
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 203 

 

На 21 юни 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно определяне размера на 

възнаграждението за извършване на компютърна обработка в 

Изчислителния пункт към ОИК. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Проект на решение относно предложение до президента на 

Република България за насрочване на частичен избор за кмет на 

кметство Свирково, община Симеоновград. 

Докладва: Силвия Стойчева 

3. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

4. Доклади по административни преписки: 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Емил Войнов, Севинч Солакова, Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Цветанка Георгиева, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Георги 

Баханов, Красимир Ципов, Ерхан Чаушев 

5. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладват: Йорданка Ганчева, Цветанка 

Георгиева, Силвия Стойчева и Георги Баханов. 

6. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева и Гергана Стоянова 
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7. Разни. 

Докладва: Любомир Георгиев. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия и госпожа Росица Матева – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Четиринадесет членове на Централната избирателна комисия 

сме в залата – налице е необходимият кворум за провеждане на 

заседание. 

Ще Ви представя следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно определяне размера на 

възнаграждението за извършване на компютърна обработка в 

Изчислителния пункт към ОИК с докладчик господин Войнов. 

2. Проект на решение относно предложение до президента на 

Република България за насрочване на частичен избор за кмет на 

кметство Свирково, община Симеоновград с докладчик госпожа 

Стойчева. 

3. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

4. Доклади по административни преписки – ще Ви докладвам 

аз, госпожа Матева, господин Войнов, госпожа Солакова, господин 

Димитров, госпожа Елка Стоянова и Цветанка Георгиева, господин 

Георгиев, госпожа Силвия Стойчева, господин Баханов. 
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5. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчици: Йорданка Ганчева, Цветанка Георгиева, Силвия 

Стойчева и Георги Баханов. 

6. Доклади по административни преписки с докладчици: 

госпожа Матева и госпожа Гергана Стоянова. 

7. Разни с докладчик господин Димитров. 

Има ли предложения за допълване или изменение на дневния 

ред? 

Господин Чаушев? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в „Доклади по 

административни преписки“. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: В точка четвърта: „Доклади по 

административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други 

предложения? Няма. 

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 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ 

РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА В ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ ПУНКТ КЪМ 

ОИК. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в моя папка, 

в подпапка „компютърна обработка“ се намира проект на решение 

относно определяне размера на възнаграждението за извършване на 

компютърна обработка в изчислителния пункт към ОИК за 

насрочените частични избори на 3 юли. Такова решение приемаме за 
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всички частични избори на основание чл. 456 от Изборния кодекс и 

Договор № 8 от 13 август 2020 г. между Централната избирателна 

комисия и „Информационно обслужване“ АД. 

Решението е в три точки. В първата се определя 

възнаграждението за изборите на 3 юли, във втората точка – за 

евентуален втори тур на 10 юли 2022 г. Сумите, които се определят 

за възнаграждение, са на база утвърдената с Приложение № 1 към 

договора цена. В третата точка е отбелязано, че възнаграждението 

при произвеждане на частични избори е за сметка на общинския 

бюджет. 

Както казах, решението е стандартно и ако няма забележки, 

моля да бъде прието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по така представения проект или предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 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, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова). 

Решението е № 1181-МИ/21.06.2022 г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, предлагам да изпратим и 

стандартното писмо до кметовете на общини, с което да им 

изпратим копие от решението и да им напомним, че 

възнаграждението е за сметка на общинския бюджет и се дължи при 

извършване на компютърна обработка в изчислителния пункт към 

ОИК и копие от него до „Информационно обслужване“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

има ли изказвания? 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 
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ 

НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СВИРКОВО, 

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-

194/10.06.2022 г. е постъпило писмо от ОИК – Симеоновград, с 

което същата ни уведомява за прието решение от 6 юни тази година, 

с което предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на 

кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково на 

основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА. 

Приложени са цитираното решение, Решение № 57-

МИ/06.06.2022 г., с което се предлага на Централната избирателна 

комисия да приеме решение за насрочване на частичен избор на 

кмет на кметство Свирково, протокол от заседанието на комисията 

от същата дата, както и заверен препис-извлечение от акт за смърт 

на И. П. Д. и писмо от кмета на община 

Симеоновград за броя на населението по постоянен адрес на 

кметство Свирково. 

Поради това че ОИК – Симеоновград, е представила всички 

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

Изборния кодекс, в папка с моите инициали има подготвен проект на 

решение относно предложение до президента на Република 

България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство 

Свирково, община Симеоновград, област Хасково и предлагам 

Централната избирателна комисия да приеме решение, с което да 

предложи на президента на Република България да насрочи частичен 
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избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област 

Хасково. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване по така представения проект на 

решение. 

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, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1182-МИ/21.06.2022 г. 

Подлагам на гласуване и изпращане на писмото до 

президента на републиката. 

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. 

 

Преминаваме към трета точка: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, моля за 

последващо одобрение на двете писма, които изпратихме вчера до 

ГД „Жандармерия“ за допускане до склада на служителите от 

„Карго-партнер“, които ни предадоха 85-те машини и писмото до 

Министерството на електронното управление за предоставяне 

на 3 броя usb хъбове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по 

гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (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, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, искам да Ви 

информирам, че вчера определените представители на Централната 

избирателна комисия върнаха в склада на „Карго-партнер“ шестте 

машини, получени от Българския институт по метрология и взеха от 

там 85 броя СУЕМГ, предназначени за частичните избори на 3 юли, 

за което се съставиха съответните приемо-предавателни протоколи с 

вх. № ЦИК-00-205 и вх. № ЧМИ-23-38. Докладвам ги за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с докладваните за сведение протоколи за движението на машините 

за гласуване, предназначени за частичните избори на 3 юли, 

докладвано от господин Войнов, и във връзка с поддържане на 

информация по принцип за движението на машините, които 

напускат склада и след това се връщат там, както и към съответните 

избирателни комисии, Ви предлагам документи и информация, 

свързани с движението на машините, да се класират в обособена 

папка, като се възлага тази отговорност на Николай Желязков, 

юрисконсулт в звено „Правна дейност“. 

Предлагам да приемем такова протоколно решение. 

Имате ли други предложения? 

Ако няма, моля да гласуваме такова протоколно решение. 

 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: Уважаеми колеги, във връзка с частичните 

избори на 3 юли тази година са постъпили автобиографии на 

експертите, за които взехме решение да сключим договори – 7-те 

специалисти: вх. № ЦИК-00-196; вх. № ЦИК-00-197; вх. № ЦИК-00-

198; вх. № ЦИК-00-199; вх.№ ЦИК-00-201; вх. № ЦИК-00-206 и вх. 
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№ ЦИК-00-272-1, а също така и автобиографии на сътрудниците, с 

които обсъждаме сключване на договори с вх. № ЦИК-11-30, 

съответно 31, 32 и 33. Докладвам ги за запознаване. 

В моя папка има проекти за договор със седемте експерти, в 

които проекти, както се направи предложение на миналото 

заседание, по-подробно е описан предметът на договора. 

Моля да се запознаете и ако няма предложения за корекции, 

предлагам да ги гласуваме и да възложим на председателя да ги 

подпише. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

погледнете проектите на договори. Тъй като всеки екип е с различен 

предмет, малко време за запознаване по проектите. 

Колеги, успяхте ли да се запознаете с проектите? Според мен 

е необходимо в Раздел V да се прецизира текстът с оглед 

предвидените санкции, а именно санкцията, която е за всеки 

просрочен дан, да бъде обвързана с онези задължения, които са 

облечени в срок, а по отношение на другите задължения по 

договора, санкцията да бъде в размер на 10% от съответния договор. 

Може би в предмета на договора да се добави „да се предоставя 

своевременно информация на Централната избирателна комисия за 

извършените дейности, включени в предмета на всеки един от 

експертите в писмен вид. 

Имате ли други предложения? 

Ако няма, моля да одобрим така представените проекти на 

договори с направените допълнения. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – 3 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ЦИК-99-92/08.06.2022 г. от „Карго-партнер“ и с него ни 
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изпращат фактура за наем и складови услуги за месец май. Към 

фактурата има справка с подробна количествено-стойностна 

разбивка на услугите, включени във фактурата, както и складови 

документи за извършените услуги. 

В тази връзка е постъпила докладна записка от за директора 

на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-168. В докладната 

записка са описани складовите документи със сумарен брой на 

СУЕМГ 241 броя, който брой съответства на посочения в справката 

към фактурата в графа „вход – изход на единична машина на ръка“. 

Описаните дейности отговарят на Приложение № 1 от договора. 

Плащането ще се извърши по бюджета на Централната избирателна 

комисия. Изготвен е и контролен лист. 

Поради горното предлагам да вземем решение за плащане в 

срок на стойността по фактурата за месец май 2022 г. Общата 

стойност е в размер на 46 813,68 лв. с ДДС. Това са разходите за 

наем на склад и някъде около 500 лв. за тези 41 машини, които са 

обработени допълнително. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване по така направеното предложение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова). 

Колеги, във връзка с този доклад на колегата Войнов Ви 

предлагам да изпратим отново писмо до министъра на финансите – 

мисля, че до него беше адресирано, в което поставихме въпрос за 

офертата на „Карго-партнер“ за продължаване срока на договора, 

тъй като той изтича на 30 юни, а ние все още нямаме отговор от 

министъра на финансите. В този смисъл да бъде изпратено 

напомнително писмо с молба за отговор в спешен порядък.  



10 

 

Предложението ми е писмото да бъде изпратено до същите 

адресати, както и предходното, с настояване за отговор. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ЧМИ-23-37/17.06.2022 г. Писмото е от П. Ж. и с 

него ни изпраща подготвените съвместно с Министерството на 

електронното управление правила относно реда и условията за 

извършване на доверено изграждане на вече удостоверен изходен 

код. Този проект за  правила вчера беше обсъден на работна група и 

тъй като има някои детайли по правилата, които трябва да бъдат 

изчистени, а практически нямаме време за тези частични избори да 

приемем правилата и да направим доверено изграждане на 

удостоверен изходен код, предлагам този проект на правила да 

остане за запознаване и веднага след частичните избори да направим 

необходимите корекции и да ги приемем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения 

има ли? Няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Постъпило е писмо с вх. № ЧМИ-23-36 от 

Т. Г. и е във връзка с техниците-координатори, които се 

предлагат за Нова Загора и за Ракитово, където ще има избори за 

кмет на община. В писмото подробно се описват техните функции, 

тъй като за това стана въпрос на предишното заседание. Докладвам 

го за сведение и за запознаване. 

Уважаеми колеги, във връзка с 14-те СУЕМГ, за които 

„Карго-партнер“ не можа да ни даде отговор за тяхното движение от 

постъпването им в склада досега, предлагам да изпратим писмо до 

„Информационно обслужване“ АД, с което да ги помолим да ни 

предоставят информация кои от тези 14 броя СУЕМГ са използвани 
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на националните избори през 2021 г. и на частичните избори след 

месец юни 2021 г. Проектът на писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли 

предложения по този проект?  

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви две писма 

от ОИК – Враца, с вх. № ЧМИ-15-65 и вх. № ЧМИ-15-66. С първото 

ни предлагат едно лице за техник за изборите на 3 юли, а с второто 

писмо ни уведомяват за упълномощените членове на ОИК, които ще 

получат машините за гласуване. Докладвам писмата за сведение, 

като данните за техника ще бъдат предоставени на екип 3. 

Аналогични писма с вх. № ЧМИ-15-66-1 от ОИК – Ракитово, 

с което ни уведомяват за упълномощените членове, които ще 

получат машините; вх. № ЧМИ-15-65-1 от ОИК – Ябланица, с което 

ни уведомяват, че не могат да подсигурят техник и вх. № ЧМИ-06-61 

от кмета на община Нова Загора, с което ни уведомява, че община 

Нова Загора няма възможност да определи техници. Докладвам 

писмата за сведение, като предлагам на работна група да обсъдим 

как процедираме за местата, където не могат да бъдат осигурени 

техници. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други доклади в 

тази точка? Няма. 

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колеги, в моя папка от днес Ви докладвам жалба от 

Националния осигурителен институт с вх. № ЦИК-00-
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202/20.06.2022 г. Докладвам Ви го за сведение, може да се 

запознаете със съдържанието. 

Докладвам Ви с вх. № ЦИК-02-53/17.06.2022 г. получено по 

електронната поща на ЦИК и под същия входящ номер в оригинал 

от 20 юни писмо от Комисията по конституционни и правни 

въпроси, в което се казва, че на Комисията е разпределен 

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 47-

254-01-68, внесен от Десислава Атанасова и група народни 

представители на 14 юни и молят да представим становището на 

Централната избирателна комисия по посочения законопроект. 

Колеги, сега Ви го докладвам за запознаване и за работно 

обсъждане. 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във връзка с 

докладвано в заседание на 16 юни писмо от „Информационно 

обслужване“ АД, с което ни се предоставя поискана от ЦИК 

информация на 19 броя непрезаписваеми DVD дискове и на 2 броя 

usb флашпамети, Ви предлагам да върнем отговор на 

„Информационно обслужване“ АД, че информацията, записана на 

usb флашпаметите не може да бъде разчетена на компютрите на 

Централната избирателна комисия, поради което следва да бъде 

предоставена във формат, който е четим на компютрите на 

Централната избирателна комисия. Ще дооформим технически 

изказите с помощта на служителите от администрацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате  ли 

предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-00-

203/20.06.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД, с което ни 

информират във връзка с наши писма от 3 февруари, както и от 

14 юни, което изпратихме като напомнително, че е осигурена вече 

възможност на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия за търсене по ключова дума във всички секции на 

страницата не само в решенията, като ни информират, че е внедрена 

допълнително разработена функционалност, като при отваряне на 

резултатите от търсене се виждат три таба – за търсене в решения, за 

търсене в страници, и в документи, като под всеки от тях се 

зареждат резултатите, тоест всеки, който търси, би трябвало да 

избере в кой от трите таба да се извършва търсенето по ключова 

дума, за да получи резултатите от това търсене. Докладвам това 

писмо в момента за сведение и за запознаване. Надявам се, че вече 

ще има по-добра възможност за търсене на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия. 

Докладвам Ви за запознаване в момента писмо с вх. № МИ-

15-202/20.06.2022 г. от ОИК – Струмяни. Изпращат ни препис от 

Решение № 117-МИ/16.06.2022 г., с което ОИК – Струмяни, 

констатира и обявява предсрочно прекратяване пълномощията на 

кмета на кметство, село Илинденци, община Струмяни заедно с 

документи, установяващи основанието за предсрочното 

прекратяване.  

Освен решението, е изпратено и копие от писмо от 

заместник-административен ръководител на Районна прокуратура – 

Благоевград, с което на ОИК – Струмяни, е изпратила влязла в сила 

присъда на 19 май, заедно с копията от решенията. Тъй като към 

писмото няма изпратени протокол от заседание на общинската 

избирателна комисия – аз го свалих от тяхната страница, ще се 

свържа с председателя, за да ни бъде изпратен подписан от 

председател и секретар, както е посочено на интернет страницата. 

Извършила съм и проверка, че съгласно таблиците от Национална 

база данни „Население“, поддържани от ГД ГРАО, към 15 юни в 



14 

 

село Илинденци има регистрирани по постоянен адрес 

734 избиратели, а по настоящ – 701 избиратели. Налични са 

основанията за вземане на решение за насрочване на частичен избор, 

но в сроковете по чл. 463, ал. 4 за следващото заседание ще Ви 

предложа проект на решение. В момента го докладвам за 

запознаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господи Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с писмото от 

Народното събрание, с което ни искаха становище по законопроекта, 

внесен от „БСП за България“ за изменение и допълнение на 

Изборния кодекс, на миналото заседание докладвах предложение за 

становище. Тогава се реши становището да се обсъди още веднъж на 

работна група. След последвалото обсъждане повечето колеги се 

обединихме да се премахнат маркираните в цвят текстове от 

становището, което съм направил. 

Предлагам Ви да приемем становището в този му вид, което 

може да видите в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

Вашите изказвания. 

Имате ли предложения по така представения проект на 

становище, което неколкократно беше обсъждано? 

Колеги, ако няма други предложения, моля да гласуваме така 

представения проект. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 4 (Росица Матева, Севинч 

Солакова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева). 

Имаме решение. 

Господин Баханов, заповядайте. 



15 

 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако може да подложите на 

прегласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Прегласуване – 

зависи на какво основание обаче? Има ли причина за прегласуване? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Тъй като в Централната избирателна 

комисия има постъпили два законопроекта, по които ЦИК трябва да 

изрази становище, заблудих се, че гласуваме по двата 

законопроекта, предоставени на Централната избирателна комисия 

за изразяване на становище. Поради тази причина Ви моля да 

прегласуваме, тъй като разбрах, че се гласува становище по единия 

от законопроектите, а именно на „БСП за България“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Искането за 

прегласуване трябва да е на основание на съответната разпоредба от 

нашия правилник. Затова поставих въпроса: според Вас има ли 

основание за прегласуване? В конкретния случай господин Войнов 

докладва този проект на становище, обсъждан в работни групи, и 

той касае само законопроекта, който беше постъпил доста по-рано. 

По втория законопроект, който аз докладвах за запознаване и 

работно обсъждане, Централната избирателна комисия няма 

изготвен дори и проект на становище, тъй като днес влезе на доклад, 

постъпил е вчера. 

Моля Ви, ако имате предвид основание от Правилника, да го 

посочите. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз казах основанията и предоставям на 

председателя, на водещия заседанието да прецени дали да го 

подложи или не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предвид 

разпоредбата на чл. 29 от Правилника за организацията на дейността 

на Централната избирателна комисия, тъй като процедурата по 

гласуване или резултатът от него, не е оспорен от никого, смятам, че 

не е налице основание за прегласуване. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо Председател, моля да имате 

предвид изявлението ми, че това е един вид оспорване на резултата 

от гласуването по чл. 29 от Правилника, ал. 2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с частичните 

избори за 3 юли предлагам да изпратим писмо до общинските 

избирателни комисии с копие до кметовете, с което да разрешим 

публикуването на одобрените предпечатни образци на бюлетините, 

да напомним за публикуването на решения и протоколи от заседания 

и друга информация, която подлежи на публикуване, на тяхната 

страница, както и да актуализират информацията в рубрика 

„Контакти“. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по проекта?  

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение Ви докладвам 

информация от община Дулово за сключен договор с посочен тираж 

на бюлетините с упълномощено лице от общината за получаване на 

бюлетините, включително имаме данни, че е осигурена охрана 

от МВР.  

По същия начин от община Бяла сме получили информация 

за тиража на бюлетините. Получили сме и копие от подадената 

заявка до Печатницата по реда на наредбата за ценните книжа с 

копие до министъра на финансите за упълномощено лице от 

общинската администрация в община Бяла, включително копие от 

заповедта са ни изпратили. Докладвам Ви ги за сведение. 
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Получаваме информация за упълномощени лица и от 

общинските избирателни комисии. Предлагам да Ви ги представя в 

обобщена табличка и тази информация ще я предоставим и на 

Печатницата в случай на необходимост. 

За сведение Ви докладвам писмо от ОИК – Тервел. 

Уведомяват ни, че са получили указания относно одобряването на 

предпечатния образец на бюлетините, но питат дали общините ще 

получат някакви допълнителни инструкции. Ние сме написали 

писма до кметовете на общини, не касае дейността на общинската 

избирателна комисия. Докладвам Ви го за сведение. 

За сведение Ви докладвам и получено писмо от печатница 

„Демакс“ във връзка с ползването на електронната система за 

одобряване на предпечатните образци на бюлетините. Знаете, срокът 

за одобряването им е 22 юни тази година. Една голяма част от 

комисиите вече потвърдиха предпечатния образец на бюлетините на 

свои заседания. 

За запознаване Ви докладвам Рамков договор, който сме 

получили от „Информационно обслужване“ АД – вх. № ЦИК-00-

163-1/20.06.2022 г., ведно с ценовото предложение. Договорът е 

подписан с електронен подпис в PDF формат за „Информационно 

обслужване“ АД, тъй като е подписано от упълномощено лице с 

нотариално заверен подпис на пълномощното от изпълнителния 

директор. Докладвам Ви ги за запознаване. Във вътрешната мрежа е 

публикуван. 

Във връзка с писмо, което Ви докладвах, от ръководителя на 

одитния екип от Сметната палата – вх. № ЦИК-05-7-3/14.06.2022 г. и 

въз основа на протоколно решение се проведе среща за уточняване 

на забележките им по отношение на неправилни отчитания в 

представения Годишен финансов отчет на ЦИК за 2021 г. В тази 

връзка Ви докладвам протокол ЦИК-05-7-4/16.06.2022 г. Видно от 

този протокол, по тези неспазени изисквания и указания на 

министъра на финансите по отношение на Годишния финансов 



18 

 

отчет, одитният екип на Сметната палата прие, че същите могат да 

не бъдат коригирани. Докладвам Ви го за сведение. 

Уведомени сме, че одитният екип приключи работата си. Ще 

получим предложението за доклад в най-скоро време, след като бъде 

изготвен. 

Колеги, връщам на доклад вх. № ЦИК-09-109-1/14.06.2022 г. 

– може да е в предходна папка, ако не се намира в днешна. Това е 

докладна записка, допълнение към предходна докладна записка, във 

връзка с договора със Службата по трудова медицина. Знаете, че сме 

уведомени, че по този договор с наличието на клауза за автоматично 

продължаване на договора, чийто срок тече от 10 юни 2020 г., този 

договор е продължен на този етап. Аз не правя предложение за 

неговото прекратяване.  

Представена е подробна справка за периода от 10 юни 2020 г. 

до 9 юни 2021 г. за изпълнение на дейности, които са описани. По 

тях ще отбележа, че указването на консултативна помощ по 

телефона за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд на работещите, за тях нямаме никаква писмена следа. Считам, 

че директорът на дирекция „Администрация“ следва да има предвид 

те да бъдат отразявани в отделни – дали паметни записки, дали в 

докладни, с посочване на групите въпроси, по които сме получили 

консултативна помощ по телефона, тъй като се касае за осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд. 

Във връзка с този договор констатацията по изпълнението е, 

че е налице изпълнение на сключения договор от Службата по 

трудова медицина „Надежда“, както е посочено в докладната 

записка. С оглед на това, че в предходни периоди не сме получавали 

уведомление и известие от страна на администрацията за изтичане 

на срока и ако не последват някакви действия от страна на 

Централната избирателна комисия, автоматично ще бъде 

продължено действието му, в тази връзка администрацията предлага 

да се сключи анекс, в който да се регламентира както приемане на 

изпълнението по договора след представяне на отчет от 
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изпълнителя, така и да се включи клауза за неговото прекратяване 

без да има възможност за автоматично продължаване с изтичане на 

срока, единствено и само по волеизявление от страна на страните по 

договора, в случая от Централната избирателна комисия. 

По отношение на виждането на администрацията, че не е 

предвидена процедура по приемане на работата и извършване на 

плащането след такова приемане, считам, че това произтича от 

характера и статута на Централната избирателна комисия като 

колективен орган. Считам за недопустимо извършване на плащане 

без приемане на работата, за което, видно от представената докладна 

записка, сме получавали отчети от страна на изпълнителя по 

договора. Не правя предложение за сключване на анекс, нито за 

прекратяване на този договор. Обръщам внимание, че по договора и 

с тези клаузи, които са по действащия договор, се налага отчетът да 

бъде представен на Централната избирателна комисия, за да може да 

го приеме. Не правя предложение и по отношение на начина на 

плащане – предвидено е на две вноски. 

По отношение на искането на Службата по трудова медицина 

за предоставяне на актуална информация за състава на Централната 

избирателна комисия и от администрацията, такава информация е 

изготвена в табличен вид. Ще бъде предоставена, включително за 

болничните листове за 2021 г., както и два броя копия на експертни 

решения на ТЕЛК. Предложението на администрацията е да се 

предоставят лично и срещу подпис, за получаването им не е 

предвиден ред. Считам, че в една администрация следва да има 

данни и в деловодството за предаването и приемането на каквато и 

да е документация по изпълнението на договора или след 

изпълнение на предоставянето на тази информация да бъде 

представена такава и на Централната избирателна комисия. 

С протоколно решение предлагам да одобрим изпращането 

на актуална информация, както е поискана от Службата по трудова 

медицина, включително и информация за болничните листове, както 

и копия от ТЕЛК решенията. 



20 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

или други предложения, различни от това на докладчика? 

Ако няма, моля, режим на гласуване на така направеното 

предложение. 

Колеги, определям госпожа Матева за малко да води 

заседанието. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви за запознаване 

вх. № ЦИК-00-200/17.06.2022 г. – писмо от „Информационно 

обслужване“ АД, заедно с представени проекти на договори за 

услуги, посочени в предмета на съответния договор. 

Докладвам писма-отговори до СДВР във връзка с поискана 

справка по отношение на лица, гласували в нарушение или повече от 

един път. В случая става дума за изборите на 11 юли за народни 

представители. Изпращаме информацията за едно лице до Столична 

дирекция на МВР, за лицето Е. Ш., че не е подавал заявление 

за включване в списъците в секция извън страната, с уточнението, че 

нямаме данни за секционната избирателна комисия. Прилагаме 

препис-извлечение от решенията за назначаване на тези секционни 

избирателни комисии, в случая секция № 711 в Република Турция. 

Нека да гласуваме отделно отговорите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

чухте предложението на колегата Солакова. Становища? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за изпращане на писмото до 

СДВР. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с проверката, извършена в 

ГД ГРАО имаме още няколко писма, с които да сезираме 

административните ръководители на съответните прокуратури за 

изборите за народни представители на 11 юли. В случая Ви 

предлагам писмо до Районна прокуратура – Кърджали, в което да 

посочим за наличие на данни за извършено престъпление по 

чл. 168 от НК. Изпращаме заверени копия на списъци за гласуване в 

нарушение, като посочваме двете позиции, за които сезираме 

районната прокуратура. Предлагам Ви анблок да гласуваме и второ 

писмо до Районна прокуратура – Кърджали. 

Колеги, в случая разделяме по различните основания 

писмата, независимо че са до една районна прокуратура, с оглед на 

това че са получени няколко пъти грешки и необходимост от 

доизясняване в кореспонденция със съответното РУ на МВР. По тази 

причина Ви предлагам с второ писмо да сезираме същата районна 

прокуратура за гласуване на лица повече от един път в изборите на 

11 юли. Посочени са позициите в списъка на ГД ГРАО. 

Моля да гласуваме тези писма. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

ако може да се запознаете с писмата и моля да изразите становище. 

Подлагам на гласуване двете писма до Районна прокуратура – 

Кърджали. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, още едно писмо до Районна 

прокуратура – Велико Търново. Тук имаме данни само за гласували 

повече от един път. Посочваме съответните позиции и изпращаме 

пет броя комплекта от предоставените списъци от ГД ГРАО за 

извършената проверка, както и копие от съответните избирателни 

списъци, които са ни предоставени от ГД ГРАО. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По следващата преписка е 

необходимо допълнително проучване затова го отлагам за 

следващото заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

В моя папка ще намерите проект на писмо до госпожа 

Първанова, която е ръководител на управляващия орган на 

Оперативна програма „Добро управление“. С писмото питаме има 

ли някакви изменения в сроковете за изпълнение на договора за 

изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно 

управление, както и ако има споразумение за удължаване на срока, 

какъв е план-графикът за изпълнение на дейностите.  

В заглавието съм цитирал и последното тяхно писмо, с 

техния изходящ номер, за да се ориентират по-бързо. Идеята е, че 

ние не знаем според Постановление на Министерския съвет № 89 

от 19 май, Министерството на електронното управление поема 

изцяло всички  права и задължения като заместваща страна по 

договорите на ДАЕУ – това е записано в постановлението и трябва 

да благодаря на госпожа Солакова, че ми го представи. 

Останали са два въпроса от предишното писмо. Кой ще 

замести ДАЕУ по този договор ние не знаем. Има ли споразумение 

за удължаване на сроковете и какъв ще бъде план-графикът. 

Погледнете писмото и ако има корекции, готов съм да ги направя. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, надявам се 

погледнахте проекта на писмото. 

Предлагам да бъде с копие до министъра на електронното 

управление, тъй като, видно от текста на постановлението, е 

правоприемник по този административен договор. На другите 

въпроси, които остават открити, трябва да получим отговор с оглед 

изпълнението и нашите ангажименти като партньор в този проект. 

Моля, ако нямате други предложения, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви докладна записка 

с вх. № ЦИК-09-167/16.06.2022 г. от директора на дирекция 

„Администрация“ към Централната избирателна комисия във връзка 

с писмо, напомням Ви, вх. № ПВР/НС-23-10/28.04.2022 г., с което 

Комисията за защита на личните данни ни изпрати препис от свое 

решение, с което ни беше възложено да изпълним ангажименти по 

осигуряване защита на личните данни на лица, чиито евентуални 

лични данни биха присъствали в прикачени файлове към документи, 

публикувани на страницата на Централната избирателна комисия. 

Тъй като водихме кореспонденция с „Информационно 

обслужване“ АД, като изискахме да бъдат изпълнени указанията на 

Комисията за защита на личните данни, да ни бъде предоставена 

обратна информация за изпълненото и доказателства за това, тъй 

като имаме срок, в който трябва да докажем пред тях, че сме 

изпълнили разпореждането им по отношение защита на личните 

данни, от „Информационно обслужване“ АД ни отговориха, че, тъй 

като предметът на възлагане е част от предмета по Договор № 8, 

сключен с тях, следва да им пуснем специална заявка, в която да 

опишем предмета на възложимото, и да бъде заплатено съобразно 

договореното в Договор № 8. 
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След като изисках допълнителна информация по отношение 

на договорите, които сме сключили с „Информационно обслужване“ 

АД, се оказва, че с тях имаме сключени четири договора, от които 

единият действително е Договор № 8, но той не е относим към 

настоящия случай, тъй като е с различен предмет. В конкретната 

ситуация относим към случая е Договор № 29 от 30 юни 2021 г., с 

който Централната избирателна комисия и „Информационно 

обслужване“ АД са се споразумели и са подписали съответния 

договор, в който има възложено задължение на „Информационно 

обслужване“ АД със собствен екип от експерти да извършва 

определени дейности, свързани с публикуване на съобщения, 

решения, проверка и публикуване на информация в регистри, като в 

този договор има едно конкретно задължение по чл. 6, ал. 2, буква 

„в“ от Раздел пет „Права и задължения на изпълнителя“, с който 

„Информационно обслужване“ АД се задължава да публикува при 

спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и 

Регламент ЕС/2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 

27 април 2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни, само информация, предоставена от оторизиран 

представител на Централната избирателна комисия по процедура 

съгласно Приложение № 1 –  описана е цялата тази процедура. 

За да не размивам твърде много доклада, да Ви кажа, че 

докладната записка с детайлно описание на казуса е в моя папка от 

днешна дата – повтарям номера, за да се запознаете: ЦИК-09-

167/16.06.2022 г. В същата папка има приложен проект на писмо до 

изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД, в 

което му отговаряме, че Договор № 8 е неприложим – резюмирам 

писмото, проектът е в папката и може да го видите – и че съгласно 

Договор № 29, имат ангажимент да изпълнят разпореждането на 

Комисията за защита на личните данни, за което не се дължи 

допълнително възнаграждение.  
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Предлагам проектът на писмо да бъде прегледан, да им бъде 

изпратено това писмо и да им бъде указано, че трябва да го изпълнят 

в сроковете, предвидени за изпълнение на разпореждането в 

решението на Комисията за защита на личните данни, а именно три 

месеца от връчването на решението и в тази връзка да бъдат 

извършено своевременно действията. 

Моля да погледнете проекта на писмо и ако имате забележки, 

да ги отразим, ако не – да го подложим на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Бих помолила докладчика, ако може, да 

ни поясни, ако не, да го възложим на администрацията: колко 

договора имаме сключени с „Информационно обслужване“ АД, 

които към момента са действащи и колко предстои да бъдат 

подновени, ако са изпратени такива, за да имаме пълната 

информация по случаите? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Това щеше да бъде следващ, 

свързан доклад към настоящия. Тъй като в Централната избирателна 

комисия, както споменах, има няколко договора, сключени с 

„Информационно обслужване“ АД, има една допълнителна докладна 

от директора на администрацията с вх. № ЦИК-09-169/26.06.2022 г. 

– може да я намерите в моя папка. Там са посочени четирите 

договора, по които Централната избирателна комисия и 

„Информационно обслужване“ АД са страни и във всяка от точките 

е посочен предметът на договор и кога изтича. Видно от докладната 

записка, три от договорите изтичат срочно – в рамките на този 

месец, края на календарния месец. 

Щях да предложа, тъй като още не съм стигнала до доклад по 

тази докладна, да бъде направена работна група, която да прегледа и 

клаузите по договорите, и да се прецени как ще се процедира оттам 

нататък с тези договори – с анекси ли ще бъдат възобновени, ще има 

ли промяна в някои от клаузите, какви суми са разходвани, защото 

по единия от договорите, който изтича в края на годината, а не сега – 



26 

 

Договор № 8, има разходвани средства за предходна календарна 

година, за тази календарна година, и там трябва да бъде извършена 

преценка дали не е необходимо да се прилага някоя от процедурите 

по ЗОП, но това щеше да бъде предметът на следващия ми доклад. 

В тази точка докладвах единствено казуса по отношение 

решението на КЗЛД, защото там сме обвързани със срок и по този 

срок трябва да предприемем действия и да изискаме от 

„Информационно обслужване“ АД да извършат необходимото и да 

ни предоставят съответните доказателства за извършеното. 

Затова предложих да бъде гласуван проект на писмо 3200 в 

днешна папка с мои инициални до „Информационно обслужване“ 

АД конкретно по казуса с КЗЛД. Това е настоящият ми доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания, въпроси или предложения по така представения проект 

на писмо? 

Ако няма, моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, само да използвам случая да 

кажа, че във връзка с това, което току-що докладвах, Ви докладвам 

за запознаване на този етап докладна записка с вх. № ЦИК-09-

169/26.06.2022 г., в която са посочени четирите договора с 

„Информационно обслужване“ АД, която сега Ви докладвам за 

запознаване и предлагам да направим работна група, на която да 

прегледаме договорите. Самите договори са приложени към нея, има 

и финансова  справка за изплатените суми по Договор № 8 към 

настоящия момент по години. Този ми доклад е за запознаване и ако 

прецените, на следващо заседание ще докладвам конкретно какво е 

решила работната група и до какви заключения сме стигнали. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължете, 

госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Последният ми доклад в тази точка е с 

вх. № МИ-15-200/16.06.2022 г.  – писмо от ОИК – Каварна. Връщам 

малко назад във времето преписката и Ви докладвам писмо с 

вх. № МИ-15-55/10.02.2022 г. на ОИК – Каварна, с което те ни 

помолиха във връзка с образувано административно дело от 2022 г. 

по описа на Добрички административен съд да им бъде разрешено 

да ползват външна услуга – процесуален представител, адвокат, тъй 

като от цялата комисия само един от членовете е с юридическо 

образование и няма дълъг юридически опит, а на датата на 

заседанието е ангажиран в друга община. Освен това самото дело се 

явява такова от фактическа и правна сложност, поради което молят 

за разрешение да ползват външен експерт. Ние сме им отговори с 

наше писмо – изх. № МИ-15-60/15.02.2022 г., че не възразяваме да 

ползват външен експерт адвокат по процесуалното представителство 

и в тази връзка ОИК – Каварна, ни изпращат уведомление, че са 

ангажирали външен експерт адвокат, който да ги представлява до 

окончателното приключване на делото в производствата пред 

всички инстанции. 

Приложили са ни договорите за правна защита и съдействие, 

както и относими документи. Направим справка на сайта на 

Върховен административен съд – делото е минало на последна 

касационна инстанция, излязло е за решаване, но все още няма 

публикувано решение. Публикуван е протоколът от проведеното 

на 12 май заседание по дело № 3154/2022 г. във Върховния 

административен съд. Изчакваме решението на Върховния 

административен съд по казуса. ОИК – Каварна, ни уведомява, че на 

база даденото от нас разрешение са ангажирали адвокат и прилагат 

договор за правна защита и съдействие. 

Помолих колегите от ОИК – Каварна, тъй като предполагам, 

че за колегите от правния отдел ще представлява интерес с оглед 

бъдещи подобни казуси, помолих да бъде изпратено и представеното 
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писмено становище пред Върховния административен съд и 

касационната жалба във връзка с производството, за да бъдат 

приобщени към преписката и да са на разположение. Колегите от 

ОИК – Каварна, обещаха да ни ги изпратят днес, но за съжаление, 

все още ги нямам. Ще бъдат качени в обща папка и ще може да се 

запознаете с тях, когато пристигнат. Докладвах Ви за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам Ви вх. № НС-06-

59/20.06.2022 г. – преписка, която сме получили от община Враца, 

във връзка с отваряне на запечатано помещение. По искане на 

разследващите органи помещението е отворено по реда на наше 

Решение № 1244/30.09.2019 г.  

Към преписката са приложени всички изискуеми документи. 

Докладвам Ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо, получено по 

електронната поща с вх. № ЧМИ-15-67/20.06.2022 г., от ОИК – 

Ябланица, с въпрос на един от кандидатите за кмет, който се 

интересува каква е възможността за подсигуряване на машина за 

показване на избирателите как се гласува. Писмото с въпроса е 

получен по електронната ни поща. 

Предлагам да отговорим, че няма такава възможност във 

връзка с предстоящите частични избори за кмет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направеното предложение на колегата Георгиев имате ли 

изказвания или друго предложение? 

Колега Георгиев, във връзка с Вашия доклад, видно и от 

запитването, се проявява интерес към осигуряване на възможност да 

се демонстрира начинът на гласуване с машина и Ви предлагам 

отговорът да бъде, че може да се използва симулаторът за машинно 
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гласуване, който се намира на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия. 

Колеги, имате ли друго предложение? 

Моля да гласуваме в този смисъл да бъде изготвено писмото 

до ОИК – Ябланица. 

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. 

Госпожо Стойчева, заповядайте с Вашия доклад и след това 

ще направим почивка.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, с вх. № НС-09-91/20.06.2022 г. е получено 

постановление за прекратяване на наказателно производство от 

Районна прокуратура – Разград, Териториално отделение Исперих. 

Делото е образувано и водено затова, че в секция № 30 в Разград е 

упражнено два пъти избирателно право в изборите за народни 

представители на 4 април, като в хода на разследването се 

установява, че лицето е гласувало с удостоверение по чл. 263 от 

Изборния кодекс поради изгубена лична карта. Секционната 

избирателна комисия открива под съответния номер в избирателния 

списък лицето, то гласува, подписва се в избирателния списък, след 

което член на комисията установява, че при този случай лицето 

следва да бъде дописано под чертата, обаждат се в общинската 

избирателна комисия, те дават указания да заличат лицето от 

основния избирателен списък, да напишат грешка поради загубен 

документ за самоличност, обаждат й се, тя идва отново и я карат да 

се подпише и в допълнителната страница. Така се подписва два 

пъти, без да гласува два пъти – само веднъж гласува лицето, но при 

проверката излиза като два пъти гласувала. Мисля, че няколко пъти 

докладваме такива случаи. Може би трябва да обърнем изрично 
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внимание на секционните избирателни комисии при бъдещи 

обучения за подобни случаи. 

Поради това не предлагам да обжалваме постановлението на 

прокурора. 

Следващата преписка е с вх. № НС-09-90/20.06.2022 г. – 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 

Районна прокуратура – Бургас, затова че лице, което има друго 

гражданство, със статут на постоянно пребиваващ е гласувало на 

изборите от 4 април 2021 г. без да има право на това. Отказва се да 

се образува досъдебно производство поради факта, че деянието, 

макар и от обективна страна да съдържа признаците на 

предвиденото в чл. 168 от Наказателния кодекс престъпление не 

изпълнява същите от субективна страна, тъй като възможността да 

участва в гласуването на горепосочените избори е била предоставена 

на лицето от членовете на въпросната СИК № 14, въпреки че 

въпросното лице е било заместник-председател на същата комисия и 

многократно е било член преди това на секционната избирателна 

комисия, гласува с декларация, предоставена й от членовете на 

секционната избирателна комисия – също, многократно повтарящ се 

казус от извършените проверки за гласуване в нарушение на 

правилата на Изборния кодекс. 

Не предлагам да обжалваме отказа за прекратяване на 

досъдебното производство от страна на Районна прокуратура – 

Бургас, и моля с протоколно решение и двата случая да гласуваме 

едновременно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли друго 

предложение по така направения доклад? 

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 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 
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Колеги, прекъсвам заседанието за обедна почивка до 13,30 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Дванадесет членове сме в залата. 

Следващ докладчик в тази точка е господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам вх. № НС-04-02-116 и вх. 

№ НС-04-02-117 – писма от СД на МВР, с които ни отправят 

въпроси дали са подавали заявление за гласуване извън страната в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. лицата  М.    

И.       К.         със съответното ЕГН   и      М.     Б. със 

съответното ЕГН. 

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

„Информационно обслужване“ АД. Във връзка с двете преписки сме 

извадили номерата на секционните избирателни комисии, както и 

избирателните списъци в секции в чужбина, където евентуално биха 

могли да са гласували двете лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо до „Информационно обслужване“ АД имате ли 

предложения? Няма. 

Моля да го гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Следващ докладчик в тази точка – господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-09-

89/17.06.2022 г. сме получили постановление от Софийска районна 
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прокуратура, която препраща наш сигнал съответните материали до 

Районна прокуратура – Враца. Докладвах го за сведение. 

С вх. № НС-09-84/10.06.2022 г. сме получили от Районна 

прокуратура – Търговище, постановление за отказ за образуване на 

досъдебно производство по преписка № 969/2022 г. по описа на 

Районна прокуратура – Търговище, с което по случай, който се 

изразява във връзка с гласуване на местните избори, се установява, 

че гражданин е положил два пъти подписа си в избирателния 

списък, но вторият подпис е във връзка с това, че е бил асистент на 

сестра си със съответния вид инвалидност. След изясняване на 

обстановката прокурорът приема, че няма престъпление, поради 

което отказва да образува досъдебно производство след извършване 

на съответните процесуални действия и разпити на различни лица, 

включително и от секционната избирателна комисия. 

Предлагам да не се обжалва това постановление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения има ли? 

Моля да гласуваме предложението. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам постановление за отказ за 

образуване на наказателно производство от Районна прокуратура – 

Стара Загора, с вх. № МИ-09-559/17.06.2022 г. по отношение на 

току-що навършил 18 години, лице, което има разминаване в адреса 

си по постоянен и настоящ адрес. Лицето е живяло в Стара Загора и 

там е гласувало, а адресът му е бил в Гълъбово. 

След изясняване на обстановката и извършени съответните 

действия, разпити и други, прокурорът приема че няма престъпление 

поради липса на субективна страна на това деяние. 

Предлагам и това постановление да не се обжалва. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Продължавам – в моя папка има писмо от 

изпълняващия временно длъжността кмет на община Стара Загора, 

който иска да се отваря запечатано помещение във връзка с 

предстоящите избори, само че казва, че там са част от печатите, 

после уточнява, че има и други печати, които са при него, а накрая 

пита дали може да се използват тези стари печати, или да поръча 

нови.  

Аз предлагам направо да решаваме проблема – да си направи 

нови, да не ги смесва и да не му разрешим да си отваря 

помещението, за да търси дали ще му излязат останалите бройки 

печати. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа в моя папка. 

Текстът е да се изготвят и осигурят нови печати на СИК, поради 

което не разрешаваме отварянето на това запечатано помещение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, дали да не укажем все пак при 

изготвянето на новите печати да сложат абревиатура не само МИ, но 

и ЧМИ, за да се различават? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения, за да подложа на гласуване направеното 

предложение? 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, коригирам си предложението – 

да не се изписва ЧМИ като абревиатура, да бъде МИ, но да бъде с 

годината, в която се произвеждат сега изборите – 2022 г., за да се 
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различава все пак от другите печати и да не е с 2019 г., когато са 

били общите местни избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения 

има ли? 

Подлагам на гласуване предложението за изменение на 

предложения проект – да се допълни писмото с предложеното от 

госпожа Матева. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Цветозар Томов); против – 7 (Георги Баханов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева). 

Колеги, това предложение не събра необходимото 

мнозинство. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В такъв случай предлагам да му 

разрешим да си отваря помещението и да използва всички налични 

печати, които намери, но да ги осигури за изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това е ново 

предложение, различно от представения от Вас проект. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, оттеглям предния проект. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

или друго предложение? 

Подложих на гласуване предложението на докладчика, тъй 

като предложението на госпожа Матева не събра необходимото 

мнозинство и основното предложение сега гласуваме. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз предлагам да 

продължи практиката на Централната избирателна комисия и да 

отговорим така, както сме отговаряли и друг път – могат да 

използват неизползвани печати от общите местни избори през 

2019 г., оставени като резерв в общинската администрация, а в 
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случай на недостиг и необходимост от изработка на нови, да 

приложат приложимото решение еди-кой си номер, включено в 

приложимите решения. Досега така сме отговаряли и аз не виждам 

основание да променяме практиката на Централната избирателна 

комисия инцидентно по повод на едно запитване. Можем да го 

направим, разбира се, с решение, когато става дума за приложимите 

решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по реда на 

чл. 27 сега трябва да подложа на гласуване основното предложение 

на докладчика – предложението на господин Чаушев. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 3 (Росица Матева, Любомир Георгиев, 

Цветозар Томов). 

Господин Баханов, заповядайте в тази точка. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Постъпило е писмо в Централната 

избирателна комисия от СДВР – вх. № НС-04-02-112/09.06.2022 г., 

разпределено ми на 13.06.2022 г. Информират ни, че се извършва 

проверка по тяхна преписка и желаят да им предоставим 

информация дали едно лице е подало заявление за гласуване извън 

страната, до кое дипломатическо или консулско представителство е 

подадено заявлението или същото е подадено до Централната 

избирателна комисия, по какъв начин е подадено заявлението, както 

и да им предоставим заверено копие от подаденото заявление от 

лицето; в избирателния списък на коя секционна избирателна 

комисия извън страната е било включено съответното лице и номера 

на секцията, адрес, имена ЕГН на членовете на СИК.  

Видно от сигнала, посоченото лице е гласувало двойно и дали 

е разполагало лицето с право на глас, колко пъти, в кои избирателни 

секции е упражнило правото си на глас, дописвано ли е 
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допълнително лицето в избирателния списък на определената СИК 

във или извън страната, като посочим имената и адресите на 

съответната СИК, поради каква причина и въз основа на какви 

документи. Също така да представим и информация за членовете и 

председателя на СИК във Федерална република Германия и 

страниците от избирателните списъци, в които фигурира лицето. 

Считам, че, както се наложи практика в Централната 

избирателна комисия, първата стъпка по такива преписки е, тъй като 

има и няколко други лица, конкретното е за П. Ч. с 

посочено ЕГН, предлагам да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД във връзка с цитираното от мен писмо и да ги 

помолим да ни отговорят дали са подавани заявления за гласуване 

извън страната от посоченото лице. Това е предложението ми по 

тази преписка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по направения доклад? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на така представения проект. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам вх. № НС-05-9/15.06.2022 г. 

Областният управител на Варна ни изпраща сканирано писмо, с 

което ни уведомява – изпратено е до началник-отдел „Държавен 

архив“ Варна с копие до младши следовател към Окръжна 

прокуратура – Варна, и копие до Централната избирателна комисия. 

Писмото е изпратено до „Държавен архив“ Варна, тъй като 

по наше писмо от 7 юни 2022 г. изпращаме писмо по компетентност 

на областния управител на Варна, постъпило в ЦИК от Окръжен 

следствен отдел при Окръжна прокуратура – Варна, за предоставяне 

на информация, изискана в писмо по повод проведени избори на 

4 април 2021 г., като сме отбелязали, че съгласно чл. 296, ал. 5 от 
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Изборния кодекс изборните книжа и материали от дейността на РИК 

се съхраняват в областната администрация до следващите избори. С 

молба да предостави исканата информация на младшия следовател и 

да уведоми Централната избирателна комисия. 

В тази връзка областният управител ни препраща писмо за 

запознаване и ни информира, че изборните книжа и материали от 

произведените на 4 април 2021 г. избори за народни представители 

са предадени вече за постоянно съхранение в отдел „Държавен 

архив“ Варна, за което да уведоми и Централната избирателна 

комисия. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Поредното доказателство за липса на 

каквато и да е ефективност в управлението в държавата. Не може 

областният управител да връща обратно на Централната 

избирателна комисия този отговор. 

Предлагам да му изпратим ново писмо и да укажем за това да 

уведоми РУ на МВР. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвах Ви тази преписка за 

сведение. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Слава Богу, не съм права. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам вх. № НС-04-02-

118/13.06.2022 г., изпратено ни  по имейл ОД на МВР – Пловдив, 

отдел „Икономическа полиция“. Във връзка с проверка под горния 

номер желаят да им предоставим възможно най-рано информация 

относно посочено лице с три имена и ЕГН и да обхваща периода от 

първите парламентарни избори, проведени на 4 април 2021 г. до 

момента на справката дали посоченото лице е бил кандидат за 

народен представител, от коя политическа партия е бил включен в 

избирателен лист и същият бил ли е регистриран като народен 

представител след проведените избори и към квотата на коя 

политическа партия. Ще изготвя справка и да се изпрати отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

пета точка от дневния ред: 
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ДОКЛАДИ ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам Ви искане за изплащане 

на възнаграждение с вх. № МИ-27-130/15.06.2022 г. Искането е от 

ОИК – Сливен. Към искането е приложена счетоводна справка, 

както и преписката е комплектувана с документи съгласно наше 

решение. 

От извършената проверка, отразена в счетоводната справка 

със съответния номер от 15 юни, е видно, че се иска изплащане на 

възнаграждение от ОИК – Сливен, за дежурство, дадено на 23 май от 

председател, заместник-председател и секретар, за проведено 

заседание на 25 май от председател, давам заместник-председатели, 

секретар и 10 членове; за дадено дежурство на 30 май 2022 г., 

осъществено от председател, заместник-председател и секретар; 

заседание на 1 юни 2022 г. от председател, двама заместник-

председатели, секретар и 10 членове, както и за дежурство, дадено 

на 9юни 2022 г. от председател, заместник-председател и секретар. 

Становището съобразно приложения контролен лист от 

проверка в рамките на предварителния финансов контрол е за 

изплащане на така поисканото възнаграждение в размер 

на 2069,48 лв. ведно с осигурителните вноски. 

Предлагам с протоколно решение да утвърдим изплащането 

на възнаграждението съобразно доклада ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По доклада на 

колегата Ганчева има ли изказвания относно искане за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Сливен? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви искане за 

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

27-133/17.06.2022 г. Искането е за проведено едно заседание на 6 

юни във връзка с обявяване предсрочно прекратяване пълномощията 

на кмета на кметство село Свирково и уведомяване на Централната 

избирателна комисия за взетото решение. Прекратяването е поради 

настъпила смърт и в съответствие с преписката, която сме получили, 

по т. 2 Централната избирателна комисия прие решение с 

предложение до президента на Република България за насрочване на 

частичен избор за кмет на кметство Свирково, община 

Симеоновград. 

Към преписката са приложени всички изискуеми документи, 

включително са налице контролен лист и счетоводна справка. 

Сумата е в размер на 607,81 лв. 

Предлагам с протоколно решение да я утвърдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане за 

изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-132/17.06.2022 г. от 

ОИК – Девин. Възнагражденията се дължат за дадени две дежурства 

на 20 и на 30 май и едно заседание на комисията, проведено на 

23 май, на което е прието решение за предсрочно прекратяване 

пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на 

следващия в листата на съответната партия.  

Към преписката са приложени решението на ОИК, протокол, 

както и самото искане за изплащане на възнаграждение. Налице са 
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контролен лист и счетоводна справка за размера на исканите 

възнаграждения, които са на обща стойност 792,68 лв. заедно с 

осигурителните вноски. 

Моля да одобрим изплащането на възнагражденията на 

членовете на ОИК – Девин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

изказвания? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Следващ докладчик – господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в ЦИК е постъпило 

искане от ОИК – Разлог, с вх. № МИ-27-127/10.06.2022 г. за 

заплащане на възнаграждения за дадени три дежурства и проведено 

едно заседание. Дежурствата са дадени на 4 май, 12 май и 30 май, а 

заседанието е проведено на 31 май 2022 г. Дежурствата са дадени от 

председател и заместник-председател, следващото е от двама 

заместник-председатели, после от заместник-председател и член. На 

заседанието са присъствали председател, заместник-председател, 

секретар и седем членове. Едното дежурство е за изготвяне на писмо 

до Районен съд  – Разлог, съгласно протоколно решение на 

комисията и неговото депозиране в съда; второто е за изготвяне на 

писма до Районна прокуратура – Благоевград, ТО Разлог и община 

Разлог; третото е за получаване и подреждане на входяща поща и 

проведеното заседание е за предсрочно прекратяване пълномощията 

на общински съветник и обявяване на избран следващия в листата 

кандидат. Представени са доказателства за дежурствата и протокол 

от заседанието. 

С оглед на представените документи считам искането за 

основателно. 
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Моля да вземем протоколно решение, с което да одобрим 

изплащането на исканото възнаграждения в размер на 896,42 лв. с 

осигурителните вноски. Има изготвена счетоводна справка и 

контролен лист от счетоводството на Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме така направеното предложение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващата преписка я докладвам за 

запознаване – искане от ОИК – Благоевград, с вх. № МИ-27-

125/08.06.2022 г. Казвам за запознаване, тъй като има изготвено 

становище или бележка, както е написано, относно искане за 

изплащане на възнаграждение от ОИК – Благоевград, изготвено от 

Пеовска, съобразно представени документи за две от дежурствата 

относно тяхната законосъобразност. 

Моля да се запознаете със становището на счетоводителя от 

ЦИК. Ще го внеса за разглеждане на следващото заседание. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Смятам, че няма нужда да отлагаме 

тази преписка. Смятам, че преписката не е комплектувана съобразно 

реда за разглеждане на такива преписки и следва да бъде върната за 

процедиране съобразно утвърдения и все още действащ ред. 

При липса на контролен лист, както докладчикът каза, така че 

следва да се върне за процедиране от администрацията докрай по 

утвърдения ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

следващата точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, във връзка с предстоящо 

открито съдебно заседание, насрочено за 22 юни по 

административно дело № 3796/2022 г. на Административен съд – 

София-град, във връзка с подадена жалба срещу наше решение във 

връзка с частичен отказ за предоставяне на достъп до обществена 

информация, в моя папка от днешна дата е наличен файл с 

подготвеното писмено становище на ЦИК по това дело. 

Заедно с това има подготвен и проект на пълномощно за 

упълномощаване на юрисконсулт от звено „Правна дейност“ към 

администрацията на Централната избирателна комисия за участие в 

съдебното заседание на утрешна дата. 

Предлагам с протоколно решение да бъде гласувано 

упълномощаването на юрисконсулт В. за явяване в 

съдебното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направения доклад от колегата Стоянова имате ли изказвания или 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване да одобрим проекта на становище, 

както и да се упълномощи юрисконсулт И. В. да 

представлява Централната избирателна комисия в това 

производство. 

Гласували 14 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 – 

3 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов). 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам Ви също така по 

административно дело № 928/2022 г. на Административен съд – 

Пловдив, във връзка с предстоящо открито съдебно заседание на 29 

юни тази година, което производство е образувано по искова молба 

на А. М. В моята папка има подготвено становище-отговор 

по така връчената ни искова молба, което именувано 

„становище по дело 928/2022 г“. 
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По същия начин има подготвен и проект на пълномощно за 

упълномощаване на юрисконсулт В. да представлява 

Централната избирателна комисия и в това производство, като се 

яви на насроченото съдебно заседание на 29 юни 2022 г. 

Моля да се запознаете с предложените текстове на отговор и 

на пълномощно и да бъдат одобрени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам пълномощното да бъде 

гласувано отделно от другия проект, тъй като има време до делото 

на 29 юни, за да се запознаем и евентуално на следващо заседание. 

Аз лично в рамките на две минути на доклада не мога да преценя 

дали изчерпателно представя позицията в предложения ни проект на 

становище. 

Не възразявам да бъде упълномощен юрисконсулт 

В., но да имаме време да се запознаем с предложените 

проекти на становище, и те да не бъдат гласувани заедно с 

пълномощното. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други изказвания 

или предложения? 

Колеги, след като има искане за запознаване и предвид датата 

на делото, може да остане становището за следващото заседание, 

като Ви моля да се запознаете с него. 

Подлагам на гласуване предложението процесуален 

представител по това дело да бъде юрисконсулт И. В., 

който да бъде упълномощен. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Заповядайте, госпожо Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви съобщение от 

Софийски градски съд с вх. № НР-08-3-4/20.06.2022 г. по въззивно 

частно гражданско дело № 2161/2022 г. С това съобщение ни е 

връчено Разпореждане № 8471/31.06.2022 г. на съда по делото, с 

което в едноседмичен срок се указва на Централната избирателна 

комисия, която е ответник по делото и е депозирала отговор на 

частна касационна жалба да приложи пълномощно за процесуално 

представителство на Централната избирателна комисия пред ВКС 

или удостоверение за придобита юридическа правоспособност на 

Камелия Нейкова или на Севинч Солакова. 

Колеги, предлагам Ви да изпратим удостоверението за 

юридическа правоспособност на госпожа Нейкова в изпълнение на 

разпореждането на съда, като едновременно с това със стандартния 

текст, който изпращаме до съдилищата, да информираме съдът, че 

съгласно чл. 50, ал. 2: председателят на Централната избирателна 

комисия трябва да бъде правоспособен юрист със стаж не по-малко 

от десет години“. Тоест след като госпожа Нейкова е назначена за 

председател на Централната избирателна комисия, очевидно има 

юридическа правоспособност, но въпреки всичко, да приложим, 

както и друг път, удостоверението за юридическа правоспособност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

В  тази точка нямаме повече доклади. 

 

Преминаваме към точка седма от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Господин Димитров, ще докладвате ли? 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. Имам няколко 

преписки, но мога да ги отложа за следващото заседание, тъй като 

нито една от тях не е спешна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преди да 

закрия заседанието, предвид и часа, тъй като в 14,30 ч. имаме друг 

ангажимент, господин Георгиев, Вие в коя точка имате доклад? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Ако може да ме включите в точка 

„Разни“ във връзка с подготвения симулатор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папка с мои инициали 

можете да се запознаете с подготвения проект на симулатор за 

машинно гласуване. Следвана е визията на първоначално 

подготвения преди около година във връзка с частичните избори 

през месец юли 2021 г. и предлагам да одобрим и да намери място 

на страницата на ЦИК в частта „Частични местни избори“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Георгиев? 

Има ли изказвания, или друго предложение?  

Предлагате да бъде публикуван в секция „Частични местни 

избори“ под „Машинно гласуване“. 

Колеги, по доклада на господин Георгиев моля с протоколно 

решение да одобрим симулатора за машинно гласуване в частични 

избори за кмет, който да бъде публикуван на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия в секция „Частични избори“ под 

„Машинно гласуване“, както и да бъде публикувано съобщение на 

интернет страницата на ЦИК за наличието на симулатора, чрез 

който избирателите, които имат право да гласуват в частичните 

избори, могат да пробват как се гласува с машина. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Връщаме се на точка трета: Машинно гласуване. 

Господин Войнов, заповядайте с Вашия доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-08-22-

1/17.06.2022 г. Писмото е от „ЕнЕрДжи Сорс“ и с него в отговор на 

наше писмо ни изпращат коригирана оферта за съхраняване и 

поддържане на акумулаторни батерии. Тази оферта беше обсъдена 

вчера на работна група и във връзка с обсъждането е постъпило ново 

писмо от „ЕнЕрДжи Сорс“ с вх. № ЦИК-08-22-2, с което офертата е 

допълнително конкретизирана.  

Въз основа на последната оферта е постъпила докладна 

записка от директора на дирекция администрация – вх. № ЦИК-09-

170, в която е разгледано техническото и финансовото предложение, 

а именно проверка и зареждане на 12 837 акумулаторни батерии на 

стойност 28 883 лв. и наем на склад за батерии за СУЕМГ за период 

от 6 месеца в склад на дружеството на стойност 21 181 лв. 

До момента в Централната избирателна комисия не е правен 

разход за проверка и зареждане на батерии. Предвид сумата, която 

се предлага от „ЕнЕрДжи Сорс“ за проверка и зареждане на 

акумулаторните батерии, същата е по-малко от 30 хил. лв., поради 

което и на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) може да се възложи директно изпълнение на 

услугата, а съгласно член 13 от ЗОП, при придобиване или наемане 

на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, законът 

не се прилага.  

За извършения горепосочен разход има налични средства по 

бюджета на Централната избирателна комисия. Изготвен е и 

контролен лист. 

Предвид изложеното предлагам Централната избирателна 

комисия да одобри офертата с цел сключване на договор и да бъде 
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подготвен договор, който да бъде предложен на „ЕнЕрДжи Сорс“ за 

подписване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на господин Войнов Ви предлагам – ще прекъсна 

заседанието предвид насроченото обучение по деловодната система, 

което трябваше да започне преди десет минути и заседанието на 

техническото звено по дистанционното електронно гласуване – през 

това време да се запознаем с цялата преписка по тази докладна 

записка. 

Заседанието ще продължи в 16,00 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Десет членове 

сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с доклади по административни преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от кмета 

на Район „Кремиковци“, който иска указания относно отваряне на 

запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и 

материали от изборите за народни представители на 4 април и 

на 11 юли 2021 г.  

Във вътрешната мрежа е проекта на отговор. Предлагам Ви 

да уведомим кмета на общината, че помещенията следва да се 

отворят при спазване на Решение № 1244-МИ от 30 септември 

2019 г. на Централната избирателна комисия. Самата обработка и 

предаването на изборните книжа съответно унищожаването на 

неценните документи да се извърши при спазване на Закона за 

националния архивен фонд и подзаконовите нормативни актове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като имаме едно писмо, в 

което се иска информация по повод извършвана проверка за едно 

лице, предлагам Ви да изпратим писмо-отговор до СД на МВР за 

лицето Н. А. А., че има подадено заявление с 

посочено ЕГН. Изпращаме заверено копие от списъка за гласуване 

извън страната – той фигурира в основния списък на секция № 666 

под съответния номер – описваме го в писмото. Тъй като намираме 

лице със същото име, но с различно ЕГН, гласувало в секция № 132 

в община Кърджали, предлагам Ви да обърнем внимание на този 

факт на СДВР и това е описано в отговора. 

По отношение на секционната избирателна комисия, 

прилагайки съответните препис-извлечения от решенията, да 

уточним отново, че нямаме данни за техните адреси. 

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, днес гласувахме едно писмо, 

което вече е изведено, до Районна прокуратура – Кърджали. 

Сезирахме районната прокуратура за няколко лица, които са 

гласували повече от един път в изборите за народни представители. 

За едно лице установяваме, че се извършва проверка в Столична 

дирекция на МВР. По подсъдност сме сезирали Районна 

прокуратура – Кърджали. Поради  тази причина във вътрешната 

мрежа има проект на писмо към стара наша преписка със СДВР с 

посочени номера на техен номер и към наш номер, който сме 
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изпратили като отговор на 16 юни, да уточним, че сме сезирали 

компетентната районна прокуратура, за да не се образуват две 

производства и да се извършват две проверки за извършено 

престъпление по едни и същи данни. Проектът на писмо е във 

вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По писмото има ли 

изказвания или бележки? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Колеги, има ли други доклади? 

Заповядайте, госпожо Матева, в тази точка. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, връщам на доклад писмо с вх. 

№ НС-08-244-1/23.05.2022 г. Това е информация по преюдициално 

дело С-306/2021 г. Припомням, че делото е образувано във връзка 

със жалба на коалиция „Демократична България – Обединение“, 

срещу протоколно решение на Централната избирателна комисия за 

приемане на становище съвместно с Комисията за защита на 

личните данни. Изпратени са за пореден път множество книжа. Аз 

съм го докладвала на 25 май за запознаване и за обсъждане. 

Предлагам Ви Централната избирателна комисия да не 

изразява становище по това преюдициално запитване. Ако искате, се 

запознайте отново с него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли друго 

предложение по доклада на госпожа Матева – да остане за сведение?  

Връщаме се в точка трета. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, връщам на доклад офертата с вх. № ЦИК-

08-22-2 от „ЕнЕрДжи Сорс“, която докладвах в заседанието преди 

обед. 
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Искам да направя следното уточнение: в т. 2, където пише 

„наем на склад за батерии за период 6 месеца в склада на „ЕнЕрДжи 

Сорс“ ООД“, всъщност общата цена ще бъде равна на тази, която е в 

предходната му оферта, а именно 17 329,95 лв., като в забележката в 

цената ще бъдат включени 1 брой безплатен транспорт и товаро-

разтоварна дейност на батерии от склад на Централната избирателна 

комисия до склад на „ЕнЕрДжи Сорс“ и обратно, тоест освен 

първоначалното взимане на батериите и връщането в края на 

договорния период, още веднъж, ако се наложи, транспортиране на 

батериите от склада до склада на Централната избирателна комисия 

и обратно също ще бъде включено в тази цена. 

Предлагам да разгледаме предложението за оферта в този 

вариант. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Извинявам се, това ще бъде ли, или вече 

имаме писмена оферта от същото това дружество? Това ще бъде 

предложението, ще е едно, фактите са други. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Това ще бъде предложението евентуално за 

договор, който да сключим с „ЕнЕрДжи Сорс“. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имаме ли писмена оферта от субекта, 

който го прави това? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имаме писмена 

оферта с вх. № ЦИК-08-22-1/17.06.2022 г., която беше обсъдена 

заедно с представителя на фирмата, и трябваше, ако може да 

довърша, да направи някои уточнения, които са постъпили с вх. 

№ ЦИК-08-22/21.06.222 г.  

Това, което докладва колегата Войнов, го имаме в оферта от 

вчерашния, допълнена от днешния ден. Това, което разбирам аз от 

двете оферти, за да има яснота, цената, която се предлага за 

проверка и заряд на всеки акумулатор поотделно за период от 

6 месеца – и във вчерашната, и в днешната оферта е една и съща, а 

именно цената, която беше обсъждана на вчерашната среща. 
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По отношение на цената за складиране за този период от 

6 месеца и транспортиране от склад на Централната избирателна 

комисия до склада на изпълнителя и обратно, господин Войнов 

предлага цената, която е във вчерашната оферта и е по-ниска от тази, 

която е в днешното предложение. Поради каква причина е по-висока 

в днешното предложение аз не мога да знам. Не е обсъждана по-

високата цена. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В допълнение, вчерашното предложение, 

във вчерашната оферта ще бъде допълнено и едно още веднъж 

безплатно превозване на батериите при необходимост от склада на 

фирмата до Централната избирателна комисия и обратно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания във връзка с така представените предложения за 

възлагане на дейностите, свързани с проверка и заряд на батериите 

за машините за гласуване? 

Господин Войнов, Вие направихте предложение? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моето предложение е да одобрим 

офертата, която беше вчера разглеждана на работното заседание, 

като цената от 17 329,95 лв. ще бъде всъщност за наем на склад за 

батерии за период от 6 месеца в склада на „ЕнЕрДжи Сорс“ ООД, а в 

забележката ще бъде включено, че в офертата е включен транспорт 

на батериите от склад на Централната избирателна комисия до наш 

склад и обратно, включително допълнително един брой безплатен 

транспорт и товаро-разтоварна дейност на батериите от склад на 

Централната избирателна комисия до склад на „ЕнЕрДжи Сорс“ и 

обратно. В частта от първа точка, както вчера обсъдихме на 

работното заседание, тя е в общ размер на 28 883,25 лв. за 

дейностите: проверка на техническа изправност и пълен заряд на 

акумулаторната батерия 48 часа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания, или други предложения? 

Към преписката е приложен и контролен лист. 
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Подлагам на гласуване възлагането на „ЕнЕрДжи Сорс“ ООД 

да извърши дейностите по проверка и заряд на батериите на 

машините за гласуване – 12 837 броя, както и транспорт на 

батериите от склад на Централната избирателна комисия до техен 

склад и обратно, плюс складиране и съхранение за период от 

6 месеца, за което следва да се възложи на администрацията 

изготвяне на проект на договор, който след неговото изготвяне, бъде 

предоставен на вниманието на Централната избирателна комисия за 

одобряване и предложение към другата страна за сключване. 

За протокола правя уточнението, че стойността на проверката 

и заряда за всеки акумулатор поотделно е 28 883 лв. без ДДС, 

единична цена 2,25 лв. за батерия, а стойността на транспорта и 

складирането за периода от 6 месеца е 1,35 лв. единична цена – 

общо 17 329,95 лв. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, след току-що взетото решение 

предлагам да вземем решение да предоставим на „ЕнЕрДжи Сорс“ 

100 батерии, които да бъдат заредени във възможно най-бърз 

порядък, за да бъдат използвани за частичните избори на 3 юли, като 

за предаването да бъде съставен приемо-предавателен протокол, 

подписан от господин Димитър Димитров, господин Любомир 

Георгиев и от мен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма. 

Моля да гласуваме така направеното предложение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова). 
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Колеги, имате ли други доклади? 

Информирам Ви, че в следващите три дни ми се налага да 

отсъствам и ще ме замества господин Войнов. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото 

заседание за 23 юни 2022 г., четвъртък, от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 17,00 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


