
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 200 

 

На 9 юни 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проекти на решения относно промяна в състава на ОИК. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Димитър Димитров, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов и Гергана Стоянова 

3. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

4. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладват: Цветозар Томов и Силвия Стойчева 

5. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Цветозар Томов, Емил 

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

Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова и Любомир Георгиев. 

 

Заседанието бе открито в 10,35 ч. и ръководено от господин 

Димитър Димитров и господин Емил Войнов – заместник-

председатели на Централната избирателна комисия. 



2 

* * * 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 9 юни 2022 г. 

В залата сме 10 членове на Централната избирателна комисия 

– имаме необходимия кворум за провеждане на заседание. 

В платен отпуск са колегите Нейкова и Георгиев. Поради 

отсъствието на госпожа Нейкова аз ще водя днешното заседание. 

Предлагам на Вашето внимание следния дневен ред: 

1. Проекти на решения относно промяна в състава на ОИК с 

докладчик госпожа Ганчева. 

2. Доклади по административни преписки – докладват: 

Димитър Димитров, Росица Матева, Севинч Солакова, Елка 

Стоянова, госпожа Ганчева, господин Ципов и госпожа Гергана 

Стоянова. 

3. Машинно гласуване с докладчик Емил Войнов. 

4. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК – докладват: Цветозар Томов и Силвия Стойчева. 

В точка 5 „Разни“ ще докладвам аз. 

Имате ли коментар или предложения по така предложения 

дневен ред? 

Ако няма предложения за корекции и добавки, предлагам да 

гласуваме изчетения от мен дневен ред. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

(Йорданка Ганчева). 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА ОИК. 

Давам думата на госпожа Ганчева за доклад.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин 

Председателстващ. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви преписка с вх. № МИ-10-

27/07.06.2022 г. от упълномощен представител на ПП ГЕРБ във 

връзка с наши решения по отношение състава на ОИК – Нова 

Загора, с които сме освободили членове на ОИК – Нова Загора.  

От квотата на тази политическа сила се предлага попълване 

на състава на ОИК – Нова Загора, с лицата М. А. П. 

със съответното ЕГН, както и Д.         Г.          Д. със 

съответното ЕГН.  

В преписката са приложени пълномощно, декларации, копия 

на дипломи за завършено образование, тоест налице са всички 

изискуеми документи, предвид което Ви предлагам проект на 

решение, с което да назначим за член на ОИК – Нова Загора, 

М. А. П., както и за член на ОИК – Нова Загора, да назначим Деница 

Георгиева Динева. Проектът на решение е с проектен номер 1182 

във вътрешната папка. 

Предлагам да го подложим на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада на госпожа Ганчева.  

Предлагам да преминем към гласуване, с което да потвърдим 

замяната в състава на ОИК – Нова Загора. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Решението е № 1177-МИ/09.06.2022 г. 

Продължете с докладите си, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващият ми доклад касае 

състава на ОИК – Дългопол. В предходно заседание Ви докладвах, 

че са получени документи, а именно заявления за прекратяване 

пълномощията по лични причини от двама от членовете – става 
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въпрос за секретар и за заместник-председател. Отложих доклада с 

цел попълване на документите, тъй като имахме уверението, че ще 

пристигнат в оригинал. Заявлението от госпожа Е. И. В., 

с което иска да бъде освободена от длъжността секретар на ОИК – 

Дългопол, е с вх. № МИ-15-191/06.06.2022 г., но то е по имейла и не 

съдържа подпис на лицето.  

С вх. № МИ-11-19/08.06.2022 г. от коалиция „БСП за 

България“ е постъпило предложение за промяна в състава на ОИК – 

Дългопол, Варна, като на мястото на Е. И. (Р.) – 

секретар, се посочва да бъде назначено лицето Й. С. 

Д. Въпреки че разговарях с председателя на ОИК, тъй като все пак 

поддържат контакт на местно ниво, имахме уверението, че ще 

пристигнат документи в оригинал във вчерашния ден. 

Не мога да Ви предложа проект на решение, с което да 

освободим секретаря, тъй като нямаме дори по имейл заявление, 

което да съдържа подписи, така че предлагам там да изчакаме.  

По отношение на госпожа Г. А. Б. – заместник-

председател на ОИК – Дългопол, заявлението е 

пристигнало по имейл с подпис, както и в оригинал, поради което 

Ви предлагам да освободим заместник-председателя Гергана 

Борисова, като изпратим писмо до съответната политическа сила.  

Вчера се получи преписка от БСП с предложение за 

заместване, но все още няма оригинал. Проектът на решение е с 

проектен номер 1181. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада на госпожа Ганчева. 

Предлагам да гласуваме проекта на решение, както е в 

папката на госпожа Ганчева. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 
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Решението е № 1178-МИ/09.06.2022 г. 

 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Ще Ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-04-47/08.06.2022 г. 

Писмото е до министъра на финансите от министъра на 

електронното управление. Ние сме копие в това писмо, тъй като то 

се отнася до нашия бюджет. Министърът на електронното 

управление е поискал увеличение на бюджета на Централната 

избирателна комисия, за да може да бъде изпълнен проектът за 

дистанционно електронно гласуване, както и изграждане на 

капацитет, свързан с използването на машини и тяхното поддържане 

във функционално състояние. Малко странно ми се вижда 

министърът на електронното управление иска увеличение на нашия 

бюджет. Докладвам Ви го за сведение. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Господин Председателстващ, може ли 

последна до докладвам в тази точка, тъй като все още не са ми 

готови преписките. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Госпожа Солакова има думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви предложение 

за закупуване на служебен автомобил – вх. № ЦИК-09-

158/8.06.2022 г. Представена е обобщена справка от всички фирми, 

до които бяхме адресирали писма. По отношение на писмата, които 

изпратихме до Министерството на финансите и Агенция „Митници“, 

до настоящия момент нямаме отговор. Видно от справката в 

табличен вид, отговорите, които имаме от фирмите по позиции 1, 3, 

10 и 12, от другите, виждате, че нямаме изобщо отговор, с 

изключение на позиция 10, като отговорът е, че нямат възможност 

да предложат автомобил съобразно направеното запитване и 

посочените технически характеристики на автомобила. 

Единственото предложение, което е на нашето внимание, е по 
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позиция 10, тъй като отговаря на изискването да е до 30 хил. лв., с 

оглед на това, че не трябва да се провежда процедура по Закона за 

обществените поръчки. Виждате, посочени са и техническите 

характеристики. Те съвпадат с тези, които бяха по нашето писмо с 

изискванията. 

Към докладната записка има контролен лист от финансовия 

контрольор за извършена предварителна проверка.  

С оглед на така представената информация предложението по 

докладната записка, като се има предвид и липсата на отговор от 

страна на Министерството на финансите и на Агенция „Митници“ за 

предоставяне за безвъзмездно ползване на автомобил, предлага се 

Централната избирателна комисия да обсъди и одобри закупуването 

на служебен автомобил съобразно предложението по оферта с 

вх. № ЦИК-08-20/03.06.2022 г. от София Франс Ауто. Цената с ДДС 

е 35 999,01 лв. По бюджета на Централната избирателна комисия 

има налични средства за покриване на разходите за осигуряване на 

служебния автомобил. Знаете, в капиталовите разходи до този 

момент сме разходвали средства единствено за лицензии за 

антивирусен софтуер в посочения размер в докладната записка. 

Предлагам да одобрим така направеното предложение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението.  

Иска ли някой да вземе отношение? Все пак не ни се случва 

често да придобиваме материални активи. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Доколкото видях, това предложение е 

за автомобил втора употреба – около 100 хиляди километра. За тези 

пари според мен би могъл да се направи по-широк чекинг на това, 

което се предлага на българския пазар, защото има варианти за 

покупка на нов автомобил в рамките на тази цена. 

Аз лично няма да подкрепя предложението. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Има ли други мнения по предложения проект? 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Мисля, че сме покрили, изпратили 

сме писма до всички фирми. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Вероятно проблемът е в техническите 

параметри, които сме заложили в тези писма. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Има думата госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, искам да припомня на колегата 

Томов, може би не е присъствал, че този въпрос е обсъждан и в 

работна група. Изпратени са писма до всички възможни фирми, 

които продават автомобили. Определени са параметрите като 

основният от тях е цената. Лично аз мисля, че на тази цена има един-

единствен автомобил, който като нов влиза в тези параметри, но не 

съм сигурна, че трябва да купим точно този автомобил. Отговорено 

е на писмата в повечето случаи. Част от адресатите не са върнали 

отговор, но става въпрос за автомобили от висок клас, които няма 

как да ни предложат в рамките на тази цена, освен ако не е на 

20 години и на не знам колко километра.  

Смятам, че е нормално да подкрепим това предложение, при 

положение че сме поставени в ситуация да нямаме нито един 

автомобил. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Други мнения има ли? 

Имам въпрос към госпожа Солакова. Тъй като придобиването 

на такова имущество има дългосрочен смисъл, не става въпрос само 

за еднократно и веднага изплащане, правен ли е опит да се оцени 

доколко е възможно да се вземе автомобили на лизинг? Цената ще 

бъде ниска и с някакви вноски, които ще бъдат разположени във 

времето? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, не Ви докладвах 

съвсем подробно докладната записка, защото реших, че сме 

запознати, доколкото е посочено изрично, при покупка на лизинг 

стойността е по-висока и това е посочено, посочена е цената – 

37 808,63 лв. с ДДС. С оглед на цялостното проучване, което е 
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направено, доколкото знам, всички представителства и всички 

фирми, които предлагат автомобили, са включени в този списък. 

Направено е цялостното проучване. Изискванията ни не са били 

високи, големи, защото сме се съобразявали с възможностите по 

бюджета на Централната избирателна комисия и с оглед на 

спешността за решаване на този въпрос. От тази гледна точка 

считам, че предложението е законосъобразно и целесъобразно, и 

затова Ви предложих да гласуваме приемането на това предложение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Имам още един въпрос: сходна практика в други ведомства за 

закупуване на автомобили и така нататък има ли? Как стои 

въпросът, тъй като не се ориентирам, по какъв начин ведомствата 

придобиват този тип имущество? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, да, това е 

нормалният ред – чрез провеждане на процедура, но в зависимост от 

стойността, в случая и затова не се провежда тази процедура по 

Закона за обществените поръчки. В случай че Централната 

избирателна комисия приеме, че следва да осигури по-висок клас, с 

по-добри характеристики автомобил, на по-висока цена, тогава най-

вероятно ще трябва да проведе процедура и да сключи договор с 

изпълнителя, спечелил тази процедура. Това е нормалният ред 

извън, разбира се, този ред, по който ние сме направили опит, да се 

ползва безвъзмездно автомобил чрез Агенция „Митници“, но 

отговор, виждате, че нямаме. Затова Ви казах, че проучването е 

всеобхватно на всички възможности, които може да има едно 

ведомство за ползване или придобиване на автомобил. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Има ли други мнения по предложения проект? 

Ако няма други мнения, предлагам да преминем към 

гласуване. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Росица Матева, 
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,); против 

– 2 (Димитър Димитров, Цветозар Томов). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във  връзка с тази докладна записка 

предлагам да изпратим писмо, че приемаме офертата, с оглед на 

това, че срокът е 9 юни, доколкото виждам във входящия номер на 

писмото, да изпратим уведомление, че се приема офертата, за да 

може да се предприемат необходимите стъпки за сключването на 

договора. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, да одобрим с гласуване изпращането на писмо, с което да 

потвърдим нашия интерес и да одобрим направеното предложение. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева,); против – 1 (Цветозар Томов). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка – вх. 

№ ЦИК-09-100-2/08.06.2022 г., като допълнение към предходна 

докладна от 6 април се представя информация като отчет за 

свършената работа от експерт-архивист в администрацията на 

Централната избирателна комисия за отворени чували с изборни 

книжа от 32 секции извън страната от произведените избори за 

президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г., както и 50 секции 

от новия избор на 21 ноември. Знаете, че те се обработват и 

подреждат в класьори. Отделени са 19 чувала празни формуляри и 

неизползвани бюлетини, които подлежат на унищожаване, тъй като 

не са документи по смисъла на Закона за Държавния архивен фонд. 

Те се предават на  „Евроинпекс“ ООД за унищожаване чрез 

шредиране или нарязване, както е посочено и в докладната записка. 

Докладвам Ви го за сведение. Имаме принципно решение по този 

въпрос. 

С докладна записка вх. № ЦИК-09-157/08.06.2022 г. 

администрацията на Централната избирателна комисия изразява 

становище по получена преписка с проекти на договор за 
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удостоверителни услуги от „Информационно обслужване“ АД – 

ЦИК-00-163/31.06.2022 г.  

В докладната записка се коментира, че са представени два 

варианта на договор и се предлага да бъде одобрен договор във 

варианта действието на договора да бъде до достигане на определена 

сума и за определен срок – предложението е за три години, с оглед 

на данните, които имаме като счетоводна справка към докладната 

записка за разходвани средства за периода юни 2021 г. – май 2022 г. 

за издаване на такива квалифицирани устройства за квалифициран 

електронен подпис за нуждите на Централната избирателна комисия. 

Към докладната записка има и контролен лист. 

Това, което ми прави впечатление, че в писмото на 

„Информационно обслужване“ АД, което е по електронната поща, 

разбира се, от служител на дружеството, е посочено, че следва да 

бъдат попълнени всички полета във варианта на договор, който се 

приема, тъй като при промяна, трябва да се изпрати до дружеството 

този проект, за да може техният правен отдел да изрази отново 

становище. Нямаме данни в докладната записка какво се предлага за 

попълване на тези празни полета например за определяне на 

представител на Централната избирателна комисия по изпълнението 

на този договор. Това е достатъчно, за да счетем, че докладната 

записка не е пълна. 

Освен това ни обръщат внимание, че ръководството на 

„Информационно обслужване“ АД подписва договори само в 

електронен вариант във формат PDF, подписани с квалифициран 

електронен подпис. По този въпрос също няма изразено становище. 

Докладвам Ви го за запознаване и за сведение, връщам на 

администрацията за допълване на докладната записка. 

Докладна записка с вх. № ЦИК-09-159/09.06.2022 г. – 

получили сме писмо с вх. № ЦИК-00-166/01.06.2022 г. – докладната 

записка е от днес. Не сме запознати с писмата, които са 

разпределени на директор дирекция „Администрация“, с тях се 

запознаваме едва при представянето на докладната записка. В срок 
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до 10 юни директорът на дирекция „Администрация“ има поставена 

задача до служителя за действие по компетентност и докладна 

записка с предложение до Централната избирателна комисия. 

По това писмо от Службата по трудова медицина „Надежда“, 

с която служба имаме договор, позовавайки се на Наредба № 3 от 

2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите 

по трудова медицина, те искат да се предостави информация 

относно актуализиране на досиета за здравословното състояние на 

служителите, съдържаща актуален списъчен състав към момента, 

който да съдържа съответните реквизити.  

Във връзка с изготвяне на анализа и наблюдението на 

здравословното състояние на работниците и служителите и 

извършваната от тях работа да се предоставят или копие от 

болничните за временна неработоспособност в копие, или в таблица, 

която да съдържа съответните данни – посочени са изчерпателно 

изброени, както и копие от решение на ТЕЛК и НЕЛК, се изисква в 

това писмо. 

Тъй като докладната записка е към две писма – вх. № ЦИК-

00-182/07.06.2022 г. Службата по трудова медицина е изпратила 

отчет на дейностите във връзка с договора за обслужване по трудова 

медицина. 

От докладната записка става ясно, че имаме договор със 

Службата по трудова медицина „Надежда“, но копие от договора не 

е приложен. Аз не мога да Ви го представя наизуст. 

Във връзка с искането на актуализирана справка се посочва, 

че информацията е изготвена в табличен вид, разбира се, тя не е 

приложена към докладната, защото съдържа лични данни, и се 

предлага да бъде предоставена срещу подпис на Службата по 

трудова медицина, като администратор на лични данни, както Ви 

казах, срещу подпис. 

Представя се целият списъчен  състав на членовете на 

Централната избирателна комисия и на служителите в 

администрацията, а в писмото става дума за актуализиране на този 
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списък и аз лично считам, че следва да се предостави само актуална 

информация там, където тя не се съдържа в службата. 

На следващо място, нямаме данни по изпълнението на 

договора, откогато е подписан, а именно 10 юни 2020 г.; какво е 

било изпълнението, каква е оценката сега; нямаме данни за 

служител, който отговаря по изпълнението на този договор. 

Приложен е анекс – с оглед на това, че срокът на действие по 

договора се продължава автоматично, се предлага да се сключи 

анекс, съгласно който да отпадне клаузата за автоматично 

продължаване действието на договора, а винаги да има възможност 

или за прекратяване с изтичането му, или за неговото продължаване, 

но с изразяване на становище от Централната избирателна комисия. 

Към този момент ние сме сезирани от тях с искането за 

актуална информация затова въпросът стана актуален и в 

Централната избирателна комисия.  

Предлагам Ви да се запознаете с докладната записка и 

приложените документи; да върна обратно на директора на дирекция 

„Администрация“ докладната записка да съдържа данни, 

включително и копие от този договор, който да бъде публикуван във 

вътрешната мрежа; да съдържа данни за отговорния служител, който 

отговаря за изпълнението на договора; да имаме становище по 

изпълнението на договора от неговото сключване до този момент – 

какви доказателства са представени по изпълнението на договора, 

пак казвам, от неговото сключване през 2020 г. до момента и с оглед 

на това, че на 10 юни се подновява срокът, ние нямаме оценка и 

предложение за продължаване на този договор с тази служба по 

трудова медицина. 

Докладвам Ви за сведение писмо от община Стамболийски с 

вх. № ПВР-06-12/08.06.2022 г. относно отваряне на запечатано 

помещение във връзка с архивиране на изборни книжа и материали 

от произведени избори за президент и вицепрезидент през 2016 г., за 

народни представители, национален референдум през 2016 г. 

Прилагат ни Акта за унищожаване на неценни документи, 
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включително и писмото от Регионален държавен архив относно 

съгласуване на този акт за унищожаване на неценни документи 

съгласно изискванията на Закона за националния архивен фонд. 

Колеги, докладна записка с вх. № ЦИК-09-156/08.06.2022 г. – 

предложение за участие в уъркшоп на служители от дирекция 

„Администрация“ по писмо, което сме получили с вх. № ЦИК-00-

181/07.06.2022 г., за организиран онлайн уъркшоп за работа с 

„Омекс 2000“ от „Омега Софт“ ООД. Предложението е в това 

мероприятие да участват главният счетоводител Гергана Младенова 

и счетоводител Валерия Бончева. Обучението ще се проведе на 

5 юли чрез платформата zoom от работното място на служителите. 

Таксата за участие на един участник в целодневния уъркшоп 

е 120 лв. или общо 288, 00 лв. с ДДС за двама участници.  

Представен е и контролен лист от финансовия контрольор с 

уточнението, че по § 10-00 „Издръжка“ има средства за покриване на 

посочените разходи.  

Предлагам да одобрим това предложение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада и предложението на госпожа Солакова. 

Предлагам с гласуване да вземем протоколно решение, с 

което да одобрим участието и разхода, свързан с него. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

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

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 1  (Росица Матева). 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: За отрицателен вот – колеги, знаете, че 

по принцип винаги подкрепям развитието на професионалната 

квалификация на администрацията, но специално с тази система 

имахме проблеми с работата, за която заплащахме допълнително, не 

съм сигурна, че участвайки в този уъркшоп ще добият достатъчно 

квалификация счетоводителите, за да не се налага отново 

допълнително плащане за работа с тази система. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Госпожо Солакова, продължете. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от 

Министерството на финансите сме получили писмо с вх. № ЦИК-04-

46/07.06.2022 г. Докладвам Ви го за запознаване и за възлагане на 

директора на дирекция „Администрация“ за изготвяне на становище. 

Колеги, предлагам Ви писмо до Столична дирекция на МВР в 

отговор на тяхно писмо. Въз основа на извършена справка и 

проверка дали лицето е подавало заявление за гласуване извън 

страната Ви предлагам да изпратим този отговор с посочване, че 

лицето фигурира като гласувало под № 126 и под № 147 в секция 

№ 291 в Италия. 

С оглед на това, че направихме справка там, където 

предложих първо да извършим проверка – в избирателния списък, не 

се оправда моето очакване, че ще има разлика в броя на подписите и 

броя на потвърдените гласове като машинно или с хартиени 

бюлетини, което дава основание да се счита, че има данни за двойно 

гласуване. В противен случай, при наличие на такова разминаване в 

броя на подписите и броя на гласовете, щях да Ви предложа това 

обстоятелство да бъде специално отразено в писмото-отговор до 

СДВР. 

На този етап Ви предлагам просто да изпратим проверката да 

продължи, за да може да се установи в хода на това производство 

дали лицето наистина е гласувало два пъти, или има подпис, който 

да е размит, на два реда – все пак гледам копие на тези документи. 

Предлагам да го изпратим като отговор на СДВР. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Солакова. 

Предлагам да гласуваме това предложение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващото писмо, което Ви 

предлагам, е да сезираме Районна прокуратура – Ямбол, за гласуване 

в нарушение или за гласуване повече от един път в изборите на 

11 юли. В случая сезираме Районна прокуратура – Ямбол, за 

гласуване на лице повече от един път – имаме такива данни.  

Искам да Ви обърна внимание на какво се натъквам, но не Ви 

предлагам да извършваме ние тази проверка чрез отваряне на 

помещението в общината, тъй като, видно и от проверката, която 

извършихме на документите от секциите извън страната, се оказва за 

необходимо наистина да сезираме районната прокуратура.  

В секция № 24 в община Тунджа, село Крумово едно лице 

фигурира в списъка и е дописано като гласувало. При извършена 

проверка на имената на членовете на секционната избирателна 

комисия се оказа, че това лице е член на секционната избирателна 

комисия. Далеч съм от мисълта, че член на секционна избирателна 

комисия гласува два пъти в изборите. Струва ми се невъзможно и 

предполагам, че лицето, което отговаря за дописването, просто е 

написало автоматично имената на всички членове на секционната 

избирателна комисия. Подписът срещу дописаното е като някакъв 

знак, има разлика в подписите, в графичното изображение – копието, 

което гледам. Нямам друга възможност освен да Ви предложа 

наистина да сезираме прокуратурата. 

В този смисъл Ви предлагам да изпратим писмо до 

административния ръководител на Районна прокуратура – Ямбол. 

Докладвам Ви и подобно писмо за сезиране на Районна 

прокуратура – Враца, отново става дума за гласуване повече от един 

път. Тук са няколко позициите, но специално за едната секция – 

№ 76, просто виждам, че отново лицето е член на секционна 

избирателна комисия. Друго лице, което е член на секционна 

избирателна комисия, все едно излиза, че е гласувало в секцията, 

където се дописва по реда на чл. 233 от Изборния кодекс, и в 

секцията си по постоянен адрес. Не мога друго да преценя, освен да 

Ви предложа наистина да се изпрати и да се извърши тази проверка, 
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тъй като нямам възможност да направя по-категорични изводи в 

друга посока. 

Предлагам да гласуваме писмата до Районна прокуратура – 

Враца и Районна прокуратура – Ямбол. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението да бъдат изпратени писма до двете 

районни прокуратури, тъй като случаите са идентични.  

Моля да гласувате предложението. 

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

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Продължаваме с доклад на госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад, защото съм я 

докладвала вече, преписка с вх. № НС-09-74 – постановление за 

прекратяване на наказателно производство от Софийска градска 

прокуратура, в което се прекратява административно наказателно 

производство по изпратена от наша страна преписка за акт, съставен 

за установено нарушение по Изборния кодекс. Преценили сме, че са 

налице данни за извършено престъпление, прекратили сме и сме 

препратили преписката на прокуратурата.  

От прокуратурата ни уведомяват, че прекратяват 

наказателното производство и го изпращат към нас по 

целесъобразност и за преценка дали са налице обстоятелства за 

ангажиране на административнонаказателната отговорност на 

лицето. Прокурорът е прекратил, тъй като счита, че от обективна 

страна няма събрани достатъчно данни за извършване на деянието, а 

и от субективна не е наличен волевият момент на пряк умисъл. 

Във връзка с това е изискано становище от звено „Правна 

дейност“ към дирекция „Администрация“ на Централната 

избирателна комисия, в което е изложено в заключение, че 

постановлението за прекратяване на наказателното производство е 

обосновано и не следва да се обжалва, а съгласно Раздел осем 
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„Възобновяване на административнонаказателните производства от 

Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), 

прекратени с резолюция на основание чл. 54, ал. 1, т. 9 от ЗАНН, 

административнонаказателните производства не подлежат на 

възобновяване. Докладвам Ви го за сведение и запознаване – 

вх. № НС-09-74/26.05.2022 г.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, госпожо Стоянова. 

Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви с вх. № ЕП-

09-6, получено в Централната избирателна комисия постановление 

за прекратяване на наказателно производство от Районна 

прокуратура – Бургас, Териториално отделение Айтос, във връзка с 

досъдебно производство по описа на районното управление по повод 

извършено престъпление по чл. 168, ал. 1 от НК. На база изпратени 

материали за гласуване в нарушение на проведените през месец май 

2019 г. избори за членове на Европейския парламент прокурорът е 

изложил мнение, че съгласно събраните доказателства е налице 

малозначителност на извършеното деяние, поради което счита, че са 

налице основания за прекратяване на досъдебното производство 

срещу посоченото лице.  

Предвид изложеното считам, че не следва да се обжалва 

постановеното от районната прокуратура, тъй като е обосновано и 

основателно тяхното постановление за прекратяване. 

Моля да гласуваме да не бъде обжалвано това постановление. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Чухте доклада и предложението да не се обжалва постановлението 

на прокуратурата. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Ерхан Чаушев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – няма. 
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам Ви отново постановление 

от Софийска районна прокуратура – вх. № НС-09-80, постановление 

за изпращане на преписка по компетентност във връзка с образувана 

по сигнал на Централната избирателна комисия преписка по повод 

данни, сочещи за гласуване в нарушение на проведените на 11 юли 

2021 г. избори. По отношение на едно лице прокуратурата е 

констатирала, че деянието е извършено в района на Районна 

прокуратура – Търговище, поради което с изпратеното 

постановление ни уведомява, че е постановено изпращане по 

компетентност на преписката към Районна прокуратура – 

Търговище. Докладвам го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Следващият докладчик е господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № МИ-09-

552/27.05.2022 г. – постановление на Районна прокуратура – 

Търговище, с което се прекратява наказателно производство по 

досъдебно производство под съответния номер, по описа на ОД на 

МВР – Търговище. Досъдебното производство е образувано за 

извършено престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс, 

но тъй като не са били събрани доказателства, прокуратурата със 

съответните мотиви е постановила прекратяване на наказателното 

производство за извършено престъпление по чл. 168, ал. 1 от 

Наказателния кодекс. 

Тъй като постановлението е подлежало на обжалване в 7-

дневен срок от получаването му, а този срок е изтекъл преди да бъде 

получена преписката в Централната избирателна комисия, го 

докладвам за сведение. 

Докладвам Ви и вх. № МИ-04-02-140/07.06.2022 г. С писмо от 

СДВР от Второ районно управление са ни изпратили запитване във 

връзка с досъдебно производство под съответния номер по описа на 

Второ районно управление на СДВР да бъде предоставено заверено 

копие от страницата на избирателите на СИК № 56 в София-град, 

Район „Надежда“ във връзка с изборите, проведени на 27 октомври, 



19 

за общински съветници и кметове, както и да бъде предоставена 

информация за трите имена, ЕГН и адрес относно членовете на 

същата секционна комисия. 

В моя папка от днес ще видите писмо до кмета на Столична 

община, с което изпращаме писмото на СДВР с молба исканата 

информация да бъде предоставена на Второ районно управление на 

СДВР и да бъде уведомена Централната избирателна комисия 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Подлагам на гласуване писмото. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Думата има госпожа Ганчева в тази точка. 

Определям господин Войнов да води за кратко заседанието. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам Ви писмо с вх. № НС-04-02-109/06.06.2022 г. във връзка с 

образувано досъдебно производство със съответния номер. От 

Министерството на вътрешните работи, Пето районно управление – 

София, молят да се предостави информация за това пред кои 

служители на Централната избирателна комисия е представен 

списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на ПП 

Благоденствие Обединение Градивност за парламентарни избори на 

4 април 2021 г., като молят да бъдат предоставени трите имена на 

служителя, ЕГН и телефон за връзка. 

Отговаряме им с писмо, че документите са приети от 

членовете на Централната избирателна комисия – Силва 

Дюкенджиева – зам.-председател, и Йорданка Ганчева – член на 

Централната избирателна комисия и се предоставя копие на 

входящия регистър на партиите за участие в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

Моля да гласуваме това писмо. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението. 

Ако няма становища, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – 1  (Росица Матева). 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с приетото 

Решение № 1178-МИ докладвах писмо до политическата сила, но 

сме пропуснали да гласуваме писмото до политическата сила за 

попълване състава на ОИК – Дългопол, моля да го подложите на 

гласуване. 

Докладвано е, но няма гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля, 

процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – 1 (Силвия Стойчева). 

Колега Матева, заповядайте с Вашите доклади. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо, получено 

по електронната ни поща с вх. № ЦИК-04-44/02.06.2022 г. Писмото е 

изпратено от директора на Дирекция „Процесуално 

представителство на Република България пред Европейския съд по 

правата на човека“ към Министерството на правосъдието, с което ни 

уведомяват, че на 16 и 17 юни тази година български юристи, 

представители на службата за изпълнение на решенията на 

Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа, ще 

бъдат на работно посещение в София и ни молят да укажем 

съдействие да се организира кратка работна среща с представители 

на Централната избирателна комисия за обсъждане изпълнението на 

решенията на Европейския съд по правата на човека във връзка с 

прилагане на изборното законодателство, и да бъде дадена 



21 

възможност на тази среща на българските юристи от службата за 

изпълнение да научат повече относно практическото приложение на 

някои разпоредби на Изборния кодекс. 

Колеги, 16 юни е четвъртък, 17 юни – петък. Аз Ви предлагам 

да отговорим, че можем да се срещнем тук, в Централната 

избирателна комисия, на 17 юни от 10,30 ч. в тази зала, като всички 

колеги, които желаят, да присъстват на тази среща, за да дадем 

отговор на колегите юристи, които защитават България по тези дела. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението – да им отговорим с писмо за срещата на 

17 юни. Имате ли становища? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам Ви писмо от 

администрацията на президента на републиката с вх. № ЧМИ-01-

23/07.06.2022 г. Намира се във вътрешната папка от днешното 

заседание. С това писмо ни се изпраща Указ № 143 от 3 юни 2022 г. 

на президента на републиката, с който се насрочват частични избори 

за кмет на кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе 

на 23 октомври 2022 г. Тези укази трябва да се публикуват на нашата 

страница. След приключването на частичните избори на 3 юли, ще 

трябва да публикуваме указите, които ще получаваме за следващата 

дата, която според мен ще бъде и последна за частични избори преди 

общите местни избори. Докладвам Ви го за сведение. 

Във връзка с частичните местни избори на 3 юли Ви 

докладвам няколко писма: вх. № ЧМИ15-57/06.06.2022 г. от ОИК – 

Ябланица, с което ни се изпраща списък на регистрираните 

кандидати за кмет на село Златна Панега, община Ябланица; ЧМИ-

15-57/07.06.2022 г. отново от Ябланица, с което ни се изпраща 



22 

списък с още един кандидат, регистриран от тях, за участие в 

частичните местни избори; писмо с вх. № ЧМИ-15-57-

1/08.06.2022 г., с което се изпращат кандидатите за кмет на кметство 

Секулово, община Дулово – двама; вх. № ЧМИ-15-57-8/08.06.2022 г. 

ни изпращат списък с кандидати за кметство Бистра, община 

Алфатар; вх. № ЧМИ-15-57-2/08.06.2022 г. – ОИК – Враца, ни 

изпраща кандидатите за кмет на кметство Лиляче, които са седем; 

вх. № ЧМИ-15-57-3/08.06.2022 г. – ОИК – Нова Загора, ни изпраща 

кандидатите за кмет на община Нова Загора, които са четирима; 

писмо с вх. № ЧМИ-15-57-4/08.06.2022 г., с което ни се изпращат 

кандидатите за кмет на кметство Нова Камена от ОИК – Тервел, 

които са двама; писмо с вх. № ЧМИ-15-57-5/08.06.2022 г., с което ни 

се изпращат кандидатите за кмет на кметство Попович, община Бяла 

– 1 кандидат; списък с кандидатите на село Поляците, община 

Дългопол – 2; с вх. № ЧМИ-15-57-6 и вх. № ЧМИ-15-57/08.06.2022 г. 

ни се изпраща списък с кандидатите за кмет на община Ракитово – 4.  

Предлагам Ви на основание Решение № 966-МИ 

от 5 септември 2019 г., изменено с Решение № 1099-МИ 

от 13 септември да изпратим списъка с кандидатите за кметове в 

частичните местни избори на 3 юли до ГД ГРАО за извършване на 

проверка дали кандидатите отговарят на изискванията на чл. 397 от 

Изборния кодекс и Раздел първи, т. 1 от решението, което Ви 

споменах. 

Моля да гласуваме  това писмо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля да гласуваме същият 

списък да бъде изпратен и на „Информационно обслужване“ АД за 
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извършване на проверка за действителност на регистрацията 

съгласно изискванията на чл. 413 от Изборния кодекс и Раздел пети 

от Решение № 966, изменено с Решение № 1099 – и двете от 2019 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля, 

процедура по гласуване за изпращане на писмо до „Информационно 

обслужване“ АД със списъка. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, последният ми доклад е писмо 

до ОИК – Пловдив, изготвено от юрисконсулт И. В., 

във връзка с дело, което се води срещу Централната избирателна 

комисия в Административен съд – Пловдив, по повод общи местни 

избори през 2015 г. 

Предлагам Ви да гласуваме това писмо, с което да укажем на 

ОИК – Пловдив, да публикува протоколите от проведени заседания 

на комисията в периода 14 октомври – 21 декември 2015 г., които не 

се намират на тяхната страница, както и да ни бъде изпратено 

заверено копие от протокола на ОИК – Пловдив, от проведено 

заседание в изборния ден на 25 октомври 2015 г., необходимо ни за 

делото, което се води в Административен съд – Пловдив. 

Моля да го подложите на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението за писмо до ОИК – Пловдив. 

Ако няма становища, моля, процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам Ви писмо с вх. 

№ НС-00-37/07.06.2022 г. Писмото е отговор на наше писмо с изх. 
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№ НС-00-36/07.06.2022 г., с което сме отправили запитване до 

„Информационно обслужване“ АД относно искането ни за проверка 

на седем лица – дали са подавали заявление за гласуване извън 

страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. С 

писмото, което цитирах преди малко, „Информационно обслужване“ 

АД ни подава информация, че има подадено заявление за едно от 

тези седем лица. Докладвам това писмо за сведение. Тези питания са 

свързани с различни преписки със СДВР и Софийска градска 

прокуратура. По-нататъшната работа по тези преписки ще 

продължи. 

Докладвам Ви още едно писмо за сведение – вх. № ЦИК-02-

51/08.06.2022 г. Писмото е подписано от Антоанета Цонева – 

председател на Комисията по политиките за българите извън 

страната, и с него се изпраща покана до председателя на 

Централната избирателна комисия и към цялата комисия да вземе 

участие в предстоящото заседание на Комисията по политиките за 

българите извън страната, насрочено на 15 юли 2022 г. Дневният ред 

на заседанието предвижда доклад относно организацията и 

провеждането на избори през 2021 г. по отношение на изборите 

извън страната. Съдържа молба да изпратим списък с гости на 

електронния адрес на Комисията, като той е посочен в писмото, и 

информация, че заседанието на Комисията ще се проведе в сградата 

на Народното събрание, всъщност сградата, в която сме, на 15 юни в 

зала № 456 от 16,00 ч. Докладвам го за сведение и запознаване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, господин Томов. 

Давам 5 минути почивка. 

 

(След почивката.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна 

комисия. 
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Давам думата на госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в папка от днешна дата с мои 

инициали може да видите докладна записка с вх. № ЦИК-09-142-3 от 

директора на дирекция „Администрация“ към Централната 

избирателна комисия, с която се допълват докладни записки с вх. 

№ ЦИК-09-142-1 и вх. № ЦИК-09-142-2. Моля да се запознаете с 

докладната записка, в която се предлага одобряването на проект на 

договор и се описва, че са предвидени съответните средства по 

бюджета на Централната избирателна комисия по § 10-20. Към 

докладната записка е представен контролен лист за извършване на 

предварителен контрол от финансовия контрольор, преди поемане 

на задължения за посочената стойност.  

Моля да се запознаете и да вземем протоколни решения, с 

които одобряваме представения проект на договор, упълномощаваме 

председателя за подписването му и се извършва разходът, като се 

предлага да бъде платено на две части. Установено е, че са налични 

финансовите средства за покриване на съответния разход. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Има ли желаещи да се изкажат по направеното предложение? 

Аз имам следната бележка: бих предпочел, ако няма краен 

срок, който ни задължава днес да гласуваме този договор, 

гласуването да стане във вторник, когато ще е следващото ни 

заседание, в присъствието на председателя на Комисията, тъй като 

това е много голямо задължение и такива договори не гласуваме 

всеки път и предпочитам да бъде в присъствието на председателя, 

още повече че част от разговорите са водени от председателката по 

отношение на правната страна на представянето на интересите на 

Централната избирателна комисия в това дело.  

Други мнения? 

След като няма, предлагам да пристъпим към гласуване. 

Гласуваме решение, свързано с одобряването на доклада. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Росица Матева, 
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,); против 

– 2 (Димитър Димитров, Цветозар Томов). 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. В тази връзка искам да 

предложа на Комисията да бъде изпратено писмо до министър-

председателя и до министъра на финансите, с което ги уведомяваме 

за казуса и в резюме им се изложи исковата претенция, както и 

обстоятелствата по казуса. 

Моля да гласуваме изпращането на такова писмо до 

министър-председателя и до министъра на финансите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението –  с протоколно решение да одобрим 

изпращането на такова писмо. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 1 (Димитър Димитров). 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Думата има господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ЦИК-04-36-1/07.06.2022 г. от Министерството на 

електронното управление и с него в изпълнение на Решение № 1156-

МИ от 25 май 2022 г. на Централната избирателна комисия ни 

изпращат проект на правила относно реда и условията за 

извършване на доверено изграждане на вече удостоверен изходен 

код с цел произвеждане на нови избори. Този проект беше обсъден 

вчера на работна група и се изказаха мнения, че той трябва да се 

коригира най-вече в частта за публикуването на новия хеш код, 

който ще се генерира при довереното изграждане, а също така и по 

отношение на самата процедура по извършване на довереното 

изграждане. 
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В тази връзка ние ще подготвим наше предложение за 

изменение на проекта, но сега предлагам с писмо да поканим 

министър Божанов на среща за уточняване на правилата. Предлагам 

срещата да бъде на 14 юни 2022 г. Проектът на писмо е в моя папка 

от днешното заседание. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада и предложението да поканим министъра на 

електронното управление на среща. 

Моля да го гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ЦИК-08-19-1/07.06.222 г. Писмото е от Д. С. – 

експерт към Централната избирателна комисия, и с него ни изпраща 

предложение за още четирима сътрудници, които евентуално да 

работят по комплектуване и провизиране на машините за гласуване 

за частичните избори на 3 юли. Изпраща и предложение за 

виртуален кол център с възможност за запис на разговорите и 

система за регистриране на инцидент с машините и работата на 

техниците в предизборния и в изборния ден. Изпраща ни и оферта за 

закупуване на пломби.  

Това писмо беше обсъдено вчера на работна група „Машинно 

гласуване“, като се направиха предложения да бъдат изпратени СV 

на четиримата сътрудници, които се предлагат, а така също да бъдат 

изпратени и всички оферти както за виртуалната централа, така и за 

необходимите консумативи, които трябва да бъдат закупени. 

Предлагам засега писмото за запознаване, а на следващото 

заседание, след като получим СV-та и офертите, да вземем 

съответните решения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря, господин Войнов. 
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Ще Ви помоля да продължите заседанието, тъй като след 

3 минути трябва да бъда онлайн на споменатата конференция. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Колега Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, връщам на доклад преписка с 

вх. № МИ-27-113/19.05.2022 г. Предполагам, си спомняте, беше във 

връзка с искане за изплащане на възнаграждение, отправено от ОИК 

– Роман. Ние обсъждахме липсата на основание да се заплати едно 

от дежурствата, дадено на 18 май, тъй като неговият предмет се 

повтаря на 19 май. При обсъждането се обединихме около тази теза. 

Оказа се обаче, че няма регистрирано в протокола гласуване на това 

решение – да не се изплати възнаграждение за поисканото 

дежурство от председател и секретар, дадено на 18 май 2022 г. Пак 

ще кажа, има още едно дежурство, което е на 17 май, в което 

участват председател, секретар и член и по същество решават 

въпроса за дневния ред на заседанието, на което е посветено и 

следващото дежурство. Изготвен е нов контролен лист, в който не е 

начислено възнаграждението за това отпадащо дежурство. 

Предлагам да вземем решение за изплащането на дължимата 

сума за едното дежурство и проведеното след това заседание, чийто 

предмет е освобождаването на член на ОИК. 

Общата сума за дежурството и за заседанието е на 

стойност 888,44 лв. с осигурителните вноски. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада. Имате ли становища? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Роман. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В тази връзка, уважаеми колеги, 

предлагам с протоколно решение да възложим изготвянето на 

указание, което евентуално ще изпратим до всички кметове на 

общини, за процедурата по искане за извършване на трансфер за 

осигуряване на одобрените средства за изплащане на 

възнаграждения – искането, което трябва да ни изпращат кметовете 

на общини. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението. 

Ако няма противни мнения, моля, процедура по гласуване. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е писмо от ОИК – 

Габрово, за изплащане на възнаграждения на общинската 

избирателна комисия за проведено заседание на 4 май и дадено 

дежурство на 17 май. На заседанието е прието решение за 

предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и 

обявяване за избран на следващия от листата на съответната 

коалиция. 

Наличен е контролен лист по преписката, както и счетоводна 

справка за размера на исканите възнаграждения на 

стойност 782,04 лв. заедно с осигурителните вноски. 

Моля да одобрим изплащането на възнагражденията, като 

приемем протоколно решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада. Не виждам желаещи за изказване. 

Моля, процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждението. 
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Има ли желаещи да се включат в дневния ред? Не виждам. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото 

заседание за вторник, 14 юни 2022 г., от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 12,27 ч.) 

 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Димитър Димитров 

 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


