
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 202 

 

На 16 юни 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, Севинч 

Солакова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, 

Елка Стоянова, Гергана Стоянова, Цветанка 

Георгиева, Красимир Ципов 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладват: Любомир Георгиев и Силвия Стойчева 

4. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Георги Баханов. 

 

Заседанието бе открито в 10, 57 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 



2 

 

избирателна комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден колеги! 

Тринадесет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на 

заседание. 

В отпуск е колегата Баханов, господин Томов се обади, че му 

се налага да закъснее. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Доклади по административни преписки с докладчици: 

госпожа Матева, господин Войнов, госпожа Солакова, господин 

Димитров, госпожа Ганчева, госпожа Елка Стоянова, госпожа 

Гергана Стоянова и госпожа Георгиева. 

2. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчици: господин Георгиев и госпожа Стойчева. 

4. Разни с докладчик господин Димитров. 

По проекта на дневен ред има ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № ЦИК-00-



3 

 

191/14.06.2022 г., с което ни изпращат документите, записани на 

19 броя непрезаписваеми DVD хард дискове, както и една 

флашпамет, в която също са записани същите документи. Това е във 

връзка с наше писмо, с което поискахме тази документация – 

изх. № ЦИК-00-152/27.05.2022 г. 

Предлагам тези дискове да бъдат прибрани в касата в 

кабинета на председателя, като преди това А. К. да 

провери от флашпаметта все пак съдържанието на документите, 

качени в тази флашпамет, след което да бъдат прибрани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов) 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо с 

вх. № ЦИК-00-192/15.06.2022 г., с което се изисква информация. 

Предоставено е на юристите чрез ръководителя на звеното за 

подготовка, така че в момента го докладвам за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, във връзка с постъпилото писмо от 

Народното събрание, с което се иска становище от Централната 

избирателна комисия по Законопроекта за изменение и допълнение 

на Изборния кодекс, внесен от народни представители от „БСП за 

България“, беше изготвен проект на становище. Със становището, 

предполагам, всички сте се запознали – качено е във вътрешната 

мрежа от две седмици насам.  
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Проектът на становище беше обсъден на работна група. Там 

се направиха две съществени предложения. Първото беше 

Централната избирателна комисия да изрази положително 

становище към идеята в секциите с машинно гласуване избирателите 

да имат възможност да гласуват по избор – или чрез СУЕМГ, или 

чрез хартиени бюлетини; второто предложение беше да се обсъди 

възможността да се обособят отделни избирателни секции за 

гласуване само чрез хартиени бюлетини и всеки избирател, който не 

желае да гласува чрез СУЕМГ, да има възможност да гласува в 

такава секция. 

По останалата част от проекта на становище имаше само две 

технически забележки, които съм отразил в последния вариант. Той 

е качен в моя папка от заседанието от 14 юни. 

В текста, който Ви предлагам, са вкарани и двете 

предложения, които преди малко докладвах – вариант 1 и вариант 2, 

като предлагам да се гласуват поотделно двата варианта, и ако никой 

от тях не събере необходимото мнозинство, да се гласува основният 

текст, който не е маркиран в съответното становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Първо, чисто организационно. 

 Колеги, искам да направя едно предложение, което винаги 

съм правила: ако ще има работни групи и ще се обсъждат идеи, нека 

да се канят всички колеги и да се оповестява това с оглед на това да 

може да се изразява становище и по време на работната група. 

Вариантите, които са предложени, не са обсъждани в пълен 

състав от Централната избирателна комисия в работен порядък. По 

тази причина аз лично предлагам да се мотивират, особено вторият 

вариант, с оглед на това че е в противоречие с идеята Централната 

избирателна комисия като орган да гарантира правото на всеки 

избирател да упражни своето право на глас. 



5 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания? 

Ще си позволя да направя реплика на изказването на госпожа 

Солакова. В работно обсъждане, когато присъствахме в почти пълен 

състав, с изключение на колегите, които бяха в отпуск или в 

командировка, сами решихме да се направи работна група с по един 

представител от всяка група. Ако това не е вярно, моля да ме 

оборите. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Дуплика – да, в работен порядък бяха 

обсъдени идеите, които бяха изписани без жълтия и синия текст. 

Жълтият и синият текст са обсъдени само в рамките на малката 

работна група, без участието на цялата Централна избирателна 

комисия. Ако някой може да ме обори, нека да го направи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам да отложим обсъждането. 

След като се обсъди в работен порядък от цялата Централна 

избирателна комисия, тогава да бъде внесено на гласуване в 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Само искам да обърна внимание, че на 

миналото заседание този текст, казах, че е качен в моя папка, за да се 

запознае всеки. Може да отлагаме, както казах, от две седмици е 

изготвено това становище. Ако няма желание Централната 

избирателна комисия да вземе становище по Законопроекта, това е 

друг въпрос. С отлагане обаче не виждам да постигнем някакъв 

напредък. Съгласен съм да го обсъждаме колкото прецени 

Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, след като 

има предложение и колеги сред нас, които не са се запознали, 
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следобед ще бъде проведено работно обсъждане. В зависимост от 

часа, в който приключим заседанието, преди да закрия заседанието, 

ще Ви информирам в колко часа ще е работната група предвид 

ангажиментите ми, които имам следобед. 

Следващ докладчик – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, представям Ви докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-166/16.07.2022 г. относно проект на договор 

за закупуване на лек автомобил. Представен е и контролен лист.  

В тази връзка и с оглед на получени преди това писма от 

 Лион рент-а-кар ЕООД  за закупуване на автомобил за нуждите на 

Централната избирателна комисия Ви докладвам свързаните 

преписки: вх. № ЦИК-00-185-3/15.06.2022 г.; вх. № ЦИК-00-185-

4/15.06.2022 г. и вх. № ЦИК-00-185-2/14.06.2022 г.  

В докладната записка, в която подробно са описани всички 

предприети действия в изпълнение на протоколното решение на 

Централната избирателна комисия, и с оглед на това, че нашето 

писмо беше изпратено до София Франс Ауто АД – дружеството се 

оказа едноличен собственик на капитала на Лион рент-а-кар ЕООД, 

офертата и проектът на договор предвижда сключването му с това 

ЕООД. 

Виждате, за сметка на продавача са всички такси с 

изключение на местния данък; нотариалната такса е за сметка на 

продавача, предвидено е застраховане и други предложения са 

направени, които са в интерес на Централната избирателна комисия. 

Предлагам Ви да одобрим проекта на договор, както е 

предложен, и да упълномощим председателя на Централната 

избирателна комисия да сключи договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, аз ще моля за 

отлагане на този доклад, тъй като, госпожо Солакова, при доклада си 

докладвахте преписка, ако правилно съм чула, вх. № ЦИК-00-
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185/15.06.2022 г., в която се съдържа анекс към договор, в който 

става въпрос, че преди предаването на автомобила, който, очевидно, 

е предмет на нашето протоколно решение от предходни заседания, 

ще бъдат извършени следните дейности и по т. 1 се сочи периодично 

техническо обслужване на автомобила, смяна на масло, филтри и 

прочие. Считам, че от правна гледна точка има несъответствие – 

говорим за еднократно действие преди предаване, а след това пък, 

доколкото аз имам прочит на този анекс или проект на анекс, става 

въпрос за периодично техническо обслужване, което изисква 

някакви средства, смяна на масла. За мен лично съществува 

неяснота по тези въпроси и моля за отлагане и запознаване, ако е 

необходимо и при преценка на председателя, за работно обсъждане. 

Считам, че тук става въпрос за разходи, които не са обсъждани, поне 

по моите впечатления. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Госпожо Ганчева, 

ще отложа до края на заседанието разглеждането на този въпрос, за 

да се запознаете.  

Докладната, която посочвате, за пояснение, макар и 

наименувано „анекс“, ние нямаме все още сключен договор, за да 

има анекс. Това, което са предложили от търговеца, наречено анекс 

и включено в проекта на договор, който докладва госпожа Солакова, 

е изцяло за сметка на търговеца. След като се придобие 

собствеността върху автомобила, предполагам че Ви е ясно това, 

техническото обслужване на всеки един автомобил, пък бил той 

безвъзмездно предоставен, си е за сметка на собственика. Отлагам 

до края на заседанието. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, следващата 

докладна записка, която Ви представям, е вх. № ЦИК-09-

162/15.06.2022 г. Тя е по представена оферта от „Рос комплект“ ООД 

за осигуряване на климатизацията в зала № 42 на Централната 

избирателна комисия. 
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Подробно в докладната записка се сочи необходимостта от 

осигуряване на нормални условия за работа на Централната 

избирателна комисия. Уведомени сме за проведен оглед от 

представител на фирма „Рос комплект“ ООД съвместно със 

служители от администрацията, след което по електронната поща е 

получена оферта с вх. № ЦИК-08-23/10.06.2022 г. Офертата включва 

демонтаж на климатика, който е собственост на Централната 

избирателна комисия, от зала № 238 в сградата на Народното 

събрание и монтаж в заседателна зала № 42. 

Стойността на офертата е 2237 лв. без ДДС. Стойността по 

демонтажа на климатика от зала № 238 е 320 лв. без ДДС, а за 

монтажа е в размер на 1917 лв. без ДДС. 

По бюджета на Централната избирателна комисия е 

посочено, че има налични средства по § 10-22 „външни услуги“. 

Извършените разходи за последните 12 месеца са посочени с оглед 

на това, че не се налага провеждане на процедура по Закона за 

обществените поръчки и се предлага Централната избирателна 

комисия да одобри направеното предложение за демонтаж и монтаж 

на тази климатична система. 

Предлагам да гласуваме направеното предложение. Ако 

искате отделно можем да го гласуваме, но може би ние трябва да 

получим информация за състоянието на предишния климатик на 

Централната избирателна комисия, който се наложи да бъде 

подменен при нанасянето на Централната избирателна комисия в 

стаите в източното крило и ползването на зала № 238. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? 

Моля да гласуваме така направеното предложение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева). 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по писмото с предложение от 

„Информационно обслужване“ АД и въз основа на протоколно 

решение на Централната избирателна комисия беше представена 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-157/08.06.2022 г. за сключване на 

рамков договор с „Информационно обслужване“ АД при 

осигуряване на квалифицирани удостоверения за квалифициран 

електронен подпис за Централната избирателна комисия. По тази 

докладна поискахме допълнение към докладната и допълнителна 

такава е представена с вх. № ЦИК-09-157-1/14.06.2022 г. 

Още в първата докладна записка се сочи, че са представени 

два варианта на рамковия договор, като в първия вариант е 

предвиден срокът на действие на договора до достигане на 

определената сума. Предложението в докладната записка е за три 

години. Във втория вариант на договора е предвидено действие на 

договора за определен срок, но без да се посочва достигане на 

конкретна сума, разбира се, като бюджетна организация. 

Предлагам да одобрим първия вариант, както е и в 

докладната записка. 

С допълнителната докладна записка е приложен и проект на 

рамков договор със съгласувателните подписи и съгласно 

Вътрешните правила. Сочи се в докладната записка по 

предложението и уведомлението от „Информационно обслужване“ 

АД, че ръководството на „Информационно обслужване“ АД 

подписва тези договори с електронен подпис в PDF формат, че няма 

пречка и с оглед на Регламент № 910/ЕС от 2014 г. да се подпише с 

квалифициран електронен подпис от страна на председателя на 

Централната избирателна комисия и главния счетоводител, разбира 

се, изрично се посочва, ако има друго решение, ще бъде отправено 

такова предложение до „Информационно обслужване“ АД. 

Попълнени са коректно всички свободни полета, които по 

предложение и на „Информационно обслужване“ АД, и въз основа 

на предишното ни протоколно решение, са попълнени. Напомням 
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отново, че имаше и  представена справка за изплатени суми за 

издаване на квалифицирано удостоверение за квалифициран 

електронен подпис за Централната избирателна комисия от месец 

юни 2021 г. до месец май 2022 г. 

Предлагам Ви да одобрим така предложения проект на 

рамков договор по първи вариант – с три години, както са 

попълнени и да упълномощим председателя да подпише този рамков 

договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

предложения във връзка с този доклад? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Нека изрично да направя 

предложението: с електронен подпис да се подпише.  

Колеги, знаете, становището, което съм изразявала във връзка 

с прилагането на Изборния кодекс – липсата на препратка и изрична 

норма в тази насока е проблем по отношение на документите, които 

се представят в рамките на организацията на избори. В конкретния 

случай няма пречка председателят на Централната избирателна 

комисия да подпише договора с електронен подпис. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в отговор на Столична 

дирекция на вътрешните работи и след извършена проверка за едно 

лице, за което се искаше да предоставим данни дали е подало 

заявление за гласуване в секция извън страната, предлагам Ви да 

изпратим отговор за        Н.             Н.            К. с уточнение, че 
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лицето е подало заявление. Уточняваме, че въз основа на подадените 

заявления се извършва проверка за наличие на избирателни права, 

потвърждават се и в списъците се включват само лица, за които има 

потвърдени такива заявления. 

Ние не разполагаме с друга информация, извън решение за 

назначаване състава на секционната избирателна комисия, но не 

разполагаме с актуален адрес или телефони на членовете на 

секционните избирателни комисии. 

Предлагам Ви да гласуваме това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

Определям госпожа Матева за кратко да води заседанието. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в моя папка има проект на 

кратко писмо до членовете на специализираното звено за 

дистанционно електронно гласуване.  

Предлагам да го одобрим, за да го изпратим. 

Едновременно с това правя предложение за следващия 

вторник от 15,00 ч. да направим такова заседание, за да се одобри 

проектът – 3193, е текстът, който е в папката ми. Членовете на 

звеното трябва да одобрят забележките по техническото задание, 

което се нарича становище, след което ние ще пристъпим към 

одобрение, за да може да го изпратим в Министерството на 

електронното управление, за да се премине към обявяването на 

обществена поръчка. Това е предложението ми. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище. 

Ако няма предложения по текста, подлагам на гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Колега Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, ще Ви докладвам 

две аналогични постановления за прекратяване на наказателно 

производство – вх. № МИ-09-556/14.09.2022 г. и вх. № МИ-09-557, 

като и в двата случая наказателното производство е прекратено по 

идентични съображения, а именно, че не е установен умисъл и 

производството следва да бъде прекратено. Става въпрос за 

гласуване на лица в местните избори 2019 г.  

Предлагам, както прецени председателстващият, с едно 

протоколно решение да не се оспорват тези постановления с оглед 

практиката на Централната избирателна комисия и с оглед съдебната 

практика, в случай че се оспорват. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Ще подложа на гласуване с едно решение да не се обжалват и 

двете постановления. Имаме практика и за много повече на брой, 

когато сме се запознали с тях и е такава преценката, с едно решение 

да не се обжалват. 

Подлагам на гласуване предложението на докладчика. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Следващият докладчик е госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви преписка с 

вх. № ЕП-09-7/14.06.2022 г. – постановление за спиране на 

наказателно производство. Било е образувано по отношение на това, 
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че лице е упражнило два пъти, без да има право на това, правото си 

на вот в изборите за членове на Европейския парламент през 2019 г. 

Извършените до момента процесуално-следствени действия не са 

довели до достатъчно доказателства да се обоснове кой е 

извършителят на деянието, поради което прокурорът към Районна 

прокуратура – Бургас, Териториално отделение Айтос спира 

наказателното производство и разпорежда на всеки четири месеца да 

се извършва проверка за установяване на извършители, като за 

резултата от проверката да се изготвя рапорт.  

Постановлението би могло да бъде обжалвано, но тъй като 

считам, че не са налице процесуални предпоставки за това, 

предлагам да не бъде обжалвано постановлението за спиране на 

наказателното производство, тъй като прокуратурата ще ни 

уведомява за по-нататъшните действия на разследващите органи, 

които съгласно това постановление на всеки четири месеца трябва 

да извършват процесуално-следствени действия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението? Не виждам. 

Подлагам на гласуване предложението на колегата Стоянова 

да не се обжалва това постановление за спиране на производството. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Следващият докладчик е колегата Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-09-

87 – постановление за прекратяване на наказателно производство от 

Районна прокуратура – Разград, Териториално отделение Исперих, 

което касае производство във връзка с евентуално престъпление по 

чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс, от лице, гласувало на изборите 

на 4 април 2021 г.  
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От изложеното в постановлението е видно, че изводът е за  

липса на осъществен както от обективна, така и от субективна 

страна състав на посочения член от Наказателния кодекс, поради 

което прокурорът е прекратил съдебното производство. 

Предлагам това постановление да не бъде обжалвано и моля 

да бъде подложено на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Становище по предложението на колегата Стоянова? Не виждам. 

Подлагам на гласуване предложението да не се обжалва и 

това постановление. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Още едно постановление за 

прекратяване на наказателно производство – с вх. № МИ-09-558, 

относно досъдебно производство във връзка с упражняване в 

нарушение изискванията на Закона за избирателно право на 

изборите на 27 октомври 2019 г. Съобразно изложената обстановка и 

направени изводи от страна на прокурора е установено, че няма 

наличие на субективния елемент от деянието по чл. 168 от 

Наказателния кодекс, поради което прокурорът е постановил 

прекратяване на наказателното производство по посочената в 

постановлението преписка. 

Предлагам и това постановление да не бъде обжалвано 

предвид изложените в него основания. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението? Не виждам. 

Моля да гласуваме предложението на колегата Стоянова. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир 
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Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам Ви получено писмо от 

Второ районно управление при СДВР с вх. № МИ-04-02-

144/15.06.2022 г., с което разследващ полицай във връзка с 

разследване по досъдебно производство, на което е посочено 

номера, изисква предоставяне на информация относно 

методическите указания на Централната избирателна комисия към 

председателите и членовете на избирателни комисии за проведените 

избори през 2019 г., в която връзка има подготвено писмо в отговор, 

в което посочваме, както и в предходни по други запитвани писма 

сме посочвали, посочваме на разследващия полицай къде на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия може да 

се запознае с въпросните методически указания към избирателните 

комисии за изборите през 2019 г. 

Моля да погледнете текста на писмото и да бъде подложено 

на гласуване изпращането в отговор на това писмо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложения текст на писмо? Не виждам. 

Подлагам го на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Следващ докладчик – колегата Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, от името на Комисията за 

формиране на средствата по фонд СБКО за текущата 2022 г. Ви 

представям докладна записка с вх. № ЦИК-09-161/15.06.2022 г. от 

Красимира Манолова – директор на дирекция „Администрация“, и 

към нея справка в Приложение № 1. 
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Предлагам Ви съгласно чл. 36, ал. 2 от Постановление 

№ 31/17.03.2022 г. на Министерския съвет за изпълнение на 

държавния бюджет на Република България за 2022 г. и в 

съответствие с Вътрешните правила на Централната избирателна 

комисия за членовете и администрацията да утвърдим средства в 

размер на 3% от планирания размер на основните работни заплати за 

фонд СБКО, както и провеждане на общо събрание следващата 

седмица. 

Моля за протоколно решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението? Не виждам. 

Подлагам на гласуване предложението на колегата Георгиева. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч 

Солакова). 

Следващият докладчик в тази точка е колегата Ципов. 

Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № МИ-04-

02-143/14.06.2022 г. – писмо от Районно управление – Казанлък при 

ОД на МВР – Стара Загора, с което ни задават въпроси относно член 

на секционна избирателна комисия в село Александрово, община 

Павел Баня. Писмо с абсолютно същото съдържание сме получили 

през месец април тази година и сме отговорили.  

В моя папка от днес ще видите проект на писмо, с което 

предлагам да се отговори, че сме дали отговор на поставените 

въпроси с писмо със съответния изходящ номер от 27 април 2022 г. 

и че изпращаме отново копие на тогавашния отговор. Тук има и едно 

допълнение: уведомяваме районното управление, че секционната 

избирателна комисия е назначена от ОИК – Павел Баня,  която 

съгласно чл. 77 от Изборния кодекс е действащ орган до 
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назначаването на общинска избирателна комисия за следващите 

избори за общински съветници и за кметове, които ще се произведат 

през 2023 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

чухте текста на писмото, което се намира във вътрешната мрежа в 

папката на колегата Ципов. Има ли някакви предложения, или 

становища? Не виждам. 

Подлагам на гласуване изпращането на писмо с така 

прочетения текст. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

писмо, което сме получили от ръководителя на одитния екип от 

Сметната палата, във връзка с одита на Годишния финансов отчет 

(ГФО) за 2021 г. на Централната избирателна комисия – вх. № ЦИК-

05-73/14.06.2022 г. В тази връзка ни информират за установени 

неправилни отчитания в представения Годишен финансов отчет. 

Предлагат да се проведе среща за съгласуване на 

установените факти и обстоятелства, на която да получат 

доказателства или за коригиране, или за мотиви относно 

некоригирането на тези неправилни отчитания според тях. 

Докладвам Ви го на този етап за запознаване. Такава среща най-

вероятно утре ще се проведе. Малко по-нататък в заседанието, 

когато и председателят е тук, ще върна за по-конкретно 

предложение, ако се налага. На този етап за запознаване. 

Докладвам Ви два проекта, които предлагам да изпратим, във 

връзка с организацията на частичните местни избори. Писмата са до 

общинските избирателни комисии с частични избори на 3 юли, с 
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копие до кметовете на общини, до Печатницата на БНБ и до Демакс 

Ди Пи Ай, за да ги уведомим по изпълнението на Решение № 1823 –

в срок до 22 юни тази година да одобрят предпечатните образци на 

хартиените бюлетини за гласуване в частичните избори; да обърнем 

внимание, че следва с решение на общинската избирателна комисия 

да определят двама души и да ги упълномощят за получаване на 

хартиените бюлетини. С оглед и на предходната практика, за да не 

се наложи, съгласувала съм го и с господин Войнов, предлагам 

същите лица да бъдат упълномощени за получаване на машините. 

Второто писмо, пак във връзка с организацията, знаете, че и 

представителите на общинските администрации следва да бъдат 

оправомощени със заповед на съответния кмет. Информацията за 

упълномощените, съответно оправомощени длъжностни лица, да 

бъде изпратена по електронната поща на Централната избирателна 

комисия и на Печатницата на БНБ – посочваме адресите, 

включително и за служителите от общинската администрация. Става 

въпрос да бъдат упълномощени за получаване на бюлетините и за 

машините. 

Писмата са две и са във вътрешната мрежа – до общинските 

избирателни комисии, и до кметовете на общини във връзка с 

одобряването на предпечатния образец на бюлетините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения по проектите? Няма. 

Моля да гласуваме писмата. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

писмо, което сме получили от община Враца с вх. № ЧМИ-06-

58/15.06.2022 г. Знаете, изпратихме писма до кметовете на общини с 
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уточнение относно изборните книжа и по-специално на протоколите 

с препоръка да се възложи за отпечатване от печатница с опит в тази 

насока, като посочихме извън Печатница на БНБ, печатница Демакс. 

 В случаите, в които се възлага на друга печатница, извън тях, 

да ни уведомяват за конкретната печатница и да поискат 

информация относно изискванията при отпечатване на протоколите 

на секционните и на общинските избирателни комисии. 

Докладвам Ви това писмо, в което от община Враца ни 

информират, че възлагат отпечатването на протоколите на СИК и на 

ОИК за частичния избор в Лиляче, община Враца на 3 юли на БГ 

ПРИНТ ЕООД.  

Предлагам Ви да изпратим писмо с приложени изисквания, 

както сме ги получили, във връзка с позиционирането на маркерите 

и изискванията, свързани с отпечатването на протоколите. Те са 

приложение към ЧМИ-00-37, приложено да ги изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

във връзка с това? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  в писмо с вх. № ЧМИ-06-54-

5/14.06.2022 г. община Бяла, област Варна ни уведомява, че нямат 

част втора на избирателния списък. Докладвам го за сведение. 

За сведение Ви докладвам и информация, получена от 

община Бяла с вх. № ЧМИ-06-56/14.06.2022 г., за възложено 

отпечатване на необходимите изборни книжа и бюлетини със 

съответното количество. Подробно и изчерпателно са изброени 

всички изборни книжа. 
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Докладвам Ви едно предложение във връзка със Службата по 

трудова медицина – вх. № ЦИК-09-159-1/14.06.2022 г. Знаете, че 

беше представена докладна записка – ЦИК-09-159/09.06.2022 г., по 

която поискахме допълнителна информация и тази допълнителна 

информация е представена с тази докладна записка. Информацията 

обхваща периода от сключването на 10 юни 2020 г. на договора със 

Службата по трудова медицина „Надежда“ в случая – до момента. 

 Посочено е в докладната записка, че по договора е 

предвидено плащане на два пъти, като не се изисква по този договор 

да се приема работата по същество с протоколно решение на 

Централната избирателна комисия. Видно от допълнителната 

докладна записка, по чл. 15 от договора не е уредено отчитането и 

приемането от Централната избирателна комисия на извършената 

дейност от изпълнителя. 

По този договор имаме клауза, която предвижда, че ако един 

месец преди изтичането на срока нито една страна не направи друго 

предложение, срокът да бъде продължен. По този начин срокът е 

продължен през 2021 г. Няма данни през 2021 г. да е представена 

информация на Централната избирателна комисия по изпълнението 

на този договор, затова идеята ми беше за целия период на действие 

от 2020 г. да ни бъде представена такава информация. 

В докладната записка се посочва, че се предвижда 

извършване на профилактични прегледи и през тази година. По 

предишното писмо на Службата по трудова медицина се искаше да 

бъде представена информация за актуализиране на данните, с които 

те разполагат, по отношение на Централната избирателна комисия. В 

тази връзка може би в работна папка са публикувани данните на 

колегите, които са новопостъпили и за които в Службата по трудова 

медицина няма информация.  

По отношение на болничните листове за временна 

неработоспособност за предходната 2021 г. напомням, че Службата 

по трудова медицина ги изисква като копие и с възможност да бъдат 
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предоставени в табличен вид. Копията от решенията на ТЕЛК и 

НЕЛК също са посочени в писмото на Службата по трудова 

медицина да бъдат предоставени. 

Докладвам Ви тази докладна записка за запознаване и 

обсъждане на работна група, след което да преценим какви решения 

да приеме Централната избирателна комисия, ако е необходимо. 

Продължавам с докладите. По отношение на СДВР имаме 

запитване по извършвана от тях проверка за едно лице, за което 

поискахме и направихме проверка дали е подало лицето електронно 

заявление за включване в секция извън страната за гласуване в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. В случая Ви 

докладвам за лицето Фикри Якуб Мехмед – уведомяваме, че това 

лице няма подадено електронно заявление. 

Сезирали сме Софийска районна прокуратура по отношение 

на това лице, защото по данни от извършената проверка в ГД ГРАО 

за лицето, се установява, че няма данни за наличие на българско 

гражданство; изпращаме информацията като предоставяме заверено 

копие от избирателния списък, в което се сочи постоянен адрес в 

Република България – посочваме адреса, който фигурира в 

избирателния списък; приложено изпращаме и заверено копие от 

декларацията, както и от решенията, свързани с назначаването на 

секционните избирателни комисии, в секцията, за която има данни 

лицето да е гласувало; уведомяваме СДВР, че не разполагаме с 

данни за адресите на членовете на секционните избирателни 

комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо до СДВР има ли изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, постъпила е докладна записка от директора 

на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-165/15.06.2022 г. 

относно сключване на граждански договори за участие на външни 

експерти за провеждане на машинното гласуване в частичните 

избори за кметове на 3 юли.  

Предлага се на основание Раздел втори от Вътрешните 

правила за сключване, изпълнение и отчитане на договори по Закона 

за задълженията и договорите (ЗЗД) от Централната избирателна 

комисия за изпълнение на дейности, свързани с машинното 

гласуване, да се сключат граждански договори със седем експерти. 

Това са същите експерти, които ползвахме за частичните избори на 

27 февруари и всички знаем, че те свършиха много добре своята 

работа и машинното гласуване на 27 февруари и 6 март премина без 

забележки. Тези експерти са преминали трето ниво отдалечени 

софтуерни консултации от производителя на СУЕМГ съгласно 

договора между Централната избирателна комисия и 

„Информационно обслужване“ АД и те са лицата, придобили 

способност за автономно управление и модифициране на софтуера.  

Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

директно възлагане може да бъде извършено за доставки и услуги на 

обща стойност до 70 хил. лв. без ДДС при услуги по Приложение 

№ 2, където конкретно са изброени видовете специфични услуги. 

Предвид изложеното предлагам Централната избирателна 

комисия да приеме решение за сключване на граждански договори с 

експертите на суми, които са същите, както и в договорите им 
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за 27 февруари. За заплащане на възнагражденията по договорите 

има осигурени средства по бюджета на Централната избирателна 

комисия. Изготвена е счетоводна справка, приложен е и проект на 

договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В крайна сметка с кои лица сключваме 

договор? Защото поне пред мен стоят едни неща, тъй като винаги 

препращаме към миналото, само че миналото се конфигурира винаги 

в настоящето, както е и сега. Пред мен стои един текст, че в екип две 

се появяват две допълнителни лица – А. М., 

Р. П., като за първото лице няма СV. В папката няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В момента говорим само за седемте лица, 

които работиха и на 27 февруари –  Т.            Ц.,      А.      К.,     Я.      

Т.,   П.   Ж.        Д.       С.,        Т.         Г. и        М.       М. 

Не коментираме в момента четиримата допълнителни сътрудници, 

които се предлагат. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Благодаря за уточнението. Това беше 

същината на първия ми въпрос. Казвате, работиха и добре работиха 

някога си, дайте пак със същите и на каква цена? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, обръщам внимание по 

отношение на докладната записка. Не е достатъчно да се обърне 

внимание на директора на дирекция „Администрация“ да се посочат 

имена и да се каже „в качеството им на експерти“. Нямаме никаква 

информация в качеството на какви експерти. Ако не бяхме поискали, 

нямаше да бъдат качени стари информации. Тя е непълна, тя е 

некоректно предоставена, както виждаме във вътрешната мрежа. 
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 Оставам с впечатление, че формален запис се предоставя на 

Централната избирателна комисия, при липса на мотиви да се взимат 

решения – „…в тази връзка е необходимо да бъдат привлечени 

предложените експерти, притежаващи необходимата 

компетентност…“. Ако това изречение може да мотивира 

Централната избирателна комисия – добре, ако не, да се обърне 

внимание на администрацията, че докладите следва да бъдат не 

формално поднесени и при липса на мотивация, а да се прави 

предложение, което да е мотивирано, да даде възможност на 

Централната избирателна комисия да приема законосъобразни 

решения при отчитане на тяхната целесъобразност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Сутринта говорих пак за откъслечната 

информация и за липсата на някакъв тип цялост, за да може да се 

взимат съответни решения. В момента поне за групата за техническа 

поддръжка, контактен център и така нататък, има допълнителна 

оферта, че ние трябва да купуваме и някаква система, в случая от 

името на Д. С. Това залегнало ли е в договора? Какво става? 

Кой ще я прави, кой ще действа с това и така нататък?  

Ето това са нещата, за които говорех. През цялото време 

губим горната система и се занимаваме с отделни неща, концерти по 

желание. Именно точно това е липсата на системния подход – 

липсата на елементите, които са взаимно свързани и взаимно 

обусловени и все пак да знаем, че има и управляваща подсистема. 

Това е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако сте се 

запознали с доклада, който направи господин Войнов, и 

приложенията към него, има ли изказвания? 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не ми е ясна т. 13 от проекта на 

договора. Струва ми се, че има някаква техническа грешка при 
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изпълнението. Просто звучи безсмислено в този вид, в който е 

написана. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако е този договор, който е пред мен, той 

е като проект, нещо като бланкетно, нещо като общи условия с 

липса на индивидуализации, защото, ако видите т. 1 – възлага да 

приема, обърнете внимание, „да подпомага“. Подпомага, а не да 

извършва, а не да носи отговорност, не и да каже, че трябва да 

постигне резултат. 

Освен това те участвали, обърнете внимание, „участвали в 

дейностите“. А къде е резултатът?! Какъв договор е това? На 

всичкото отгоре, ако всичкото това е едно и също – или екип едно, 

или екип две, или екип три. Абсолютни абстракции! Абсолютно 

проформа! Абсолютно никаква яснота за управляващата подсистема 

по отношение на машинното гласуване! Никаква отговорност за 

свършена работа! Да не говорим, че липсват процедури и така 

нататък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, очевидно 

от изказванията, не се възприема предложеният проект, има 

неясноти по текстовете. 

Аз Ви предлагам да вземем принципно решение да сключим 

договори с тези експерти, а така или иначе ще направим работно 

обсъждане по повод други преписки, които трябва да бъдат 

разгледани, както в началото на заседанието говорихме, и дотогава 

да ни бъде представен персонално проект на договор за всеки един 

от тези експерти, за които евентуално вземем решение да се сключат 

договори във връзка с частичните избори на 3 юли, като в предмета 

на договора подробно бъдат изписани дейностите, които ще 

осъществява всеки един от тях. Това е моето предложение. 

Има ли друго предложение? 
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Моля да гласуваме да бъдат сключени граждански договори с 

посочените експерти, както ги прочете колегата Войнов, които да 

извършват дейности, свързани с провеждане на машинното 

гласуване в частичните избори на 3 юли със съответното 

възнаграждение съгласно предложението и съответния срок, а 

конкретните договори за всеки един от тези експерти ще се възложи 

на юрисконсултите в рамките на днешния ден да ни бъдат 

предоставени в цялост и след одобрението на Централната 

избирателна комисия ще бъдат подписани. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 4 (Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпила е докладна 

записка от директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-

09-164/15.06.2022 г. относно осигуряване на машинното гласуване за 

предстоящите частични избори за кметове. 

Във връзка с постъпилите писма и работната среща, която 

проведохме с експертите, е необходимо да се осигурят следните 

технически устройства и консумативи: виртуална софтуерна IР 

телефонна централа и телефонна услуга SIP; два броя безжичен 

баркод скенер; един брой термичен принтер за етикети; 1000 пломби 

и 150 кутии за разписките от машинното гласуване.  

В докладната записка е описана постъпилата оферта за 

виртуална централа, като общата стойност за услугата е 900 лв. с 

включен ДДС. В тази връзка, отварям скоба, с вх. № ЦИК-08-

24/15.06.2022 г. е постъпила друга оферта за такава централа на 

стойност 3450 евро за шестмесечен абонамент, плюс 3000 лв. 

еднократна такса. 
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Съгласно получените оферти е изчислен прогнозният размер 

на разходите и за другите консумативи, като общият размер на 

всички разходи ще е до 2500 лв. с включен ДДС. По бюджета на 

Централната избирателна комисия има налични финансови средства 

за покриване на разходите. 

Предлагам Централната избирателна комисия да одобри 

закупуването на посочените технически устройства и консумативи в 

размер до 2500 лв. с ДДС. Изготвен е и контролен лист. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Ако няма, моля да гласуваме. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 2 (Красимир 

Ципов, Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с току-що 

приетото решение за осигуряване на виртуална машина за 

регистриране на инциденти и работата на техниците е необходимо 

съответният софтуер да бъде инсталиран във виртуална среда. Тази 

виртуална среда трябва да бъде подсигурена от Министерството на 

електронното управление, поради което предлагам да изпратим 

писмо до министъра на електронното управление, с което да го 

помолим да ни осигури капацитет за инсталиране на виртуална 

машина, която ще се ползва за отчетност на техниците на място, 

обслужващи машините за гласуване по време на изборния процес. 

Проектът на писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По това 

предложение има ли изказвания?  

Ако няма изказвания или предложения, моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 
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Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

1  (Красимир Ципов). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам Ви писмо с вх. № ЧМИ-23-

35/15.06.2022 г. от Т. Г., с което ни изпраща 

предложение за разпределение на техниците по избирателни секции 

за изборите на 3 юли. Това предложение може да го видите в папка 

ЧМИ-03-7/2022 г. 

Разпределението, което предлага: в община Нова Загора за 

48 машини ще отговарят 20 техници; в община Ракитово за 

26 машини ще отговарят 7 техници, а в останалите общини, където 

ще има избори за кмет на кметство, за всяко кметство ще отговаря 

по един техник. Предлага се за Нова Загора и за Ракитово да има и 

по един техник-координатор.  

Във връзка с горното предлагам да определим, че за изборите 

на 3 юли ще са необходими 32 техници за поддръжка на машините и 

двама техници-координатори. Също така предлагам с протоколно 

решение да определим еднократно възнаграждение на техническите 

лица в същия размер, какъвто определихме за изборите на 

27 февруари, а именно: за техническа поддръжка на едно СУЕМГ – 

400 лв.; на две СУЕМГ – 420 лв.; на три – 440 лв.; на 4 – 460 лв. и 

евентуално при пет СУЕМГ – 480 лв.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, 

моля да повторите Вашето предложение, тъй като бях излязла за 

минутка от залата и не чух какво да подложим на гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предложението ми е да определим, че 

общо 34 техници ще са необходими за изборите на 3 юли, от които 

32 техници за поддръжка на машините и двама координатори и също 

така да определим еднократното възнаграждение на техническите 

лица в същия размер, както определихме за изборите на 

27 февруари, като допълвам, евентуално за технически 

координатори по 500 лв. възнаграждение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В тази връзка съм подготвил проект на 

писмо, което е до всички ОИК и кметове на общини, в които ще се 

произвеждат изборите, с което да ги уведомим за размера на 

възнаграждението и да укажем на ОИК да определят техници и да 

ни изпратят данните за тях до 22 юни, а които не могат да определят 

техници, да ни уведомят незабавно, като си правя автокорекция в 

това писмо: където се определя възнаграждението, да се добави един 

ред, че за техника-координатор възнаграждението е 500 лв. За ОИК – 

Нова Загора и ОИК – Ракитово, направо ще им напишем да ни 

предоставят 21 техници и съответно 8 техници, като екип три, който 

ще се занимава с тях, ще определи кой ще бъде координаторът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Писмото до 

общинските избирателни комисии и кметове, имате ли предложения 

по текста? 

Моля да гласуваме. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с частичните 

избори на 3 юли и необходимостта машините за гласуване да бъдат 

подготвени за изборите в Централната избирателна комисия 

предлагам да изпратим писмо до Главна дирекция „Жандармерия“ и 

до „Карго-партнер“, с което да ги уведомим, че ще изнесем 85 броя 



30 

 

СУЕМГ от склада на 20 юни, както и че ще върнем шестте машини, 

които получихме преди два дни от Българския институт по 

метрология. Проектът на писмо е в моя папка с проектен номер 

3192. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо имате ли изказвания или предложения? 

Моля да гласуваме. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в тази връзка предлагам 

да изпратим и писмо до главния секретар на Народното събрание с 

молба за съдействие за осигуряване на транспорт, за да бъдат 

транспортирани тези машини. Писмото също е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Постъпила е докладна записка от 

директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-

163/15.06.2022 г. относно извършените дейности от служители от 

администрацията във връзка с инвентаризацията на машините за 

гласуване. Служителите от администрацията са обработили общо 

1634 броя машини, като изпълнението на дейностите включва 

същото, което извършваха и сътрудниците към Централната 

избирателна комисия, а именно проверка на идентификационните 

номера и поставяне на стикери с инвентарни номера върху 

машините; проверка на съдържанието на куфарите за  наличие в тях 

на машина, батерия, удължител, параван, захранващи кабели и 
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извършване на визуален преглед и отбелязване на тяхното състояние 

в таблицата; отделяне на батерията, както и извършване на дейности 

по преместване и подреждане на машините. Тъй като извършените 

дейности са извън преките задължения на служителите, се предлага 

Комисията да обсъди и да одобри допълнително възнаграждение за 

награда съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2 от Вътрешните правила за 

организация на работната заплата на служителите от 

администрацията. Предлага се за главния експерт ИКТ по-голяма 

награда, тъй като той изпълняваше контрола по изпълнение на 

дейностите през целия период на инвентаризацията. В таблицата е 

посочено конкретно предложението за всеки един служител. 

Предлагам да одобрим предоставянето на наградите съгласно 

таблицата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направеното предложение има ли изказвания? 

Ако няма други предложения, моля да одобрим така 

направеното предложение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев, 

Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № към ЦИК-00-188-18/15.06.2022 г. Писмото е от „Карго-

партнер“ и е в отговор на наше писмо, с което от миналото 

заседание поискахме да конкретизират дейността, която ще 

извършват служителите в склада, които ще  правят  профилактика. С 

последното писмо ни уведомяват, че за периода от 20-и до 24 юни е 

необходимо да се осигури достъп до склада на шест лица, както 

следва: на трима техници за профилактика на климатичните системи 

и на трима складови работници за опаковане и връщане на стелаж на 

217 машини, последните които обработваха, и да почистят склада.  
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Предлагам да изпратим писмо до ГД „Жандармерия“, с което 

да им укажем да допуснат седемте лица до склада в посочения 

период – от 20 юни до 24 юни. Проектът на писмо е в моя папка с 

номер 3194. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам да отложим 

гласуването на това писмо и колегите, за които преди малко 

гласувахме, че ще отидат да върнат шестте машини и да вземат 

другите 85, на място да проверят каква е необходимостта от 

работата, която се описва, за тези шест човека  – дали наистина е 

необходимо шест души да влязат, за да върнат на стелажите тези 

217 СУЕМГ, къде се намират тези 217 СУЕМГ – не са ли подредени 

на стелажите и от какво почистване се нуждае складът. Струва ми 

се, че точно в момент, когато организираме поредните избори, е 

излишно да влизат толкова много хора в склада. След като получим 

тази информация тогава да вземем решение дали да ги допуснем или 

не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Само искам да дам обяснение. Тези 

217 машини ние ги поискахме с писмо от „Карго-партнер“ – да ни 

извадят 241 машини, които при инвентаризацията не бяха въведени 

в нашата система и те са ни извадили тези 217 машини, които в 

момента са разопаковани и стоят в склада. 

Що се отнася до необходимостта от профилактика на 

климатичните системи, не съм компетентен и не мога да давам 

преценка доколко е необходимо и въобще каква е необходимостта, 

така че аз лично дори в понеделник като отида, не мога да дам 

информация доколко е необходимо провеждането на дейностите 

специално за профилактиката на климатичните системи. 
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РОСИЦА МАТЕВА: От кои машини 85 ще вземем? Не може 

ли да вземем от свалените 217 например? Тогава няма да се налага 

качването на 217 обратно нито свалянето на други 85. Ще спестим 

малко и разходи, както и необходимостта от 4 човека трима да се 

занимават с това нещо. 

На мен ми се струва в момента излишно допускането на хора 

в склада за тази дейност. Хубаво, за климатичните инсталации съм 

съгласна, но не съм убедена, че трябва да допускаме в склада хора, 

които да извършат каквито и да било дейности без присъствието на 

някого от Централната избирателна комисия или без присъствието 

на служител, който да вижда какво се случва в помещението, каква 

дейност се извършва наистина. 

Колеги, променям предложението, което направих – в 

момента да изпратим това писмо само с имената на тримата 

техници, първите трима в писмото на колегата Войнов. Да бъде 

изпратено до ГД „Жандармерия“, за да им бъде разрешен достъп, с 

копие до „Карго-партнер“ на това писмо само за извършване на 

дейностите по профилактика на климатичната система, за 

останалите ще изпратим по-късно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? Няма. 

Моля да гласуваме предложението, което направи госпожа 

Матева. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев, 

Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ПВР/НС-00-8/15.06.2022 г. от „Карго-партнер“ и е във връзка с 

нашето писмо, с което поискахме информация за движението на 

14 броя машини за гласуване. От „Карго-партнер“ ни отговарят, че 
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нямат възможност да ни предоставят информация за движението на 

СУЕМГ с определени серийни номера. Твърдят, че следенето на 

серийните номера на машините за гласуване не е искано от „Сиела 

Норма“ АД и тези номера не са регистрирани в складовия софтуер. 

До инвентаризацията, проведена от Централната избирателна 

комисия, обработката от „Карго-партнер“ се е състояла в следене на 

броя на машините, етапа на готовност и експедирането за съответен 

регион. Информацията, която е съхранявана, е свързана с дата и 

количество на машините, но тя не може да бъде причислена към 

който и да е сериен номер. Твърдят, че първият запис на серийни 

номера на СУЕМГ в складовия софтуер е направен успоредно с 

инвентаризацията, извършена от Централната избирателна комисия. 

За движението от този момент нататък биха могли да изготвят 

доклади по серийни номера, ако това е желано от възложителя. 

Очевидно, „Карго-партнер“ не могат да ни предоставят исканата 

информация и трябва да потърсим друг начин да проследим 

движението на тези машини. Предлагам това писмо да остане за 

сведение. 

Последният ми доклад е писмо с вх. № ЧМИ-15-60 от ОИК – 

Ракитово. С писмото ни питат дали имат задължението да назначат 

техническо лице, което в деня на изборите да поддържа СУЕМГ. 

Докладвам го за сведение, тъй като вече гласувахме писмо до 

общинските избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към следващата точка – трета от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: С вх. № МИ-27-129/13.06.2022 г. 

сме получили искане от ОИК – Асеновград, за изплащане на 

възнаграждение. Исканото възнаграждение е за проведено заседание 

на ОИК – Асеновград, на 7 юни 2022 г. Към искането е приложен и 
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протокол от проведеното заседание, на което е обявено предсрочно 

прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за 

избран на следващия в листата. На проведеното заседание са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

9 членове на общинската избирателна комисия.  

Общата сума, посочена в съответната справка, е в размер 

на 714,21 лв. 

Предлагам да одобрим исканата сума, а след това да 

погледнете и писмо по повод на приложения проект до общинската 

избирателна комисия във връзка със забелязана от мен техническа 

грешка в решението, която трябва да бъде отстранена. В папката с 

мои инициали е проектът на писмото. 

Предлагам, първо, да гласуваме възнаграждението, а след 

това и писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за изплащане на възнаграждение на ОИК – 

Асеновград, имате ли изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Подлагам на гласуване предложението да се изпрати писмо 

до общинската избирателна комисия, както е предложено от 

колегата Георгиев. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане за 

изплащане на възнаграждения от ОИК – Сърница, с вх. № МИ-27-

128/13.06.2022 г. Искането е за едно проведено заседание на 7 юни, 

на което предсрочно за прекратени пълномощията на общински 

съветник и е обявен за избран следващият в листата на съответната 

партия. Преписката е комплектувана в цялост, включително с 

контролен лист и счетоводна справка за размера на исканите 

възнаграждения, които са на стойност 554,61 лв. заедно с 

осигурителните вноски. 

Предлагам да одобрим искането за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Сърница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по доклада на колегата Стойчева? 

Ако няма, моля да гласуваме така направеното предложение. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Колеги, връщаме в точка първа: Доклади по административни 

преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ако ми позволите, 

да докладвам едновременно, с едно гласуване, отговори до СДВР за 

няколко лица. 

Въз основа на тяхно искане сме извършили съответната 

проверка за подадено заявление за гласуване извън страната. 

Изпращаме тази справка на СДВР, като прилагаме препис-

извлечение от решението за назначаване на секционната 

избирателна комисия, с уточнението, че липсват при нас данни за 

адрес на членовете на секционните избирателни комисии.  
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Първото, което Ви докладвам и по отношение на  Е.   Е.   Ф. –

има още едно име това лице. Обръщаме внимание, за 

да може да се извърши допълнителна проверка, дали става дума за 

едно и също, както и това, че в избирателния списък за това лице се 

сочи постоянен адрес, което предполага също допълнителна 

проверка с оглед на данните в писмото на ГД ГРАО, че липсва 

българско гражданство. 

Второто писмо е по отношение на Д. Т. Т., 

която не беше открита, първо, че е гласувала два пъти, 

защото според нашата проверка не фигурираше в избирателния 

списък – основен и допълнителен, но поискахме изясняване на този 

случай от ГД ГРАО. Те ни изпратиха съответната страница на 

допълнителната страница. Оказа се, че лицето фигурира веднъж в 

основния избирателен списък и втори път – в допълнителната 

страница, в една и съща секция извън страната. Независимо от 

съмненията, които имам, че лицето е гласувало два пъти, сме 

длъжни да изпратим цялата тази информация до СДВР, за да 

продължи проверката в районната прокуратура. Това е второто 

писмо. 

Следващото писмо е за Д. П. К. Това 

лице, искам само да Ви обърна внимание, че е член на секционна 

избирателна комисия. По същия начин, въз основа на извършена 

проверка връщаме информация до СДВР по проверката, която се 

извършва там. 

Последното писмо е за В. С. М. – 

посочваме същите данни въз основа на извършената проверка. 

Моля да ги гласуваме за изпращане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по тези проекти на писма? Няма. 

Моля да ги гласуваме заедно. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по отношение на писмото, 

което имаме от ръководителя на одитния екип, предлагам Ви да 

гласуваме провеждане на среща в утрешния ден в кабинета на 

председателя и на тази среща да се опитаме да уточним 

необходимостта наистина от корекция, доколкото по това 

неправилно отчитане е получена и допълнителна справка от главния 

счетоводител на Централната избирателна комисия. Въз основа на 

резултата от тази среща ще Ви предложа отговор до Сметната палата 

– дали ще се извърши корекцията на съответните параграфи по 

отчитането в двата случая, за които ни сочат в писмото, или ще им 

изпратим мотиви да не се извършва такава корекция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля за протоколно решение. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 

(Йорданка Ганчева). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Връщам на доклад докладната 

записка по отношение на проекта на договор за закупуване на лек 

автомобил. Напомням предложението по предишния доклад към 

тази допълнителна докладна записка – вх. № ЦИК-09-166, да 

одобрим проекта на договор и да упълномощим председателя на 

Централната избирателна комисия да го подпише. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Успяхте ли всички да се запознаете с докладната? 

Правя само едно уточнение, че задълженията на купувача, 

свързани с дейностите, които ще бъдат извършени преди предаване 
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на автомобила, ще се извършат безвъзмездно за сметка на купувача, 

тоест Централната избирателна комисия не дължи заплащане за тези 

услуги – техническото обслужване, доставка и монтаж на нови гуми, 

предоставяне на използваните зимни гуми, сключване на гражданска 

отговорност за една година и годишния технически преглед. Както 

каза и докладчикът, нотариалната такса и разноски ще бъдат за 

сметка на купувача – нали така беше по доклада? Само местният 

данък ще е за сметка на Централната избирателна комисия. 

Госпожо Матева, Вие искахте думата? 

РОСИЦА МАТЕВА: Исках, ако сте съгласни, колеги, да 

допълня предложението на колегата Солакова – да упълномощим и 

Румен Петров, който да получи автомобила с приемо-предавателния 

протокол, да го регистрира пред КАТ, при необходимост с нови 

номера, ако има такива и да бъде издаден талон на Централната 

избирателна комисия. Да подпише приемо-предавателния протокол 

с описване на констатациите при получаване на автомобила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения, или изказвания? 

Ако няма, моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

1 (Йорданка Ганчева). 

 

Преминаваме към последната точка – четвърта:  

РАЗНИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Докладвам Ви за сведение вх. № ЧМИ-21-7/14.06.2022 г. 

Подадена е оферта от Slivenpost.bg – предполагам, че е трета или 
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четвърта и ще я приобщим към останалите, които са ни уведомили 

за тарифите, на които са готови да обслужват предизборната 

кампания – в случая, за Нова Загора. 

Второто писмо е с вх. № ЦИК-07-62/14.06.2022 г. Към него 

има и превод. Това е пълна програма на обученията, които се 

извършват в семинарна форма, от Международна публична 

администрация. Не съм отварял, за да проверя статута й, но има 

между четиридневен до двуседмичен уъркшоп. Базирани са в Дубай, 

един е в Лондон. Докладвам го за сведение. 

Темите са разнообразни и ако се интересувате, може да ги 

погледнете. Засега Ви ги представям само за запознаване. 

Докладвах, че имаме въпрос от господин М. 

Написал съм отговор. Последващо одобрение е необходимо, тъй 

като при докладването просто не сме гласували съдържанието на 

отговора, който е елементарен.  

Господин Милушев беше много загрижен, че от нашата 

страница са изчезнали резултатите от парламентарните избори. В 

отговор му изпращаме линк. 

Моля за последващо одобрение на съдържанието на писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

последващо одобрение с протоколно решение на писмото, което 

докладва колегата Димитров. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Колеги, имате ли други доклади?  

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, моля за извинение – срещата 

със Сметната палата по отношение на отчитането на Годишния 

финансов отчет на ЦИК е днес от 14,00 ч. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Поради изчерпване 

на дневния ред, закривам заседанието на Централната избирателна 

комисия и насрочвам следващото за вторник, 21 юни 2022 г., от 

10,30 ч. 

Днес от 14,30 ч. ще имаме работно обсъждане на въпросите, 

които преди заседанието поставихме. 

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 13,10 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 

 

 

 

 


