
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 191 

 

На 12 април 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Гергана Стоянова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Георги Баханов, Ерхан 

Чаушев. 

2. Проект на решение относно предложение до Президента на 

Република България за насрочване на частичен избор в община 

Вълчи дол, област Варна. 

Докладва: Красимир Ципов  

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладват: Красимир Ципов и Силвия Стойчева 

4. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров и Росица Матева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАХА: Йорданка Ганчева и Елка Стоянова. 

 



2 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Тринадесет членове сме в залата – налице е кворум за 

провеждане на заседание.  

В отпуск са колегите Йорданка Ганчева и Елка Стоянова. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Доклади по административни преписки – ще Ви докладвам 

аз, госпожа Матева, госпожа Солакова, Гергана Стоянова, Красимир 

Ципов и Любомир Георгиев. 

2. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК – докладват: господни Ципов и госпожа Стойчева. 

3. Разни с докладчици госпожа Матева и господин Димитров. 

Очевидно, дневният ред днес е по-кратък. 

Имате ли предложения? 

Господин Баханов? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да ме включите в точка: „Доклади 

по административни преписки“. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите в същата точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Колеги, моля, режим на гласуване на така предложения 

дневен ред с направените допълнения. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Преминаваме към дневния ред. 
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Започваме с първа точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колеги, ще Ви докладвам две преписки – в моя папка от 

днешна дата са преписките. 

Докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-00-134/10.05.2022 г. – 

отговор на наше писмо от 19 април 2022 г. от изпълнителния 

директор на Националния дворец на културата по повод нашето 

писмо във връзка с помещенията, които бяха предложени на 

Централната избирателна комисия за настаняване още в началото на 

2020 г. Всички знаем, имаше разменена кореспонденция, конкретно 

предложение за отдаване под наем, включително и как ще бъде 

направено преустройството и за чия сметка ще бъде финансирането. 

 След проведената среща на 16 март между Централната 

избирателна комисия и Националния дворец на културата се оказа, 

че това предложение не било актуално и в този смисъл е писмото, 

което сме получили – че предложенията от 30 август и от 

1 септември 2021 г. не са актуални, тъй като е станало ясно, че 

отделянето на пространства от сградата на Националния дворец на 

културата ще я направи нефункционална и неизползваема за 

провеждане на държавни и международни форуми. 

Междувременно са ни предложили свободни към момента 

офисни пространства в административната сграда на Националния 

дворец на културата. Колегите, които присъствахме на срещата, Ви 

запознахме с предложението, което беше един етаж от тази 

административна сграда, крайно недостатъчно и неподходящо за 

дейността на Централната избирателна комисия, като изобщо не 

стои въпросът с кабинети за членовете на Централната избирателна 

комисия, за да не остава някой с погрешното впечатление, че 

Централната избирателна комисия има претенции и заради това не 

може да се намери подходящо помещение. Просто помещенията не 

са съобразени със специфичната дейност на Централната 

избирателна комисия. 
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В нашето писмо бяхме отправили запитване за предоставяне 

на складови помещения за нуждите на Централната избирателна 

комисия. Информират ни, че към момента разполагат с над 400 кв. м 

такива, находящи се в главната и административната сгради на НДК 

и предлагам да бъде организиран оглед на тези помещения – дали 

могат да послужат за нуждите на Централната избирателна комисия. 

В нашето запитване основно ставаше дума за архивни 

помещения във връзка с необходимостта от намирането на такива за 

съхраняване на изборни книжа и материали. Докладвам Ви го за 

запознаване и в работно заседание ще обсъдим необходимостта от 

извършване на оглед на тези площи. 

Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-09-135/11.05.2022 г. 

Изготвена е докладна записка от администрацията на Централната 

избирателна комисия с предложение за назначаване на служител в 

администрацията. 

С вх. № ЦИК-11-28/11.05.2022 г. имаме и заявление от 

А. П. Б., с което заявява желание да постъпи на 

работа на длъжността „главен специалист-домакин“ в дирекция 

„Администрация“ в Централната избирателна комисия. Притежава 

необходимото образование и квалификация. 

Колеги, предлагам Ви във връзка с продължителното 

отсъствие на Н. Г., който е титуляр на длъжността 

„главен специалист-домакин“, Атанас Борисов да бъде назначен по 

заместване до завръщане на титуляря. 

Последният болничен лист, представен от господин Гебрев, е 

със срок до края на месец май, но вероятно може да се наложи и 

продължаване на неговото отсъствие, поради което Ви предлагам 

А. Б. да бъде назначен на длъжността „главен специалист-

домакин“ съгласно чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда по 

заместване на Николай Гебрев при същите условия до завръщане на 

титуляря. 

Към докладната записка в моя папка ще видите проект на 

трудов договор, длъжностната характеристика, одобрена от 
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Централната избирателна комисия за заеманата длъжност и 

заявлението на Атанас Борисов. 

Имате ли предложения или изказвания във връзка с това? 

Господин Борисов може да започне от утре според мен. 

Ако нямате предложения, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо от 

Обществения съвет към Централната избирателна комисия с вх. 

№ ЦИК-12-18/10.05.2022 г., с което се изпраща на Централната 

избирателна комисия адрес за онлайн участие в срещата им на 

10 май, от 18,00 ч. Даден е линк към системата, в която се провеждат 

заседанията на Обществения съвет. Има и проект за дневен ред, 

предполагам, че става дума за заседание на Обществения съвет, тъй 

като дневният ред е: приемане на проект за дневен ред; дискусия по 

актуални теми и разни. 

Тъй като това е трето или четвърто писмо, което пристига за 

заседание на Обществения съвет след датата на провеждане на 

заседанието, не знам дали да не изпратим писмо до Обществения 

съвет, с което да им напомним, че съгласно правилата следва да 

уведомяват Централната избирателна комисия минимум един ден 

преди датата на заседанието, като и че следва да изпращат резюме от 

обсъжданите теми след провеждане на заседанията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или други предложения във връзка с доклада на госпожа 

Матева, както и предложението да изпратим писмо във връзка с 

правилата за работата на Обществения съвет – Централната 

избирателна комисия да бъде своевременно уведомявана, до края на 

предходния ден преди заседанието, като ни изпращат и проект на 
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дневен ред, а след провеждане на заседанието да ни представят 

информация от проведеното заседание, тъй като, когато е онлайн, не 

се води стенографски протокол, с който да можем да се запознаем, в 

този смисъл да бъде изпратено писмо? 

Ако няма други предложения, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 1 (Севинч Солакова). 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо с вх. 

№ ЦИК-12-19/11.05.2022 г. от Т. Г., който е представител 

на Обществения съвет в специализираното звено за дистанционно 

електронно гласуване, което е разпределено на мен и на колегата 

Войнов – предполагам на мен, поради факта че е от Обществения 

съвет.  

В писмото господин Гунчев ни уведомява, че ще запознае 

членовете на Обществения съвет и ще изготвят общо становище по 

техническата спецификация, като почти нереално е това да се случи 

в срока, определен в писмата, които изпратихме до членовете на 

специализираното звено. Моли да се изпрати и визираното в 

писмото становище на Б. С. от 4 май, както и други 

налични допълнителни материали, становища и препоръки, касаещи 

поставените въпроси. 

Колеги, доколкото разбирам от колегата Войнов, изпратени 

са материалите, така че това писмо остава за сведение на 

Централната избирателна комисия и при по-нататъшни действия 

звеното ще си вземе решение. 

Докладвам Ви информация от юрисконсулт М. 

Р. с вх. № ЦИК-09-133/11.05.2022 г., свързана със справки в 

регистъра Национална база данни „Население“ и във връзка с наше 

решение от 2017 г., откогато имаме достъп до тази база данни, 

трябва да бъде информирана Централната избирателна комисия за 
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извършените справки. В случая с тази информация юрисконсулт 

Р. ни информира, че за периода от 15 март до 10 май има две 

постъпили искания за извършване на справки, като и двете са от 

госпожа Солакова, секретар на Централната избирателна комисия, за 

пет лица, за които е направена справка за установяване на 

постоянния им адрес. Докладвам Ви го за запознаване и за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като от доклада не стана ясно за 

какво е извършена проверката, тя е във връзка със сезирането на 

прокуратурата след извършена проверка от ГД ГРАО за гласуване в 

нарушение, за да може да се прецени коя прокуратура да бъде 

сезирана. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвах информацията, която е 

подадена – за установяване на постоянните адреси на четирите лица. 

В тази точка ще Ви докладвам и едно съобщение от съда, за 

да не правим изменение и допълване на дневния ред с точка 

„Доклади по дела, жалби и сигнали“.  

С вх. № НР-08-3-3/11.05.2022 г. от Софийски градски съд ни 

е изпратено Разпореждане № 7022/09.05.2022 г. от СГС, частни 

жалби, Първо отделение, с което ни се връчва частна жалба, 

подадена от „БА“ ООД и „Авенир 21“ ЕООД срещу Определение 

№ 2275/17.03.2022 г. на Софийски градски съд по въззивно частно 

гражданско дело № 2161/2022 г. Имаме седемдневен срок за 

изготвяне на отговор. Ще възложа на юрисконсулта, който е 

процесуален представител по делото, да подготви отговор за 

следващото заседание, за да бъде одобрен. 

Последният ми доклад в тази точка, колеги, припомням, че 

имаме разменена кореспонденция с „Информационно обслужване“ 

АД във връзка с достъп на членовете на Централната избирателна 

комисия до системата    …….     . Вече всички членове на 
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Централната избирателна комисия са снабдени с електронни 

подписи, което беше необходимото условие, за да ни бъде 

презентирана работата на системата и да бъде въведена 

възможността членовете на Централната избирателна комисия да 

извършват справки в тази система.  

Предлагам през другата седмица, госпожо Председател, да 

организираме среща с „Информационно обслужване“ АД, на която 

членовете на ЦИК да се запознаят с работата на тази система. Не 

зная дали да им пишем писмо, или да я организираме по телефона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме по дневния ред. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от Министерството на 

финансите получихме писмо с вх. № ЦИК-04-37/11.05.2022 г. с 

искане до 13 май да се предостави информация, попълнена бланка 

по образец, за служители, чиито осигурителни вноски са за сметка 

на работодателите. Целта е да се извърши преценка на ефекта върху 

разходите за персонал за 2022 г. с оглед промяна в модела за 

осигуряване на държавните служители по Закона за държавния 

служител и други специални закони.  

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

136/12.05.2022 г. с предложен проект на писмо до Министерството 

на финансите, с попълнена таблица с данни от бюджета на 

Централната избирателна комисия, и с уточнението, че в 

администрацията на Централната избирателна комисия и в 

Централната избирателна комисия няма служители, чиито 

осигурителни вноски са изцяло за сметка на работодателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам Ви докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-131/10.05.2022 г. с предложение за представяне на 

тримесечния отчет на Централната избирателна комисия по 

политики и програми към 31 март тази година. В изпълнение 

разпоредбите на ПМС № 31 от 2022 г. за изпълнение на държавния 

бюджет в срок до 45 дни от края на съответния отчетен период 

първостепенните разпоредители с бюджет следва да представят в 

Народното събрание отчета за изпълнението на програмния бюджет 

за всяко тримесечие, в случая за първото тримесечие. 

Към докладната записка е представен отчетът, включително и 

на електронен носител.  

Предлагам да одобрим изпращането до председателя на 

Народното събрание на отчета за изпълнението на програмния 

бюджет на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, , Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с изтичането на 

срока на Договор № 11 от 11 март 2021 г. за ползване на сървърна 

конфигурация, предоставена от „Информационно обслужване“ АД 

изпратихме писмо до „Информационно обслужване“ АД с искане да 

ни направят оферта за закупуването на тази сървърна конфигурация. 

Беше представена обосновка за това.  

В момента е представена докладна записка с вх. № ЦИК-09-

132/11.05.2022 г. въз основа на представена оферта от 

„Информационно обслужване“ АД за сървърната конфигурация.  
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В докладната записка се прави предложение да се одобри 

офертата и да се приеме предложението на „Информационно 

обслужване“ АД за придобиване собствеността на сървърна 

конфигурация, ползвана към момента от Централната избирателна 

комисия, по Договор № 11. В докладната записка е обосновано 

предложението въз основа на представена фактура да бъде 

изплатено възнаграждението, доколкото то е стойност по-ниска от 

30 хил. лв. без ДДС и може да се възложи по чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

Закона за обществените поръчки, без да е необходимо сключване на 

писмен договор. 

На следващо място, се посочва, че нямаме данни и не е 

предоставен лиценз за системния софтуер, инсталиран към момента 

на машината, и това не е част от представената оферта от 

„Информационно обслужване“ АД и има предложение да се изпрати 

писмо до „Информационно обслужване“ АД, доколкото офертата не 

включва лиценз върху системния софтуер, да се направи 

предложение от тях за осигуряване на лиценз за същата или по-нова 

версия. 

Представен е и контролен лист за извършване на 

предварителен контрол от финансовия  контрольор, преди поемане 

на задължението. 

По тази докладна записка предлагам или да обсъдим на 

работно заседание няколко въпроса, които възникват, или да Ви 

направя в момента предложението си. По принцип намирам за 

целесъобразно да се сключи договор в случая за придобиването на 

собствеността върху сървърната конфигурация; на следващо място, 

да се прецени какви са фактическите разходи след изтичане на 

договора за ползването на тази сървърна конфигурация. Намирам 

също за целесъобразно да се изчака отговорът във връзка с искането 

за предоставяне на лиценза на системния софтуер или по-нова 

версия и тогава да се подпише договорът. Към момента можем да 

изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД да ни 

направят предложение за осигуряване на лиценза, както е направено 
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предложението, като отпадне предложението в частта – да 

представят фактура, и че ще бъде изпълнено плащането след 

представянето на тази фактура в първата част на предложения 

проект на писмо. 

Ако намирате обаче, че лицензът няма отношение към цената 

на сървъра, може да изпратим това писмо във вида, в който е 

направено предложението. 

Колеги, да изпратим писмото до „Информационно 

обслужване“ АД, за да направят предложение за лиценза върху 

системния софтуер, инсталиран на сървъра, за същата или по-нова 

версия и да възложим допълване на докладната записка с уточнение 

за размера на фактическите разходи, които следва да бъдат 

изплатени за ползването на сървъра след прекратяването на договора 

с „Информационно обслужване“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

или други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладна записка с вх. № ЦИК-09-

127/03.05.2022 г. за определяне на разходи за представителни цели 

за периода от 1 април до 31 декември 2022 г. В изпълнение на 

резолюция на председателя на Централната избирателна комисия е 

представена докладна записка–допълнение на тази докладна и 

индекс 1 от 11 май.  

В тази докладна записка се посочват разходите, които следва 

да бъдат възприети като представителни, доколкото те не са 

регламентирани в ПМС № 31/2022 г. на Министерския съвет за 

изпълнението на държавния бюджет, чиято разпоредба предоставя 

възможност от първостепенните разпоредители да бъдат определени 

разходи за представителни цели. Такова определение на 
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представителни разходи е дадено в чл. 62, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за данък добавена стойност. Посочени са в 

докладната записка, като се позовават на практиката на Централната 

избирателна комисия, размерът на представителните цели за 

годината да бъдат в размер на 30 хил. лв. и се посочва, че въз основа 

на направено предложение с докладна записка – вх. № ЦИК-09-

31/27.01.2022 г. Централната избирателна комисия е гласувала 

представителни разходи в размер на 7500 лв. за периода до 31 март 

тази година.  

С тази докладна записка се прави предложение да бъдат 

гласувани допълнителни разходи в размер до 22,500 лв. за периода 

до 31 декември 2022 г. Отчитането на средствата да става на база 

представена фактура след направена заявка за доставка или покупка 

на материали с представителни цели, най-вероятно има ред и 

условия за извършване и за възлагане по заявка за доставка или 

покупка на материали. 

Предлагам да одобрим допълнителния разход. Общата 

стойност на разходите за представителни цели за годината е 

30 хил. лв. до 31 декември тази година. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на госпожа Солакова и предложението за одобряване на 

средства за представителни разходи имате ли изказвания или 

предложения, средствата за представителни разходи за 2022 г. да са 

в общ размер 30 хил. лв., както са били в предходните години? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е получено писмо във връзка с изтичане на антивирусния 

лиценз за Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-08-
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13/20.04.2022 г. и въз основа на резолюция на председателя на 

Централната избирателна комисия е представена докладна записка с 

вх. № ЦИК-09-134/11.05.2022 г. Подробно е описано какво се 

съдържа в предложението за брой работни места с валидност две 

години и се предлага да се придобие лиценз на обща стойност 

6160,00 лв. без ДДС по офертата. Средствата по този размер са по 

§ 53-01, а именно от параграфите за капиталови разходи. Не са 

извършени такива разходи за закупуване на антивирусен програмен 

продукт, и тъй като стойността е под 30 хил. лв., възлагането може 

да се осъществи директно без да е необходимо сключване на 

договор. 

Аз изразих моето съображение, което е принципно, ако до 

този момент е било въз основа на представена фактура, няма пречка 

и сега да продължи, тъй като не сме имали проблеми с тази 

програма. Приложен е и контролен лист от финансовия контрольор. 

Предлагам да одобрим предложението по докладната 

записка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение Ви докладвам 

писмо, което сме получили от община Свищов, във връзка с 

архивиране на материали, включително изготвен опис за 

унищожаване на преценени като неценни документи от 

произведените избори за президент през 2016 г. на 6 ноември и 

13 ноември, както и национален референдум през същата година.  

Към писмото на секретаря на общината е приложено копие от 

заповед за назначаване на комисията, както и копие от протокол от 
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12 април 2022 г., акта за унищожаване на неценни документи с 

изтекъл срок на съхранение, подробно описани – по номенклатурата 

срокът е изтекъл и наистина са преценени като неценни; копие от 

протокола е предоставен на Регионален „Държавен архив“ 

съобразно изискванията на Закона за националния архивен фонд и 

Наредбата по прилагането на чл. 52 от закона. Всички тези 

документи ги докладвам за сведение. 

Докладвам Ви за сведение писма, получени по електронната 

поща. С вх. № ЦИК-08-16/04.05.2022 г. е получена оферта във 

връзка с осъществяване на спортни дейности, като при проявен 

интерес от Централната избирателна комисия, може да се върне в 

залата, както и оферта от „Информационно обслужване“ АД – вх. 

№ ЦИК-08-17/10.05.2022 г., ценово предложение за издаване и 

управление на квалифицирано удостоверение за квалифициран 

електронен подпис с период на валидност една година от датата на 

издаване, за да не се подписват конкретни договори за всеки 

конкретен случай. Докладвах Ви това писмо за запознаване. 

Докладвам Ви писмо до Районна прокуратура – Кюстендил, 

във връзка с извършена проверка за гласуване в нарушение в 

изборите за народни представители на 11 юли. Има представени 

документи от ГД ГРАО въз основа на тази извършена проверка и 

има данни за гласуване на едно лице с правно ограничение в секция 

извън страната.  

Предлагам да изпратим писмото до Районна прокуратура – 

Кюстендил. 

С оглед на това че има няколко лица, които или нямат 

българско гражданство – за тях е установено наличие на чуждо 

гражданство, и едно лице, което е освободено от българско 

гражданство съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от НПК, следва да сезираме 

Софийска районна прокуратура, тъй като те по смисъла на Изборния 

кодекс са чужденци и съгласно тази разпоредба следва да сезираме 

Софийска районна прокуратура. 
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Описани са лицата по позиции в списъка, който ще приложим 

към писмото до ръководителя на Софийска районна прокуратура. 

Пет лица са с турско гражданство и едно лице е освободено от 

българско гражданство. 

Моля да гласуваме и това писмо едновременно с писмото до 

Районна прокуратура – Кюстендил. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, процедура по гласуване на писмата, които докладва 

колегата Солакова. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 1 

(Росица Матева). 

Следващ докладчик – госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви за сведение 

получено по електронната поща писмо с вх. № ЦИК-07-36-1 – 

отговор от Избирателната комисия на Португалия. Това е във връзка 

със запитването, което беше отправено до няколко централни 

избирателни комисии от Словенската избирателна комисия. 

Предполагам, че е получено в нашата електронна поща, но иначе 

запитването е от Словакия, на което отговорихме и ние, докладвано 

на заседание от предходната седмица. Докладвам Ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е получено писмо с вх. № МИ-15-139 от ОИК – Вълчи дол, 

относно предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на 

община Вълчи дол, област Варна. В моя папка от днес може да 

видите проект на писмо до ОИК – Вълчи дол, с което искаме 

незабавно да предоставят в Централната избирателна комисия 
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всички документи в съответствие с изискванията на чл. 463, ал. 3 от 

Изборния кодекс. 

Госпожо Председател, в тази връзка предлагам включване на 

нова точка в дневния ред: Проект на решение относно предложение 

до Президента на Републиката за насрочване на частични избори за 

кмет на община Вълчи Дол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по 

гласуване това да бъде нова точка трета, а точка трета ще стане 

точка четвърта. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви вх. № НС-04-02-

82/09.05.2022 г. – писмо от ОД на МВР – Пловдив, Първо РУ, с 

което по досъдебно производство под съответния номер, искат 

информация във връзка с проведените на 4 април 2021 г. избори за 

народни представители в Република България. От Районното 

управление искат заверени копия от протоколите за определяне на 

членовете на секция № 91, Район „Южен“, община Пловдив и 

назначаване на секционната комисия. 

В моя папка от днес ще видите писмо до областния управител 

с копие до ОД на МВР – Пловдив, с което молим да бъде 

предоставена съответната информация на Областната дирекция на 

МВР, Първо РУ – Пловдив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме писмото. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР  ГЕОРГИЕВ: Представям писмо с вх. № НС-09-

63 от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – 

Кърджали. Писмото е повод извършвано досъдебно производство 

под съответния номер на отдела. По повод на вече разменена 

кореспонденция с Централната избирателна комисия съм подготвил 

писмо, което може да видите в папката с мои инициали, като отговор 

с проектен номер 3020.  

С писмото ще отговорим и ще изпратим исканото копие от 

декларацията за гласуване на посоченото лице. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

във връзка с доклада на колегата Георгиев? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

отговор, който може да видите в моя вътрешна папка, по постъпили 

писма в Централната избирателна комисия от следовател от 

Окръжна прокуратура – Хасково. Писмата са три, но касаят един и 

същи случай и едно и също лице. И трите са на техен изходящ номер 

СлО-763/03.05.2022 г. При нас писмата са входирани с различни 

номера. 

По първото писмо желаят да им изпратим информация, а 

именно удостоверение по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс по 

отношение на едно лице, както и удостоверение за гласуване на 

друго място, в случай че са били издадени такива на това лице; да им 

предоставим декларациите за гласуване в секциите извън страната 
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по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 243 от Изборния кодекс; Приложение 

№ 22 от изборните книжа, кое лице е гласувало извън страната в 

Република Турция в избирателна секция № 409, град Гебзе на 

4 април 2021 г., като казват, че същото лице е вписано под номер 265 

и 272 с допълнителна страница към списъка за гласуване извън 

страната в посочената избирателна секция, тоест лицето фигурира 

два пъти. 

Моля да погледнете отговора, който е изготвен. Въпреки че в 

списъка, който сме извадили, лицето фигурира само веднъж под 

№ 265, на номер 272 е посочено съвсем различно лице в този списък 

на тази секция.  

Тъй като искат и данни относно състава на секционната 

избирателна комисия и по-специално дали едно лице, което е било 

секретар в тази комисия, е останало секретар в същата, или е било 

заменено им изпращаме и последната страница от протокола, от 

който е видно, че Н. Г. е освободен и на негово 

място като секретар на същата секция е назначен И. И., който е бил в 

деня на изборите и фигурира в протокола – третото писмо под същия 

номер по отношение на това лице, тъй като посочва, че в писмените 

обяснения, дадени в рамките на извършената предварителна 

проверка, лицата, които са описани, не са участвали в работата на 

тази СИК – три лица са били сменени по надлежния ред с решение 

на ЦИК, но след преглед на всички решения на ЦИК, не е 

установена замяна на       Н.         Г.      като член, тоест бил е 

секретар. 

Желаят да им отговорим дали Н. Г. е бил 

заменен, и ако е бил заменен, с кое решение е станало това и кое 

лице е било назначено на негово място. В тази връзка предлагам и 

отговора, като ще го допълня с това, което докладвах преди малко, 

по отношение смяната на Н. Г. Г. с И. И., 

тъй като намерихме и това решение на Централната избирателна 

комисия, което е от 27 март 2021 г. Изпращаме им избирателния 

списък, където фигурира лицето, по отношение на което е 
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извършена проверката или следственото дело, както и декларацията, 

която е попълнило същото лице в съответната избирателна секция, 

където е гласувало. Това е предложението ми за отговор с 

направеното допълнение в залата по отношение смяната на 

секретаря на тази секция в Република Турция и предоставяне на 

решението относно тази смяна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения, различни от това на докладчика или по текста. 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми  колеги, докладвам Ви вх. № 

МИ-09-543805.05.2022 г. – постановление за прекратяване на 

наказателно производство по досъдебно производство № 12/2022 г. 

по описа на МВР – Търговище. Гражданин е гласувал в общинските 

избори през 2019 г. Имало е данни в Национална база данни 

„Население“, че има адрес в Нидерландия. Върнал се е в България, 

живял е в същото населено място, където е гласувал. След 

извършване на проверка, свидетелски показания и така нататък се 

приема, че няма престъпление по отношение на субективната страна 

на деянието, поради което предлагам да не се обжалва това 

постановление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Чаушев? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам вх. № МИ-14-6/04.05.2022 г.; в 

№ МИ-14-3/04.05.2022 г. относно предаване на „Държавен архив“ – 

Добрич, на книжа във връзка с проведените избори за президент и 

вицепрезидент през 2016 г.; националния референдум през 2016 г. и 

за народни представители през 2017 г. 

Получени са няколко номера, тъй като са пращани по имейли, 

като писмата са дошли в оригинал, но са заведени под различни 

номера. Иска се да се отворят съответните запечатани помещения и 

да се предадат след експертиза в „Държавен архив“ тези документи. 

 Предлагам да напишем стандартното писмо, че по принцип 

трябва да се действа от кмета съобразно Решение № 1244-

МИ/30.09.2019 г. на Централната избирателна комисия. Предлагам 

да изпратим писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

 

Продължаваме с трета точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане с вх. 

№ МИ-27-92/28.04.2022 г. за изплащане на възнаграждение на 

членове на ОИК – Кюстендил, за дадено дежурство на 28 април 2022 

г. от председател и секретар.  
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Стойността на възнагражденията заедно с осигурителните 

вноски е 121,03 лв.  

Към преписката са приложени контролен лист, счетоводна 

справка, както и всички необходими документи съгласно решение на 

Централната избирателна комисия. 

Моля с протоколно решение да одобрим изплащането на 

възнагражденията на председателя и на секретаря на ОИК – 

Кюстендил, за даденото дежурство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Следващ докладчик – господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № МИ-27-

97/04.05.2022 г. – искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – 

Вълчи Дол, за проведено заседание на 27 април 2022 г. Към искането 

е приложено копие от протокола от проведеното заседание, както и 

справка за проведеното заседание на 27 април.  

Преписката е съпроводена със счетоводна справка и 

контролен лист за извършване на предварителен контрол, преди 

поемане на задължението.  

Искането е за изплащане на възнаграждение на стойност 

714,21 лв. заедно с осигурителните вноски. 

Моля да одобрим така предложеното и докладвано от мен 

искане за изплащане на възнаграждение за проведено заседание на 

ОИК – Вълчи дол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, тъй като по следващата точка проектът на решение се 

подготвя, прекъсвам за 15 минути заседанието на Централната 

избирателна комисия. Ще продължим в 12,30 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Девет членове сме в залата – имаме кворум. 

 

Продължаваме с доклад по точка трета от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ 

НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, 

ОБЛАСТ ВАРНА. 

Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще 

намерите проект на решение относно предложение до Президента на 

Република България за насрочване частичен избор за кмет на 

община Вълчи дол, област Варна. 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. 

№ МИ-15-39 от ОИК – Вълчи дол, с което ни изпращат Решение 

№ 143-МИ/27.04.2022 г., с което на основание чл. 42, ал. 1, т. 11 от 

ЗМСМА, е обявила предсрочно прекратяване пълномощията на 

кмета на община Вълчи дол, област Варна Г. М. Т. 

Към писмото са приложени копие от протокола от 

проведеното заседание и заверено копие на решението на ОИК. 

Със свое Решение № 142 от 11 юни 2021 г. ОИК – Вълчи дол, е 

обявила предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на 
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община Вълчи дол, обявен с решение под съответния номер от 

28 октомври 2019 г. на ОИК на изборите за общински съветници и 

кметове, произведени на 27 октомври 2019 г.  

Решение № 142-МИ от 11 юни 2021 г. на ОИК – Вълчи дол, е 

обжалвано пред Административен съд – Варна, като със свое 

Решение № 928/06.07.2021 г. съдът е отхвърлил като основателна 

жалбата на кмета на община Вълчи Дол, Г. Т.  срещу 

Решение № 142-МИ/11.06.2021 г. на ОИК – Вълчи дол.  

Решение № 928/06.07.2021 г., постановено от 

Административен съд – Варна, е обжалвано пред Върховния 

административен съд, като със свое Решение № 3943/21.04.2022 г. 

Върховният административен съд е оставил в сила решението на 

Административен съд – Варна, с № 928/06.07.2021 г. 

След като разгледахме представените документи, Ви 

предлагам да приемем, че ОИК – Вълчи дол, е представила 

необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от 

Изборния кодекс и на съответните основания от Изборния кодекс да 

предложим следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Предлага на президента на Република България да насрочи 

частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна.“ 

В моя папка от днес ще видите и проект на писмо до 

президента на Републиката, с което му изпращаме приетото решение 

на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли изказвания или предложения по текста? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване ведно с писмото до 

президента. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева,); против – няма. 

Решението е № 1145-МИ/12.05.2022 г. 
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Преминаваме към последната точка от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви покана за 

референдум с вх. № ЦИК-07-41/09.05.2022 г. От 10 май има превод 

на поканата – намират се във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. 

Първоначалният текст е изпратен от „Международно-правен 

отдел“ на Централната избирателна комисия на Република 

Казахстан. Изпращат се искрените и сърдечни поздрави от 

Централната избирателна комисия на Република Казахстан и от 

името на председателя на ЦИК на Казахстан се отправя поканата за 

участие в наблюдението на републиканския референдум за 

изменение и допълнение на Конституцията на Република Казахстан, 

който ще се проведе на 5 юни 

С писмото се кани госпожа Нейкова да присъства с още един 

представител, като Централната избирателна комисия на Република 

Казахстан ще поеме разходите на двама представители за 

настаняване, местен транспорт и храна. При съгласие от наша страна 

молят да потвърдим участието си до 18 май. Дадено е лице за 

контакт. Към тази покана са изпратени формуляр за кандидатстване 

за наблюдател на чужда държава на международна организация, а с 

последващи две писма под същия номер от 11 май е изпратена, 

подписана от председателя на ЦИК на Казахстан, покана до госпожа 

Нейкова за участие в референдума на 5 юни и анкета, която трябва 

да се попълни от наблюдателя, който евентуално ще вземе участие в 

наблюдението на референдума. В момента Ви го докладвам за 

запознаване. 

Колеги, с оглед обстоятелството, че госпожа Нейкова каза, че е 

възпрепятствана да вземе участие в наблюдението и фактът, че в 

Република Казахстан, по информация от колеги от предходни 

комисии, които са участвали в наблюдение на избори, се гласува с 
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хартиени бюлетини, но урните са такива, с които се извършва 

преброяване на гласа, изразявам желание да взема участие в 

наблюдението на този референдум и ще Ви моля да кажете. 

Смятам, че след като се поемат разходите за двама участници 

за настаняване, транспорт, трябва да се плати само пътят до там, 

може да се вземе участие на 5 юни този година. 

Предлагам да вземем решение да уведомим Централната 

избирателна комисия на Казахстан, че благодарим за поканата и ще 

изпратим двама представители на Централната избирателна комисия 

на Република България за наблюдение на референдума, като 

допълнително, след уточняване на имената, ще попълним анкетните 

листове за участието на представителите на Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания във 

връзка с доклада на госпожа Матева и направеното предложение 

Централната избирателна комисия да вземе участие с двама свои 

представители? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир 

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

против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова). 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам Ви за сведение вх. № ЦИК-07-29-

7/10.05.2022 г. – циркулярно писмо, по повод срещата на 4 май на 

Европейската мрежа за сътрудничество в областта на изборите, с 

което ни уведомяват, че няма да можем да се възползваме от 

правилата за възстановяване на разходи. Никой от нас не е пътувал и 

за какво ни го изпращат не ми е много ясно. 

Следващият доклад също е за сведение.  IFЕS ни уведомява – 

вх. № ЦИК-07-43/11.05.2022 г., че на 15 май в Ливан ще има 

парламентарни избори. Насочват ни към повече информация на 
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страницата на IFЕS, която поддържа страница, свързана с изборите в 

Ливан. Това също е за сведение. 

Имам няколко обемисти преписки: вх. № ЦИК-07-107-8, 

предходна с индекс 7 – това са материалите от A-WEB, свързани със 

състоялото се десето заседание на Изпълнителния съвет, както и 

протоколи, свързани с тази среща. Докладвам ги също за сведение.  

Тече процедура за номинации за следващ генерален секретар, 

както и за президент на организацията. Поне сега сме наясно, че 

формално в Изпълнителното бюро са били трима представители от 

Европа. Ние сме били, Румъния, вероятно те са имали някаква 

функция, както и Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина по 

принцип получават външно финансиране и затова участват във 

всички такива международни сбирки. Всички тези документи са 

получени по мейла, необходимо ми е малко повече време, за да ги 

прегледам по-подробно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще Ви 

докладвам една покана, получена в Централната избирателна 

комисия днес – вх. № ЦИК-02-41/12.05.2022 г., от Комисията по 

политиките за българите, живеещи извън страната към Четиридесет 

и седмото народно събрание, за да вземем участие в представянето 

на заключенията и препоръките от последващата оценка на Закона за 

българите, живеещи извън страната, проведено от Националния 

център за парламентарни изследвания. Събитието ще се проведе на 

17 май в зала „Запад“ на Народното събрание от 13,00 ч. до 15,30 ч. 

Докладвам Ви го за запознаване и ще решим, ако има 

Централната избирателна комисия възможности, дали ще присъства 

на това събитие. 
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Ако няма други доклади, поради изчерпване на дневния ред 

закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващото заседание за вторник, 17 май 2022 г. от 

10.30 ч. Благодаря Ви. 

(Закрито в 13,05 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


