
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 205 

 

На 28 юни 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно предложение до президента на 

Република България за насрочване на частичен избор за кмет на 

кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград. 

Докладва: Росица Матева 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Димитър Димитров, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Йорданка 

Ганчева, Георги Баханов и Ерхан Чаушев 

4. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладват: Силвия Стойчева и Ерхан Чаушев 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева и Гергана Стоянова 

6. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров и Любомир 

Георгиев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, 
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Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Елка Стоянова. 

 

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! 

Десет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на 

заседание. Някои от колегите малко ще закъснеят, а други подготвят 

своите преписки. 

В платен отпуск е колегата Стоянова. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно предложение до президента за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, 

община Струмяни с докладчик госпожа Матева. 

2. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

3. Доклади по административни преписки – ще Ви докладвам 

аз, госпожа Матева, госпожа Солакова, господин Димитров, госпожа 

Стойчева, госпожа Георгиева, госпожа Ганчева, господин Баханов. 

4. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчик госпожа Стойчева. 

5. Доклади по дела жалби и сигнали – докладват: госпожа 

Матева и госпожа Стоянова. 

6. Разни с докладчици господин Димитров и господин 

Георгиев. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Господин Чаушев, заповядайте. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в точка: „Доклад относно 

искане за изплащане на възнаграждения на ОИК“ и в точка: 

„Доклади по административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? 

Няма. 

Моля с вдигане на ръка да гласуваме така предложения 

проект на дневен ред с направеното допълнение. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ 

НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЛИНДЕНЦИ, 

ОБЩИНА СТРУМЯНИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД. 

Госпожо Матева, заповядайте в тази точка. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа се 

намира проект на решение с проектен номер 1188. Както Ви 

докладвах и в предходни заседания, с писмо – вх. № МИ-15-

202/20.06.2022 г., от ОИК – Струмяни, ни е изпратена преписка и 

взето от тях Решение № 117-МИ/16.06.2022 г. за констатиране и 

обявяване предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на 

кметство Илинденци заедно с документите, установяващи 

основанието за това предсрочно прекратяване, а именно писмо от 

Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – 

Сандански, с което се изпраща влязла в сила присъда, заедно с копие 

от решенията.  

Присъдата е влязла в сила на 19 май 2022 г., с което на 

изпълняващия длъжността кмет И. Б. му е наложено 

наказание лишаване от свобода. Допълнително изисках да бъде 

изпратен протоколът от заседанието на ОИК – Струмяни, както Ви 
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уведомих, и с писмо с вх. № МИ-15-202-1/21.-6.2022 г. протоколът 

ни е изпратен. 

С проекта на решение, който Ви предлагам, констатираме, че 

всички необходими документи съгласно чл. 463 са изпратени от 

общинската избирателна комисия. Извършила съм служебна справка 

на сайта на ГД ГРАО, от която е видно, че в кметство Илинденци 

към 15 юни 2022 г. има 734 души с постоянен адрес, поради което в 

кметство Илинденци следва да бъде произведен частичен избор за 

кмет на кметство. 

Предлагам Ви да вземем решение, с което да предложим на 

президента на Република България да насрочи частичен избор за 

кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област 

Благоевград. Това е предложението ми за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли изказвания или предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1184-МИ/28.06.2022 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам Ви да гласуваме 

писмо до президента на републиката, с което да му изпратим току-

що взетото решение и документите към преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме 

това писмо. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 
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МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

В началото, като продължение от миналото заседание, искам 

да Ви информирам, че гражданските договори на експертите са във 

вътрешната мрежа в папка „машинно гласуване“, подпапка 

„граждански договори с IT експерти“, а електронните бюлетини и 

всички екрани се намират в папката от заседанието на 23 юни 

2022 г., подпапка „cik-images-2022-07-03. 

Ще Ви моля за последващо одобрение на писмото до Главна 

дирекция „Жандармерия“ за осигуряване достъп до склада за оглед 

на батериите, който извършихме вчера аз, колегата Димитров и 

управителя на „Енерджи Сорс“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме с последващо одобрение писмото до ГД „Жандармерия“. 

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 и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, във връзка с вчерашия направен 

оглед на батериите в склада е получено писмо от управителя на 

„Енерджи Сорс“ с вх. № ЦИК-00-217. С оглед подготвяне на 

акумулаторните батерии за товарене на транспортни средства за 

пренос към склад на „Енерджи Сорс“ е необходим достъп до склада 

на трима служители на „Енерджи Сорс“ на 30 юни 2022 г., които ще 

подредят и преместят върху палети батериите, за да са удобни за 

товарене. 

Получено е и писмо от „Карго-партнер“ с вх. № ЧМИ-23-43, с 

което ни уведомяват, че във връзка с прием и експедиция на машини 

по поръчка на Централната избирателна комисия и подготовката на 

батериите за експедиция, е необходим също достъп до склада на 

трима служители на „Карго-партнер“. 
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В тази връзка предлагам да изпратим писмо на Главна 

дирекция „Жандармерия“, с което да им укажем да осигурят достъп 

до склада на 6-те лица на 30 юни 2022 г. Писмото е в моя папка с 

номер 3253. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

изказвания по направения доклад и предложението за писмо? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от Я. 

Т. с вх. № ЧМИ-23-40/27.06.2022 г. С него ни уведомява, че 

с оглед завършване на подготовката на машините за изборите на 

3 юли е необходимо да се заменят 11 машини от серията EXWA с 

11 машини от друга налична серия от склада на Централната 

избирателна комисия, тъй като предоставеният им софтуерен билд 

не може да бъде инсталиран на тези машини. 

Предлагам да вземем решение днес, след заседанието, да 

върнем тези 11 машини в склада и да вземем други 11, като 

изпратим писмо до ГД „Жандармерия“ и до „Карго-партнер“ за 

осигуряване на достъп, както и писмо до Главния секретар на 

Народното събрание с молба за осигуряване на транспортно 

средство. 

Проектите на писма са в моя папка – писмото до ГД 

„Жандармерия“ е с № 3247. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект има ли предложения – да изпратим това писмо във връзка с 

предоставянето на 11 машини, необходими за частичните избори на 

3 юли? 

Моля, режим на гласуване. 
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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 и Цветанка Георгиева,); против – 

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ЦИК-00-204-1/24.06.2022 г., което е във връзка със сключения 

договор с „Прайс Интернешънъл“ ЕООД за web базираната 

телефонна централа. Уведомяват ни, че във връзка с горното следва 

да подпишем и договор за фиксирана телефония. Става дума за 

месечната абонаментна такса, която е в размер на 150 лв. Ще 

припомня, че на предишното заседание сключихме договора, който е 

за другите две части от договора – по 300 лв. 

В тази връзка е постъпила и докладна записка от директора 

на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-164-2 относно 

изготвен проект на договор за предоставяне от „Прайс 

Интернешънъл“ ЕООД на фиксирана гласова телефонна услуга. В 

Приложение № 1 на проекта на договора са посочени фиксираните 

номера, които се предоставят на Централната избирателна комисия. 

Обръща се внимание, че договорът не подлежи на корекции, защото 

е одобрен в този вариант от Комисията за регулиране на 

съобщенията. 

Предлагам с решение да одобрим сключването на договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева,); против – 4 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева и Красимир Ципов). 

Имаме решение. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам Ви писма с вх. № ЧМИ-23-42 и 

вх. № ЧМИ-23-41-1. Писмата са от Д. С. и Т. 

Г. и с тях ни изпращат за одобрение и последващи действия списък с 

техници за частичните избори на 3 юли: 19 техници за община Нова 

Загора; 8 техници за община Ракитово и по един техник за 

останалите пет кметства. 

Освен това в писмото Тони Герасимов ни изпраща списък с 

необходимите консумативи за техниците от ниво 2. 

Тъй като единият техник в Ракитово е определен да отговаря 

за 6 СУЕМГ, а в нашето решение от 16 юни 2022 г. за определяне 

размера на възнаграждението не е предвидено поддържане на шест 

СУЕМГ, предлагам да допълним нашето решение от 16 юни 2021 г. 

и да определим еднократно възнаграждение на техническите лица, 

които ще поддържат 6 СУЕМГ в изборите на 3 юли, в размер 

на 500 лв., което е с 20 лв. повече от възнаграждението 

за пет машини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имали 

изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева 

и Красимир Ципов). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да определим 

определените 42-ма техници и да изпратим писмо до общинските 

избирателни комисии и кметовете на общини, с което да укажем на 

кметовете да сключат договор с техниците в срок до утре и да ни 

изпратят копие от договора. Проектът на писмо е в моя папка с 

проектен номер 3251. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения? 

Моля да гласуваме. 
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Гласували 12 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 и Цветанка Георгиева); против – 

1 (Георги Баханов). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

провеждането на частичните избори на 3 юли предлагам да изпратим 

писма до общинските избирателни комисии и до кметовете на 

общините, в които ще има машинно гласуване, с които да ги 

уведомим, че Централната избирателна комисия ще предаде 

машините на упълномощените членове на ОИК и упълномощените 

лица от общинските администрации на 1 юли след 9,00 ч., че 

предаването ще се извърши в сградата на Народното събрание, 

входът откъм бул. „Дондуков“ и че след пристигане в общината 

СУЕМГ следва да се съхраняват при същия режим, при който се 

съхраняват бюлетините за гласуване. Проектът на писмо е под номер 

3249. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект 

имате ли изказвания или предложения? 

Моля да гласуваме това писмо. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да изпратим 

писмо до всички общински избирателни комисии и до кметовете на 

общини във връзка с указания по методическите указания на 

Централната избирателна комисия, приети за частичните избори и са 

изменени с Решение № 1112-МИ/23.02.2022 г. С това писмо да им 

изпратим системния хеш за машините, да им укажем къде се намира 

констативният протокол, който съставя секционната избирателна 

комисия след инсталиране и тестване на машината и как се действа с 
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него, както и указания към ОИК за уведомяването на техника – кога 

ще се раздават материалите и всички останали неща, които касаят 

машинното гласуване, включително да им предоставим двата 

номера, на които могат да се обаждат в кол центъра на Централната 

избирателна комисия. Писмото е в моя папка с номер 3250. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с писмото. 

Имате ли предложения по текста? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 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 и Цветанка Георгиева); против – 

1 (Георги Баханов). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ЦИК-00-214/24.06.2022 г. Писмото е от „Енерджи Сорс“ и с 

него ни изпращат доклад за състоянието на 100-те батерии, които им 

предадохме за преглед и зареждане. От 100-те батерии след получен 

24-часов заряд 13 броя не отговарят на нужните технически 

параметри, зададени от производителя. На тези батерии е измерено 

ниско напрежение и са били подложени на пълен технически дълбок 

анализ посредством допълнителна специализирана техника за 

наличие на капацитет. 

Резултатите от направения дълбок анализ са показали, че 

капацитетът на тези 13 батерии е между 30% и 55%, което означава, 

че не се препоръчва тези акумулатори да се използват. Останалите 

87 броя батерии са напълно годни за употребя. 

От „Енерджи Сорс“ питат как да процедират с батериите, 

които не отговарят на нормите за нормална експлоатация, тъй като, 

както разбрахме, всичките батерии ще бъдат подложени на такава 

проверка. Оказва се, че причината тези 13 батерии да не са в добро 

състояние е, че са произведени през 2015 г., а техният 



11 

експлоатационен срок е пет години, тоест вече седем години са 

минали от този период. Това е общо взето причината. 

Във връзка с техния въпрос предлагам да изпратим писмо до 

„Енeрджи Сорс“, с което да ги уведомим, че батерии, за които след 

проверка на техническата изправност се установи, че не отговарят на 

нормите за нормална експлоатация, следва да бъдат съхранявани 

отделно и за тези батерии е необходимо да ни предоставят 

констативен протокол, в който да е посочен техният брой, в какво 

състояние са батериите и причините за това. Писмото е в моя папка 

с номер 3248. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

писмо имате ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 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 и Цветанка Георгиева); против – 

1 (Георги Баханов). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам Ви писмо с вх. № ЧМИ-23-41 

от Т. Г. и с него предлага да изпратим писма до 

енергоразпределителните дружества в общините и кметствата, 

където ще се произведат избори чрез машини за гласуване, за да се 

осигури непрекъсваемост на електрозахранването, както и всяко 

ЕРП да ни предостави лице за контакт.  

Подготвил съм писма до трите енергоразпределителни 

дружества, за да ги помолим да отменят евентуални планови 

прекъсвания и да ни предоставят лице за контакт. Писмата са в моя 

папка с номера 3254; 3255 и 3256. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По тези проекти на 

писма има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 
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Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ЦИК-00-210/21.06.2022 г. Писмото е от „Информационно 

обслужване“ АД и е относно наше запитване колко и кои СУЕМГ от 

приложен списък с 14 идентификационни номера са използвани в 

националните и частичните избори през 2021-а и 2022 г.  

От „Информационно обслужване“ АД ни уведомяват, че в 

изборите на 14 ноември са участвали 6 броя СУЕМГ от посочените, 

а в изборите на 21 ноември са участвали 7 броя; за изборите на 

4 април и 11 форматът на файловете с данни от СУЕМГ не е 

съдържал идентификационния номер, поради което не могат да ни 

предоставят исканата информация, а в частичните избори през 

2021 г. и 2022 г. – нито една машина от посочените не е участвала. 

Докладвам писмото за сведение и запознаване и предлагам на 

работна група да обсъдим как да процедираме с тези 14 броя 

СУЕМГ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към точка трета от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

С вх. № НС-03-102-1/27.06.2022 г. сме получили в копие до 

Централната избирателна комисия писмо от ръководителя на 

Управляващия орган по Оперативна програма „Добро управление“. 

Писмото е адресирано до Министерството на електронното 

управление с копие, както Ви казах, до Централната избирателна 

комисия и до главния секретар на Министерския съвет относно 

подадено искане за удължаване на срока за изпълнение на проект 

„Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно 

електронно гласуване“ с бенефициент Министерството на 

електронното управление. 

Колеги, писмото е от няколко страници. Ще Ви помоля да се 

запознаете с неговото съдържание, но накратко, очевидно, 
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министърът на електронното управление е отправил запитване или 

искане за удължаване на срока за изпълнение на проекта. Този срок 

беше няколко пъти удължаван, като последната информация, 

постъпила в Централната избирателна комисия, беше, че срокът е до 

31 март 2022 г., след което, включително и Централната избирателна 

комисия е отправяла запитвания до управляващия орган, както и до 

бенефициента дали е удължен срокът и какви са условията и 

разпределението на дейностите – мисля, че се наричаше „план- 

график“ по отношение ангажиментите на бенефициента и на 

Централната избирателна комисия като партньор в този проект. 

Като се има предвид представената хронология в това писмо, 

след като се запознах с него, се обръща внимание на това, че е 

налице закъснение на Дейност 2 „Изграждане на системата за 

дистанционно електронно гласуване“ и е свързана с обявяване на 

обществена поръчка от бенефициента за избор на изпълнител, като 

предпоставката за стартиране на тази процедура е да е налице 

утвърдена от Централната избирателна комисия техническа 

спецификация. 

Също така в писмото се сочи, че към момента, по-скоро е 

записано, цитирам „…тъй като техническата спецификация все още 

не е съгласувана от Централната избирателна комисия, следва 

заключението, че към настоящия момент няма яснота и конкретен 

ангажимент кога ще приключи процесът по съгласуване на 

техническата спецификация и кога ще бъде обявена процедура по 

ЗОП.“  

Прави се извод, че няма яснота дали до крайния срок за 

изпълнение на проекта по тази оперативна програма, който е 

31 декември 2023 г., може да се изпълни Дейност 2 на проекта. 

Също така се посочва, че с Решение от 20 май 2022 г. на 

Министерския съвет за одобряване на средства за обезпечаване на 

действия по линия на сближаването на бежанците в Европа е 

одобрено със средства от Европейския социален фонд, включен в 

бюджета на Оперативна програма „Добро управление“, да се 
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финансират дейности и разходи за справяне с миграционните 

предизвикателства в резултат на военната агресия от страна на 

Руската федерация в Украйна. 

В тази връзка, с оглед освобождаването на средства за 

изпълнение на посоченото решение на Министерския съвет, 

Управляващият орган идентифицира всички проекти с висока степен 

на риск за успешното им изпълнение и апелира към прекратяване на 

договорите, с които тези проекти са финансирани. 

Предвид изложеното молят министърът на електронното 

управление в срок до 7 работни дни да изпрати до ръководителя на 

Управляващия орган едностранно волеизявление за прекратяване на 

договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Добро управление“ по Проект с 

наименование „Изграждане и внедряване на пилотна система за 

дистанционно електронно гласуване“. 

Колеги, подробно изчетох писмото. Не смятам, че липсва 

яснота по отношение на изпълнението на Дейност 2. Това че 

техническата спецификация не е утвърдена до момента има и своите 

причини. От една страна, от началото на проекта досега има и 

изменение на Изборния кодекс в частта, мисля, че § 145 – това е 

отбелязано и в писмото. Това че не е утвърдена техническата 

спецификация, не смятам, че поставя в риск изпълнението на 

проекта, още повече че има законови разпоредби, свързани с 

въвеждане на дистанционното електронно гласуване. До момента по 

този проект са разходвани средства най-малкото по Дейност 1, 

доколкото си спомням, изпълнението по която е приключено и би 

трябвало да е финансирано – казвам, предполагам, тъй като 

Централната избирателна комисия не усвоява средства по този 

проект.  

Предвид степента на готовност на техническата 

спецификация в резултат на работата по нея, бележките и 

предложенията, които неколкократно Централната избирателна 

комисия е изпращала към бенефициента – една част от тях не бяха 
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възприети в последното изразено становище, като се има предвид и 

работата на техническото звено към Централната избирателна 

комисия, което подпомага Комисията в дейността по утвърждаване 

на техническата спецификация и степента на готовност от работата 

на тази комисия, аз Ви предлагам, независимо че писмото е в копие 

до Централната избирателна комисия, ние да изразим своето 

становище, че не приемаме аргументите, посочени в него, че именно 

неутвърждаването от страна на ЦИК на техническата спецификация 

поставя в риск изпълнението на този проект и не приемаме той да 

бъде прекратен предвид законовите разпоредби, свързани с 

въвеждането на дистанционно електронно гласуване.  

Предлагам Ви в този смисъл да изпратим писмо до 

Управляващия орган, разбира се, с копие до министъра на 

електронното управление. Още повече че отговорите, които 

получихме, на писмата, които изпратихме в последните един-два 

месеца и до управляващия орган, и до министъра на електронното 

управление, по никакъв начин не подсказваха, че се върви в посока 

да се прекрати този договор, който, само може да се предполага, а не 

да се направи категорично заключение, че до края на 2023 г. няма да 

може да бъде изпълнена Дейност 2, както е записано в писмото. 

Имате ли изказвания или предложения? 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Мисля, че техническата 

спецификация или това, което ние имаме като бележки, е доста 

завършено и може да се изпрати на Министерството на 

електронното управление дори и в този му вид, независимо че 

нямаме няколко изречения от Обществения съвет. Те  поискаха 

допълнително време, за да прегледат становището, но според мен 

може спокойно да минем и без тяхното становище, още повече че 

една част от становището се отнасяше до това, че искат някакъв 

широк кръг обсъждане и прочие. Ние сме преминали през този етап. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Половинчати работи – някой писал, рекъл 

и така нататък, ние да ги изпращаме в насипно състояние няма как 

да стане. Тук се опитват да прехвърлят едно искане за удължаване на 

срока, да прехвърлят и да го трансформират в прекратяване на 

договора. Да не бъркаме фигурите. Иска се удължаване на срока в 

рамките на два-три месеца, а не да казваме, че Вие искате 

удължаване с два-три месеца, дайте да ликвидираме проекта. Това 

трябва да е ясно и отчетливо. 

Не е проблемът в Централната избирателна комисия, а 

защото ЦИК е получавала некачествени материали за спецификация, 

която не отговаря на законодателството и затова е по същество 

проблемът. Връщани са тези спецификации, защото те са в разрез 

със закона. Това трябва да се подчертае! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания? 

Моля да гласуваме изпращането на писмо съобразно 

предложението, което направих, допълнено от колегите, като 

изложим нашите аргументи и несъгласието си да бъде прекратен 

този договор. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик е госпожа Матева, като я определям да 

води за кратко заседанието. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № НС-10-5/24.06.2022 г. от адвокат Н. Н. в качеството му 

на пълномощник на ПП ВОЛЯ. С това писмо-уведомление ни 

уведомяват, че са настъпили промени в обстоятелствата по т. 3 – 5, 

от чл. 17 от Закона за политическите партии. С влязло в сила 

решение на 7 юни 2022 г. Софийски градски съд е отразил 

промените на подлежащите за вписване обстоятелства, а именно 
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заличени са досегашните председател и двама заместник-

председатели на председателския съвет на партията и са вписани 

нови председател, представляващ партията, първи заместник-

председател, втори заместник-председател и член на 

председателския съвет. 

Изпратено ни е копие от актуалното състояние, 

удостоверяващо това вписване, както и пълномощното на този 

адвокат. Докладвам Ви го за сведение и ще бъде предоставено в 

„Регистри“ за актуализиране на информацията по отношение на ПП 

ВОЛЯ. 

Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-00-216/27.06.2022 г. – 

писмо, свързано с демоверсията на деловодната система „Архимед“, 

която разгледахме преди няколко дни. С това писмо ни информират, 

че, за да бъде инсталиран на наш компютър, на компютрите, на 

които изобщо ще се ползва тази демоверсия, е необходимо: сървър с 

по-нова работна станция, версия на Майкрософт и достъп до 

работните места.  

Информираме директора на дирекция „Администрация“, че 

искането е предоставено на служителя в ИКТ, за да може да бъдат 

подготвени необходимите компютри, на които да бъде инсталирана 

тази демоверсия, което може да се случи до утре.  

Предлагам, ако сте съгласни, утре в 10,30 ч. да ги поканим 

отново, дотогава да е инсталирана демоверсията и да видим как 

работи продуктът в реално време. За целта не е необходимо да 

гласуваме протоколно решение, тъй като имаме по принцип решение 

да се инсталира тази демоверсия, да поработи в рамките на месец, 

след което да се инсталира пълната версия на този продукт.  

Ако няма други предложения, предлагам утре, в 10,30 ч., да 

бъде направено това. 

Имам още един доклад – писмо с вх. № ЦИК-00-

215/24.06.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД, с което ни 

уведомяват, че на 30 юни 2022 г. изтича срокът на Договор № 48 от 

21 декември 2021 г., сключен между „Информационно обслужване“ 



18 

АД и Централната избирателна комисия с предмет „Предоставяне на 

услуги по поддръжка на програмен продукт за електронна система 

за управление на документи – Деловодство“. Предлага се да се 

сключи нов договор, като е изпратен проект на договор, както и 

пълномощно на лице, упълномощено да представлява 

изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД. 

По предложения нов договор и цялата преписка възложих на 

директора на дирекция „Администрация“ да бъде изразено 

становище от нашата администрация. В тази връзка сутринта ми 

беше предоставена докладна записка с вх. № ЦИК-09-

177/27.06.2022 г., разпределена на 28 юни, с която директорът на 

дирекция „Администрация“, заедно с главния експерт ИКТ, главен 

юрисконсулт Р. и главния счетоводител изразяват становище и 

предлагат на ЦИК да одобри представения проект на договор и да 

упълномощи председателя да го сключи със срок на действие от 

6 месеца – такова е и предложението на „Информационно 

обслужване“ АД. Само е отбелязано, без никакво становище, че 

всъщност предложеният проект на договор съдържа – разликата е в 

по-високата цена, която е предложена за действието на договора в 

този 6-месечен срок. Действащият до момента договор, сключен на 

21 декември, е с цена 1200 лв. без ДДС или 1440 лв. с ДДС. 

Предложението сега е да се сключи договор за същия период от 

време – 6 месеца, при цена 1500 лв. без ДДС или 1800 лв.  

В докладната записка, както казах, не е коментирано на какво 

се дължи повишаването на цената и основателно ли е това. Предлага 

се да се приеме – аз обаче мисля, че не трябва с лека ръка да 

приемаме увеличаване цената на възнаграждението, написано е, че 

натрупаните разходи за извършени услуги за последните 12 месеца 

са в размер на 600 лв. без ДДС, което, очевидно, няма как да е вярно, 

при положение че са платени 1200 лв. за предходните шест месеца 

само, а за предходните 12 месеца трябва да се провери в предходно 

действащия договор колко са. 
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Колеги, за момента не Ви предлагам да вземем решение и да 

възложим на председателя и на главния счетоводител да сключат 

този договор, още повече, мисля, че преди повече от две седмици е 

възложено на директора на дирекция „Администрация“ да бъде 

изготвен справка за всички договори, сключени между Централната 

избирателна комисия и „Информационно обслужване“ АД, тъй като 

има договори на доклад при колегата Елка Стоянова, при колегата 

Севинч Солакова и при колегата Димитър Димитров – все различни 

договори с „Информационно обслужване“ АД, на част от които 

изтича срокът на действие.  

Такава справка все още не е изготвена, за да можем да 

преценим за част от дейностите дали не следва да се обяви 

обществена поръчка, или могат да бъдат подновени и сключени нови 

договори за следващ срок на действие. За момента ще задържим 

подписването на този договор, докато изясним цялата фактическа 

обстановка, свързана с всички договори на „Информационно 

обслужване“ АД. Това са моите доклади в тази точка. 

Следващият докладчик е колегата Димитров. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо водеща. 

Пристигнал е окончателният доклад от ОССЕ за наблюдение на 

изборите. Неговото резюме е преведено на български език. 

Пристигнало е от Министерството на външните работи.  

Ще си позволя само да прочета няколко реда, които се 

отнасят до основните препоръки в Доклада. 

Основните препоръки в Доклада са свързани с нуждата от 

провеждане на приобщаваща и прозрачна изборна реформа, 

законово урегулиране за верификация на резултатите от машинния 

вот, адресиране на проблема с лицата без документи и постоянен 

адрес, премахване на забраната за двойно гражданство за 

кандидатите, оповестяването на критериите, методологията и 

правната база при издаването на предупредителни протоколи за 

купуване на гласове, преустановяване на практиката на 
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обществените медии директно да ангажират журналисти с 

изготвянето на материали за платени кампании, както и да се 

предостави възможност пряко да се оспорват изборните резултати на 

всички нива. 

Общо взето това са, много малко се отнася до нас, всички те 

са до правната рамка, най-вече до Изборния кодекс. Докладвам го за 

сведение. Този доклад го има на английски и на тяхната страница, 

обикновено Външно министерство прави пълния превод. Когато го 

получим, ще Ви го докладвам. Сега го докладвам за сведение – 

целият доклад е на английски, докладвах Ви резюмето, което е на 

български език. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик в тази точка е колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ПВР-14-

4/27.06.2022 г. е постъпило писмо в Централната избирателна 

комисия от кмета на община Перущица, в което са описани 

извършените действия от назначената със заповед на кмета на 

общината комисия по отваряне на запечатано помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 

президент и вицепрезидент и национален референдум през 2016 г., с 

цел обработка и научно-техническа експертиза, съставяне на акт за 

унищожаване на неценни архивни документи с изтекъл срок на 

съхранение. 

Писмото е в изпълнение на Решение № 1244-МИ от 2019 г. на 

Централната избирателна комисия. Приложени са заповед на кмета 

на общината и протокол за извършените от комисията действия по 

отваряне на запечатаното помещение. Докладвам го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик – заповядайте, колега Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо, 

което сме получили от община Горна Малина, с вх. № ПВР-14-

5/206.2022 г. С него от Централната избирателна комисия се иска 
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разрешение за отваряне на запечатано помещение по искане на 

разследващи органи. 

Предлагам Ви да изпратим писмо с обичайното съдържание, 

с което ги уведомяваме, че в случаите, когато се иска отваряне на 

запечатано помещение във връзка с водени разследвания, това се 

случва по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември на 

Централната избирателна комисия, със заповед на кмета на 

общината и за извършените дейности се съставят съответните 

протоколи и се уведомява Централната избирателна комисия с 

писмо относно фактите по т. 7.1. и т. 7.5 от решението. 

Предлагам Ви да гласуваме писмо с този текст. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля да се запознаете с проекта на писмо и ако имате становище по 

проекта, да го изразите. Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

писмо с вх. № НС-06-60/23.06.2022 г. от Район „Одесос“, община 

Варна, с което ни уведомяват, че в изпълнение на наше писмо с 

изх. № НС-06-57/14.06.2022 г. са предали с приемо-предавателен 

протокол исканите избирателни списъци за съответните секции, 

както и копие, заверено за вярност. Приложен е и протокол от 

7 октомври. Докладвам Ви го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми  колеги, докладвам Ви две 

прокурорски преписки. Едната е от Районна прокуратура – 

Пазарджик, с вх. № ЕП-09-8/22.06.2022 г. Става въпрос за 

производство във връзка с гласуване за европейските избори. 
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Гражданинът е гласувал в гр. Пазарджик, но се е оказало, че в 

Национална база данни „Население“ адресът му е в Молдова.  

Прокурорът е извършил щателно разследване. Тук ще обърна 

внимание, че това е един от проблемите, който се появява доста 

често – намаляват, но се появяват.  

Гражданинът е имал настоящ адрес в гр. Пазарджик дори 

прокурорът го е болдвал, но се оказва, че на 10 август 2010 г. по 

служебно искане от Министерството на вътрешните  работи адресът 

му е променен за Молдова. Гражданинът никога не е подавал такива 

документи. Вкарани са неговите автентични искания за адрес, 

вписване и така нататък. Въпреки това, по служебно искане от МВР, 

към съответната година му е променен адресът. Този момент, за така 

нареченото служебно вписване на адреси в чужбина, е – аз много 

съм говорил за това, но пак се появява. Този механизъм все още си 

стои в сянка. Прокурорът вижда това, описал го е  и прекратява 

производството поради липса на състав. 

Предлагам да не се обжалва. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Чаушев? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Продължете, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-09-560/24.06.2022 г. сме 

получили този път от Районна прокуратура – Габрово, 

постановление за прекратяване на наказателно производство. В 

случая става въпрос за гласуване по време на изборите за общински 

съветници и кметове, пак със съответния настоящ адрес, откъдето 

вадим изводи дали е бил постоянно, или не пребиваващ на 

съответната територия.  
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Постановлението е прекратено поради липса на субективна 

страна на деянието, доколкото е бил дописан от въпросната 

секционна избирателна комисия, след като тя е знаела за тази 

ситуация. Предлагам да не се обжалва. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението на колегата Чаушев? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка е колегата Ципов. 

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

02-138 – поредното писмо от Столична дирекция на вътрешните 

работи, Отдел „Икономическа полиция“, с което ни задават няколко 

въпроса относно това дали лицето Х. И. М. със 

съответното ЕГН е подал заявление за гласуване извън страната на 

изборите, проведени на 11 юли 2021 г., както и допълнителни 

въпроси: в коя секционна избирателна комисия извън страната е 

било включено лицето и дали е упражнило правото си на вот там?  

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

„Информационно обслужване“ АД, за да получим отговор подало ли 

е съответното лице заявление за гласуване извън страната на 

изборите за народни представители, проведени на 11 юли 2021 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението за писмо? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за изпращането на това писмо до 

„Информационно обслужване“ АД. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, в тази точка няма докладчици в залата. 
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Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Заповядайте, колега Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № МИ-27-134/24.06.2022 г. е 

постъпило искане от ОИК – Струмяни, за изплащане на 

възнаграждения за дадени две дежурства на 13-и и 15 юни тази 

година и проведено едно заседание на 16 юни. Дежурствата са във 

връзка с подготовка на материали за провеждане на заседание на 

ОИК за констатиране предсрочното прекратяване пълномощията на 

кмет на кметство Илинденци, а на заседанието е прието Решение 

№ 117-МИ относно констатиране и обявяване предсрочното 

прекратяване пълномощията на кмета на кметство Илинденци. В 

двете дежурства са участвали двама заместник-председатели 

на 13 юни и председател и секретар на 15 юни 2022 г..  

Към искането за изплащане на възнаграждения е отправено 

искане за възстановяване на разходите за пътуване в размер на 

10,00 лв. на член на ОИК – Струмяни, чиито постоянен и настоящ 

адрес не са в населеното място. Тъй като тези разходи се 

възстановяват от общината по съответния ред, следва колегите от 

ОИК – Струмяни, да отправят това искане до кмета на община 

Струмяни.  

Счетоводната справка и  контролният лист са изготвени 

единствено по отношение на искането за изплащане на 

възнаграждения за двете дежурства и заседанието на 16 юни 2022 г. 

на стойност 790,02 лв. заедно с размера на осигурителните вноски. 

Предлагам да одобрим това искане за изплащане на 

възнаграждения за две дежурства на 13 и 15 юни и едно заседание, 

проведено на 16 юни за членовете на ОИК – Струмяни. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението? Не виждам. 



25 

Моля, режим на гласуване за одобряване изплащането на 

възнаграждението на ОИК – Струмяни. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – колега Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-122/26.05.2022 т. сме 

получили искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – 

Самоков, за проведено заседание, на което са присъствали 

председател, заместник-председател и двама секретари и седем 

членове, на което са прекратени правомощия на общински съветник. 

 На 13 май е дадено дежурство от председател и секретар, 

като са получавали преписки по отношение на съответни документи, 

а на 18 май 2022 г. също председател и секретар са подготвили 

заседанието за прекратяване правомощията на общински съветник. 

По преписката има счетоводна справка и контролен лист. 

Предлагам да се одобрят исканите възнаграждения за ОИК – 

Самоков, в размер на 849,87 лв. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги, становища по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Първият докладчик съм аз. Докладвам Ви вх. № ЦИК-09-

176/23.06.2022 г. – доклад от юрисконсулт И. В. във 

връзка с осъщественото от него процесуално представителство по 
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адм. дело 2675/2021 г. по описа на Административен съд – Пловдив. 

Делото е отложено за 26 септември 2022 г. Подробности за това се 

съдържат в доклада, който е качен в моя папка и може да се 

запознаете. 

Следващият ми доклад е жалба, изпратена в копие до 

Централната избирателна комисия. Жалбата е от инженер Десислава 

Тодорова до Административен съд – Враца. В Централната 

избирателна комисия е входирана с вх. № МИ-08-3-1/23.06.2022 г. 

Жалбата е срещу Решение № 149-МИ/19.06.2022 г. на ОИК – 

Борован. Доколкото Централната избирателна комисия е в копие, Ви 

я докладвам за сведение. Административен съд – Враца, ще се 

произнесе по жалбата. 

На следващо място, Ви докладвам съобщение от Софийски 

градски съд с вх. № ЦИК-06-6-12/27.06.2022 г. по Търговско дело 

№ 822/2022 г., с което съобщение се връчва на Централната 

избирателна комисия искова молба с приложенията. Указано е, че 

има двуседмичен срок да подаде отговор. 

Колеги, това са приложенията към исковата молба и самата 

искова молба. Качени са във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали – разпореждането на съда, молба-уточнение и исковата 

молба, така че ще бъдат предоставени на процесуалния представител 

на Централната избирателна комисия за подготовката на отговор. 

Това са моите доклади в тази точка. 

Следващ докладчик – колега Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви доклад от 

юрисконсулт И. В. с вх. № ЦИК-09-175 относно явяването му в 

съдебно заседание по адм. дело № 3796/2022 г. по описа на 

Административен съд – София-град. Докладвам Ви го за сведение. 

Съдът е обявил делото за изяснено и се очаква произнасянето му с 

решение в законоопределения срок. 

Следващият ми доклад е във връзка с изготвен проект на 

пълномощно за процесуално представителство на Централната 

избирателна комисия по адм. дело № 41/2022 г. по описа на 
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Административен съд – Благоевград, което заседание по това 

административно дело ще бъде проведено на 30 юни 2022 г.  

Подготвен е проект на пълномощно да бъде упълномощен 

юрисконсулт Н. Ж. за явяване в съдебните заседания 

по това дело. В моя папка от днес е проектът на пълномощното. 

Предлагам да бъде гласувано и председателят на Централната 

избирателна комисия да упълномощи юрисконсулт Желязков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към последната точка – шеста: 

РАЗНИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, няколко преписки. 

Докладвах Ви, че е открита процедура за номинации от A-WEB за 

генерален секретар, тъй като трябва да се подменят кадрите. 

Пристигнала е първата номинация, която е от госпожа 

Есмералда Амора-Ладра – Филипинската избирателна комисия. 

Изложила е доста подробно CV и ни моли да изразим положително 

отношение, което е преведено едва ли не като препоръка. Крайният 

срок е до 30 юни 2022 г.  

Мога да подготвя две изречения, че сме съгласни с това 

предложение. В превод на български нейното CV е около 15-ина 

страници. Госпожата оглавява отдел „Операции“, тоест планиране 

във Филипините, където планирането е сложно, избирателите са 

100 милиона, разпръснати на 15 хиляди острова и така нататък. 

Докладвам Ви го за сведение – вх. № ЦИК-07-65-1/23.06.2022 г. 
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Докладвах Ви, че Институтът за публична администрация от 

Лондон организира серия от уъркшопи. Информират ни за датите на 

провеждане – първият уъркшоп е със срок една седмица през месец 

ноември. Още тогава Ви предупредих, че се отнася до различни 

уъркшопи в Дубай и Лондон. Това е за събитието. 

С писмо – вх. № ЦИК-07-64, имаме и последващо напомняне 

– молят ни да попълним една анкетна карта.  

С второто писмо – вх. № ЦИК-07-64-1, удължават този срок 

до 4 юли 2022 г. Поех ангажимент, че ще попълня тази анкета и на 

следващото заседание ще я погледнете. Ако я одобрите, ще я 

изпратим. 

С вх. № -07-69/24.06.2022 г. имаме молба да попълним още 

една анкетна карта, но вече по друга тема – за политическото онлайн 

рекламиране. Не предлагам да се попълва. 

Има и едно събитие в хибриден формат. Регионалният 

европейски офис на IFES организира това събитие, на което ще 

бъдат представени данни за Чехия и Централна Европа. Влиянието 

на Кремъл върху демократичния процес – вх. № ЦИК-07-

67/23.06.2022 г. Това са ми докладите в тази точка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням, че в предходно 

заседание колегата Солакова докладва писмо от експертите от 

Европейския съд по правата на човека, с което искат да им изпратим 

за служебно ползване копие от протокола от проведената с тях 

работна среща. Тъй като аз бях предходен докладчик във връзка с 

тази среща, Ви предлагам – готов е протоколът, във вътрешната 

мрежа е, да им го изпратим по електронна поща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Господин Георгиев, заповядайте с Вашите доклади. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали има 

проект на писмо с номер 3259 в отговор на писмо на господин Т. 

с вх. № НС-16-1 в същата папка.  

Господин Т. по-скоро иска съвет как да постъпи във 

връзка с гласуване с подвижна избирателна кутия вероятно в бъдещи 

избори. Подготвил съм проект на отговор, в който преразказваме 

части от установения ред в Изборния кодекс. 

Моля да го погледнем и ако има някакви предложения за 

корекции, да ги направим и да му изпратим това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

бележки, предложения по проекта, предложен от колегата Георгиев? 

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, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Връщаме се в точка трета: Доклади по административни 

преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам Ви да 

изпратим писмо до общинските избирателни комисии и до 

кметовете на общини с частични местни избори на 3 юли, с което да 

ги уведомим за графика за предаване на хартиените бюлетини. 

Те ще получат машините след получаване на бюлетините. В 

един и същи ден ще бъде предаването. Проектът на писмо е във 

вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С вх. № ЧМИ-06-62-3/28.06.2022 г. е 

получено писмо с копие от заповед на кмета на община Алфатар за 

промяна на упълномощеното лице за получаване на бюлетините.  

Моля да гласуваме писмо до Печатницата на БНБ, с което да 

ги информираме за новото упълномощено лице от кмета на община 

Алфатар. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме писмото до Печатницата на БНБ. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е писмото, което изпращаме, във връзка с организацията на 

изборите на 3 юли. По отношение отразяването на избирателната 

активност на електронната страница на общинските избирателни 

комисии изпращаме една екселска таблица, включително и 

уточнението за графика за предаване в деня след изборите, 

евентуално след втори тур, на 4 и 11 юли след 9,30 ч. в сградата на 

Централната избирателна комисия. Може би трябва да уточним, че 

входът е откъм бул. „Дондуков“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви за запознаване 

вх. №№ МИ-15-212/28.06.2022 г. и МИ-11-22-1. Получили сме от 

ОИК – Борован, исканите от тях документи като административна 

преписка, получена в Централната избирателна комисия – жалба 

срещу тяхно Решение № 147-МИ/19.06.2022 г., включително и 

становище на общинската избирателна комисия, както бяхме 

поискали. 

Второто писмо е от Десислава Тодорова – допълнение към 

жалба от 22 юни 2022 г. Докладвам Ви ги за запознаване с оглед на 

това, че днес са получени. След като и аз се запозная подробно с тях, 

ще Ви представя допълнен проект на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

Вие ли ще докладвате? 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви проект на 

писмо, което е във вътрешната мрежа в папката на колегата Баханов, 

до ОД на МВР – Стара Загора. Във връзка с искане, получено в 

Централната избирателна комисия с вх. № НС-04-02-

113/08.06.2022 г., ги уведомяваме, че същите искания и въпроси са 

поставени от тях в предходно тяхно писмо със съответния изходящ 

номер и наш входящ от 11 февруари 2022 г. и Централната 

избирателна комисия е изпратила по компетентност писмото до 

кмета на община Стара Загора с наш изходящ номер от 21 февруари 

2022 г. Това е проект на отговор за гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения или изказвания по направения доклад? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам Ви писмо от ОД на МВР 

– София, с вх. № МИ-04-02-147/24.06.2022 г., като искат да бъде 
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предоставена информация в избирателен списък по какъв адрес е 

било включено лицето Ц. Т. със съответното ЕГН 

при произвеждане на общите местни избори през 2019 г.; под какъв 

номер и в каква секция е следвало да гласува това лице? Посочват 

къде да бъде изпратена справката. 

Подготвен е проект на писмо до кмета на община Елин 

Пелин, с копие до ОД на МВР. На техен регистрационен № 262000-

2269/21.06.2022 г. приложено им изпращаме по компетентност 

писмата на ОД на МВР – София, РУ – Елин Пелин, получени в 

Централната избирателна комисия с вх. № МИ-04-02-147 във връзка 

с досъдебното производство, което сочат. 

Моля да гласуваме това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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 и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, последен доклад в трета точка на госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с докладваното от 

мен в точка пета съобщение по Търговско дело № 822 от тази година 

Ви предлагам да изпратим писмо до министъра на финансите с 

копие от разпореждането на съда, от молбата-уточнение, която е 

приложена и от исковата молба за сведение на Министерството на 

финансите за воденото дело срещу Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото 

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

 

(Закрито в 12,30 ч.) 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 

 


