставяне на исканата информация. Същото е в моя папка. 

Моля да прочетете текста на писмото. Посочен е актуалният 

състав на общинската избирателна комисия към 11 март 2022 г. и 

във втора точка са посочени обстоятелствата относно въпросните 

удостоверения. 

Моля, ако имате предложения по текста на писмото, да ги 

обсъдим и да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, четейки Разпореждането на 

съда, смятам, че е необходимо да дадем на съда малко по-подробни 

пояснения във връзка с изпълнение на Разпореждането за 

предоставяне на информация, а именно да укажем, че със 

съответното решение на Централната избирателна комисия за ОИК – 

Разлог, е определен 13-членен състав, като към дата 11 март той се 

състои от 11 членове; да посочим и решенията, с които са 

прекратени пълномощията на председателя; да укажем, че 

резервните членове, за които се иска да бъдат посочени, за да станат 

членове на общинска избирателна комисия, трябва да има решение 

на Централната избирателна комисия за назначаване. Тоест в 

редовно заседание и в работата на общинската избирателна комисия 

могат да участват само членове, за които е взето решение от 

Централната избирателна комисия за назначаването им.  

Във връзка с второто искане – за удостоверенията, може би 

да укажем, че издаването на удостоверения и връчването им, 

упражняването на правомощия като член на общинска избирателна 

комисия започва с вземането на решение от Централната 

избирателна комисия и не зависи от момента на връчване на 

удостоверенията. 

Бих Ви предложила, ако сте съгласни, във връзка и с 

обсъдения проект на решение за указанията към общинските 
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избирателни комисии – какви действия трябва да предприемат и как 

да оформят решенията си във връзка с прекратяване пълномощията, 

в случая на кмет, бих предложила, ако постигнем съгласие, с едно 

изречение да изразим становище пред съда, че според Централната 

избирателна комисия, на основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА 

решението на общинската избирателния комисия с посочения номер 

независимо от посоченото в самото решение не подлежи на 

оспорване и следва да бъде изпълнено незабавно. Просто да 

подсетим съда, че тези решения не подлежат на оспорване, 

независимо от това какво е посочено в решението на общинската 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, бих предложила да се 

гласуват отделно предложенията на госпожа Матева по отношение 

на поисканата информация от Централната избирателна комисия.  

В тази връзка предлагам едно допълнение – да посочим, че за 

проведените заседания се изготвя протокол и от съдържанието на 

протокола също може да се направи извод за състава на комисията 

на интернет страницата на съответната общинска избирателна 

комисия. 

На страницата на Централната избирателна комисия в 

подрубрика „ОИК“ за Разлог са посочени всички решения, които се 

отнасят до състава на общинската избирателна комисия. Иначе с 

всичко, което госпожа Матева предложи, съм съгласна по 

отношение на искането от Административен съд – Благоевград, в 

частта относно Разпореждането на съда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов, 

заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, изразявам мнение, че 

трябва да се ограничим конкретно до отговорите на въпросите, както 
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са посочени в Разпореждането на Административен съд – 

Благоевград. 

Не възприемам предложенията, които колегата Матева 

изрази, не че не са правилни, но такива допълнителни обяснения или 

становища от Централната избирателна комисия към съда, без да ни 

ги искат, считам, че не е добре да ги даваме, тъй като съдът е 

компетентен да решава. Предполагам, че ще се запознае с всички 

материали по делото и с Изборния кодекс. 

Предлагам да се ограничим в отговорите конкретно, както са 

зададени от Административен съд – Благоевград, тоест прилагаме 

относимите решения към 11 март 2022 г. относно състава и броя на 

членовете на ОИК – Разлог, с приложение на относимите решения за 

предсрочно прекратяване правомощията на двамата членове. 

Предлагам отговорът да е конкретен без излишни становища и 

обяснения, каквото не се изисква от Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моите предложения с 

изключение на последното, което, ясно казах, че няма връзка с 

Разпореждането, то има връзка с делото, което е образувано, във 

връзка с въпросите, поставени към Централната избирателна 

комисия и информацията, която изисква съдът. Съдът изисква 

информация: какъв е броят на членовете на ОИК – Разлог, към дата 

11 март, като се посочи и поименният състав, редовни и резервни 

членове; председател, заместник-председател и секретар с посочване 

на качеството на всеки един от членовете. След това: „да се 

предостави информация и доказателства кога са издадени и 

получени от С.      П.         и Л.      К.           удостоверенията, 

следващи се на същите, въз основа на Решение № 1125-

МИ/11.03.2022 г. на Централната избирателна комисия. 
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Моите предложения във връзка с изпълнение на 

разпореждането са за предоставяне на подробна информация на 

съда, както той изисква и затова предложих да бъдат описани всички 

решения, с които е променен съставът на ОИК – Разлог. 

Както колегата Стоянова е написала, актуалният състав е 

посочен към дата 11 март 2022 г. Във връзка с искането за 

удостоверенията предложих да изразим становище, което досега 

винаги сме поддържали, че решението за назначаване на членове на 

ОИК има незабавно действие. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Разбрах какво предложихте, госпожо 

Матева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

изказвания, предложения? 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Във връзка с изразените становища от 

мен, колегата Солакова и от колегата Матева, предлагам, първо, да 

се гласува писмото, както е изготвено от докладчика Гергана 

Стоянова и след това поотделно да бъдат подложени на гласуване, 

както каза колегата Солакова, предложенията на Матева – едно, по 

едно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

искахте думата. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Във връзка с направените 

разисквания бих искала да уточня и да Ви представя по този проект 

на писмо корекция към текста, за да може с въведените допълнения 

и корекции, да бъде подложен на гласуване. 

По първия въпрос, който изисква Административен съд, 

предлагам в текста да бъде допълнен поименният състав на ОИК – 

Разлог, към 11 март 2022 г., като текстът бъде допълнен: 

„актуалният състав е съобразно решенията на Централната 

избирателна комисия“ и бъдат изброени всички решения на 

Централната избирателна комисия не само за назначаване, но и 
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свързаните с предсрочното прекратяване на пълномощия. Може в 

този текст да добавим и съответен линк-препратка към страницата 

на Централната избирателна комисия в секцията „ОИК“, където 

същите също така са посочени и обявени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направените предложения по проекта и предвид краткия срок, 

който имаме, по изпълнение на разпореждането, Ви предлагам 

докладчикът да направи съответните корекции, след което ще го 

подложа на гласуване. 

Прекъсвам заседанието за 10 минути. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Госпожо Стоянова, имате ли готовност с Вашето 

предложение след обсъжданията и предложенията, които бяха 

направени. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Текстът на писмото до 

Административен съд – Благоевград, беше коригиран съгласно 

направените обсъждания и предложения. 

В първата точка уточняваме, че правомощията на резервни 

членове се упражняват след решение на Централната избирателна 

комисия за назначаване на същите за редовни членове в Комисията. 

Във втората точка да бъде допълнено, че назначеният 

заместник-председател С.     П.          е бил досегашен член на 

общинската избирателна комисия. 

Останалото като текст можете да го видите в моята папка – 

текстът е обновен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

или предложения? Няма. 
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Моля, процедура по гласуване на писмото, което ще 

изпратим в изпълнение на съдебното Разпореждане. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Колеги, във връзка с доклада, направен от госпожа Стоянова, 

беше направено предложение от госпожа Матева да изразим 

становище, което не подложих на гласуване преди прекъсване на 

заседанието. 

Във връзка с нейното предложение има ли изказвания? Няма. 

Подлагам на гласуване направеното предложение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – 3 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева) 

Колеги, има ли други доклади? 

Преди да закрия заседанието, ще направя предложение във 

връзка с намиране на подходяща сграда за настаняване на 

Централната избирателна комисия. 

Колеги, както на всички ни е известно, последната 

информация, с която разполага Централната избирателна комисия, 

беше свързана с помещения в НДК, които да бъдат предоставени за 

ползване от Централната избирателна комисия. 

На последната среща с ръководството на НДК бяхме 

информирани, че настаняването в помещенията, които първоначално 

са били предложени – не мога да знам по чия инициатива е било 

направено това предложение и колко е било то актуално към 

момента, който започна мандатът на този състав на ЦИК, но към 

момента се оказва, че е практически невъзможно, което, надявам се, 
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ще бъде потвърдено и в писмен вид към Централната избирателна 

комисия, Централната избирателна комисия да се настани там. 

В телефонен разговор и министърът на културата потвърди 

това, което разбрахме от проведената среща в НДК, на която 

присъствахме няколко колеги. 

С оглед на това, че трябва да продължим да работим в тази 

сграда, ако се увеличи администрацията на Централната избирателна 

комисия, очевидно, това ще е невъзможно предвид помещенията, 

които са ни предоставени.  

Смятам, че наистина е наложително държавата в своята си 

роля да осигури помещения, в които да работи безпроблемно 

Централната избирателна комисия предвид правомощията, които 

имаме, да могат да бъдат изпълнявани нормално, особено в активен 

изборен период.  

Предлагам да изпратим писмо до министър-председателя и 

до министъра на финансите с предложение за съвместна среща по 

този въпрос, като датата, часът и мястото ще бъдат уточнени в 

оперативен порядък. 

В тази връзка Ви предлагам да вземем протоколно решение за 

изпращане на такова предложение. 

Ако имате допълнение към това мое предложение, моля да го 

направите. Предложението е срещата да бъде в Централната 

избирателна комисия. 

Колеги ми подсказват, че на тази среща ще трябва да се 

обсъди и въпросът, свързан с намирането на склад, в който да се 

съхраняват машините за гласуване, тъй като, мисля, че има решение 

на Министерския съвет до намирането на имот – държавна 

собственост, с предназначение склад, отговарящ на всички 

изисквания, може да ползваме и частен склад, но това не може да 

бъде безкрай, така че и това да бъде предмет на тази среща и да се 

допълни в писмото, което ще изпратим, с предложение за среща в 

Централната избирателна комисия. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

С това изчерпахме дневния ред. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващото за понеделник, 28 март 2022 г. от 10,30 ч. 

Благодаря. 

 

(Закрито в 12,55 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 
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Стефка Аличкова 


