
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 206 

 

На 30 юни 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно отваряне на запечатани 

помещения, определени за съхранение на изборните книжа, във 

връзка с частичните избори за кметове на 3 юли 

 Докладва: Силвия Стойчева 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Димитър Димитров, Йорданка 

Ганчева, Силвия Стойчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева, Георги 

Баханов 

4. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладва: Гергана Стоянова 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева, Севинч Солакова 

6. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВА: Елка Стоянова. 

 

Заседанието бе открито в 11,00 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! 

Тринадесет членове сме в залата  – имаме кворум за 

провеждане на заседание.  

В отпуск е колегата Елка Стоянова. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно отваряне на запечатани 

помещения, определени за съхранение на изборните книжа във 

връзка с частичните избори за кметове на 3 юли – докладчик, 

госпожа Стойчева. 

2. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

3. Доклади по административни преписки – ще Ви докладвам 

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

Ганчева, госпожа Стойчева, господин Ципов, господин Георгиев, 

госпожа Георгиева и господин Баханов. 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици – госпожа 

Матева и госпожа Солакова. 

5. Разни – докладва, господин Димитров. 

Имате ли предложения за допълване? 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля да включите нова точка в 

дневния ред: Доклад относно изплащане на възнаграждения на ОИК. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагате нова 

точка – това ще е точка четвърта и другите ще се преномерират. 

Други? Няма. 

Колеги, моля, процедура по гласуване по така предложения 

проект на дневен ред с направените допълнения. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

 

Ще започнем с втора точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЧМИ-23-

44/29.06.2022 г. от Я. Т., с което ни изпраща подробна 

процедура за стъпките, които е извършил екип 2 по провизирането 

на всяка машина. Може да се запознаете – в моя папка има подпапка 

„Я. Т.“. Освен това е изпратил и списък, в който за всяка 

секция е отбелязан адресът на секцията, броят машини в тази секция, 

идентификационният номер на всяка машина, съответно куфар, 

номерата на двете флашки, номерата на пломбите, номерът на ПИН 

доклада и номерът на диагностичния доклад. 

Искам да Ви информирам, че всичките 81 машини са 

подготвени от екип 2 и са готови за предаване на общинските 

избирателни комисии. След завършване на работата екип 2 

предадоха с приемо-предавателен протокол техническите носители, 

използвани за провизиране на машините и те са прибрани в касата. 

Предлагам да приемем работата на екип 2 и да вземем 

решение за предаване на машините на общинските избирателни 

комисии. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

По предложението на господин Войнов имате ли изказвания 

или други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

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

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гласувах против, защото продължава 

практиката да се приема някаква работа, когато не се знаят 

резултатите.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка има проект 

на приемо-предавателен протокол между Централната избирателна 

комисия и общинските избирателни комисии за предаване на 

машините за гласуване.  

Моля да се запознаете и ако няма забележки, да го утвърдим 

– подпапка ППП ЦИК на ОИК, като обърнете внимание за Нова 

Загора и Ракитово. Там са включени малко повече неща – 

допълнителните консумативи, които, евентуално ще бъдат в 

общинската избирателна комисия и техникът-координатор ще 

разполага с тях. 

ПРЕДДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

протоколите за предаване и приемане на машините от ЦИК към 

ОИК имате ли бележки или предложения по така представените  

проекти? 

Ако няма изказвания или предложения, моля да одобрим така 

представените протоколи. 

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, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

 

Колеги, връщаме се на първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ НА 

ЗАПЕЧАТАНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 

НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧАСТИЧНИТЕ 

ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА 3 ЮЛИ 2022 г. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали е 

проект на решение с проектен номер 1188 относно отваряне на 

запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа 

и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни 

избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни 

книжа и материали след произвеждането на частичните избори за 

кметове на 3 юли 2022 г. 

Проектът урежда реда, по който се осъществяват действията 

от страна на кмета на общината. С този проект Централната 

избирателна комисия разрешава отваряне на запечатани помещения 

с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след 

произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли, 

включително и след евентуален втори тур от тези избори, като 

определянето и отварянето на помещенията следва да се извърши не 

по-рано от 20,00 ч. на 3 юли, съответно 20,00 ч. в деня на втория тур 

на изборите, със заповед на кмета на общината съгласно Решение 

№ 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на Централната избирателна 

комисия.  

Достъпът до тези помещения се осъществява от комисия от 

длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината по 

реда на цитираното вече решение. За извършените действия от 

страна на комисията се съставя протокол, копие от заповедта на 

кмета за определянето на длъжностните лица от общинската 
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администрация и от съответния протокол и се изпращат на 

Централната избирателна комисия. Това е в общи линии проектът на 

решение. 

Ако нямате забележки, моля да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение имате ли бележки, предложения по текста, изказвания? 

Проектът е аналогичен на решението, което взехме във връзка с 

частичните избори на 27 февруари 2022 г., и мисля, че няма 

необходимост от корекции. 

Колеги, моля да гласуваме този проект. 

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

Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Решението е № 1185-МИ/30.06.2022 г. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Докладвам Ви – с вх. № ЧМИ-01-25/28.06.2022 г. сме 

получили препис от Указ № 159 от 24 юни 2022 г. на президента на 

републиката, с който се насрочва частичен избор за кмет на кметство 

Свирково, община Симеоновград, област Хасково на 23 октомври 

2022 г. Докладвам Ви го за сведение и ще бъде предоставено на 

администрацията за актуализиране на информацията на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия, след като 

приключат частичните избори на 3 юли 2022 г. 

Госпожо Солакова, заповядайте с Вашите доклади. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е проектът на протокол за приемане и предаване на изборни 

книжа и материали от общинските избирателни комисии на 

Централната избирателна комисия след изборите. Той е одобряван и 

само за Ваше сведение го докладвам, включително и контактите с 
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общинските избирателни комисии за частичните избори на 3 юли – 

също за сведение. 

Докладвам Ви писмо, което сме получили от временно 

изпълняващия длъжността кмет на община Нова Загора, с копие от 

негова заповед за образуване на секция в Дом за стари хора, село 

Баня, община Нова Загора.  

Предлагам да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД с уведомление за откриването на тази секция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-

00-221/29.06.2022 г.  От Националната агенция за приходите имаме 

уведомление, че преминават към нова технологична среда, поради 

което, с оглед на одобрените и упълномощени представители от 

съответните организации, следва да бъде предоставен списък и 

попълнени документи с оглед ползването на услугите в тази 

електронна среда. Докладвам Ви го за запознаване, след като бъде 

попълнена информацията, ще Ви докладвам за изпращане. 

Колеги, представям докладна записка с вх. № ЦИК-09-

179/29.06.2022 г. относно заплащане на разходи за служебния 

автомобил на Централната избирателна комисия. Направено е 

предложение по целесъобразност да бъде извършена застраховка 

Каско на автомобила. Стойността на застраховката е до 1300 лв. По 

бюджета на Централната избирателна комисия са налични средства, 

както е посочено в докладната записка. Представен е и контролен 

лист. 

Предлагам да приемем протоколно решение за застраховане 

на автомобила и за извършване на посочения разход. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 
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Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч 

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

против – 1 (Йорданка Ганчева) 

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

180/29.06.2022 г. относно заявка за тонер касети. Централната 

избирателна комисия има сключен Договор № 32 от 8 юли 2021 г. с 

„Адвансед Бизнес Системи“ ЕООД след проведена обществена 

поръчка с предмет: доставка на оригинални тонер касети и барабани 

за многофункционални устройства, копирни машини, принтери за 

нуждите на Централната избирателна комисия. Видно от докладната 

записка, извършен е преглед на наличните количества тонер касети, 

каквото и да значи това, е необходимо да се осигурят тонер касети 

съобразно приложена заявка. Виждам само един списък от три реда 

с посочена търговска марка и модел, брой копия и брой 

консумативи. Не виждам приложена заявка. Общата цена по 

договора е 70 хил. лв. без ДДС.  

Дотук са извършени плащания, както е посочено, по месеци 

през 2021 г. с обща стойност 50 189,94 лв. без ДДС. Дали са и 

остатъка по договора с ДДС – 23,772,72 лв., като прогнозната 

стойност на поръчката на консумативите е в размер на 4 661,75 лв. 

без ДДС. По бюджета на Централната избирателна комисия има 

налични средства. Докладвам Ви го за запознаване, би трябвало да 

се посочи малко по-конкретно какъв е този преглед, какво е 

налично, как е направена преценката за тези тонер касети, които 

следва да бъдат заявени. 

Колеги, докладвам Ви за запознаване писмо от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № ЦИК-00-219/28.06.2022 г. 

във връзка с изпълнение на Договор № 29 от 30 юни 2021 г. между 

Централната избирателна комисия и „Информационно обслужване“ 

АД за предоставяне на услуги по актуализиране съдържанието на 

официалната интернет страница на Централната избирателна 
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комисия. Представени са приемо-предавателни протоколи във 

връзка с това изпълнение с молба Централната избирателна комисия 

да приеме решение за приемане изпълнението на дейностите по чл. 1 

от договора и да се подпишат приемо-предавателните протоколи. 

След като бъде представено становище относно изпълнението на 

договора, ще върна на доклад. 

Докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-04-52/209.06.2022 г. Във 

вътрешната мрежа има отделна папка ЦИК-04-54 в папка с моите 

инициали.  

С писмо на главния секретар за съгласуване по реда на чл. 32 

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация ни е изпратен доклад и проект на постановление на 

Министерския съвет за създаване на Институт за стратегически 

анализ и прогнози и за приемане на устройствен правилник на 

Института за стратегически анализи и прогнози. Този материал се 

получи снощи доста късно и от това, което успявам да видя, е, че в 

доклада изрично е посочено – докладът е публикуван във 

вътрешната мрежа и всички други документи, които са част от 

съгласувателната процедура, в няколко параграфа се предвижда 

изменение в устройствения правилник на Министерството на 

финансите, касаещо дейността относно извършването на контрол 

върху отпечатването на ценни книжа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, определям 

госпожа Матева да води заседанието за кратко. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предвижда се съкращаване на щатни 

бройки в § 1 по отношение на Устройствения правилник на 

Министерството на финансите, в т. 8 относно чл. 15 в Устройствения 

правилник с § 10 от Преходни и заключителни разпоредби се 

предвижда изменение в Наредбата за контрол върху ценните книжа, 

както и с § 11 – отмяна на съответната разпоредба от тарифа 12 за 

таксите, които се събират в изпълнение на тази услуга на 

Министерството на финансите.  
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В момента в този доклад на министъра на финансите до 

Министерския съвет заедно с представянето на проекта на ПМС 

никъде не става ясно, че  част от тази дейност е на Министерството 

на финансите и осъществяването на контрол върху отпечатването на 

бюлетини, като ценни книжа съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния 

кодекс. Като се има предвид, че основно тази дейност се изпълнява 

от Министерството на финансите с оглед на опита, който 

придобихме от общата ни съвместна дейност по този контрол, както 

знаем, осъществяването на контрола е точно в този условно наречен 

активен период на дейността на Централната избирателна комисия 

по организация и произвеждане на избори.  

Базирайки се на опита, експертизата на длъжностните лица от 

Министерството на финансите в дейността по контрола при 

отпечатване на ценни книжа, основно тази дейност се извършва 

както при самото отпечатване, така и в периода по съхранение и при 

предаването на получателите на тези бюлетини. Това се извършва 

обикновено на територията на Печатницата. Ние много добре знаем, 

че съхранението е под контрола на служителите от Министерството 

на финансите. С оглед на това аз лично не мога да приема и да 

считам, че можем да споделим направените изводи, че финансовият 

контрол, упражняван от държавата, при отпечатването, 

съхранението и движението на ценни книжа до получаването им от 

издателя или от упълномощени от него длъжностни лица, може да 

отпадне физическият контрол и да се сведе само и единствено до 

контрол по подаване на заявка, брой и съдържание на предпечатни 

образци. 

В таи връзка Ви го докладвам за запознаване, защото по 

Устройствения правилник не е предвиден по-кратък срок в писмото 

на главния секретар на Министерството на финансите. Мисля, че 

имаме достатъчно време да се запознаем, за да можем да изготвим 

становище, ако преценим, след обсъждане и на работна група. 

Колеги, докладвам Ви предложение за промяна по бюджета 

на Централната избирателна комисия с докладна записка – вх. 
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№ ЦИК-09-178/28.06.2022 г. Промяната касае трансфера на 

финансови средства по бюджетите на общините за изплащане на 

възнаграждения на общинските избирателни комисии за проведени 

заседания и дежурства. Промяната е в размер на 17 317 лв. Към 

30 юни 2022 г., виждате, че са изплатени 130,44 лв. По бюджета на 

Централната избирателна комисия имаме такива предвидени 

средства за изплащане на възнаграждения на общинските 

избирателни комисии в периодите извън организиране на частични 

или нови избори.  

Предлагам Ви да приемем решение за одобряване на 

корекцията – промяна по бюджета на Централната избирателна 

комисия, и да упълномощим председателя да извърши тази 

корекция, за което да уведомим министъра на финансите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението на колегата Солакова? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви молба на И. 

А., общински съветник в Общински съвет Борован с вх. № МИ-

 22 14/27.06.2022 г. Докладвам Ви го отделно като 

административна преписка, макар да касае една друга процедура по 

получена жалба срещу решение на ОИК – Борован. По-късно ще 

стане въпрос за това с оглед организацията на работата на 

общинската избирателна комисия. Докладвам Ви го за сведение.  

В папка от 28 юни е и вх. № МИ-15-21/27.06.2022 г. от 

Р. Г. Т., член на ОИК – Борован, също с 

организацията на работата на общинската избирателна комисия. 

Докладвам Ви за сведение всички писма, които сме получили 

от общинските избирателни комисии и от общинските 

администрации, във връзка с упълномощаване на лица за получаване 
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на бюлетини и на машините, както и за подаването на заявки за 

отпечатване на тези бюлетини, знаете, че днес вече са предадени от 

Печатницата на БНБ хартиените бюлетини за гласуване в 

частичните избори за кмет на община Ракитово и за община Нова 

Загора. Докладвам Ви ги за сведение – мисля, че не е необходимо да 

изчитам входящите номера. 

Две преписки, свързани с проверки в СДВР, и одитният 

доклад на Сметната палата, ако може малко по-късно в дневния ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Постъпило е писмо с вх. № ЧМИ-

00-25/28.06.2022 г., с което А. С. се интересува какъв 

ще бъде криптографският хеш, дали се запазва. Мога да му отговоря, 

но предпочитам да получа потвърждение от господин К. Също 

така пита възможно ли да се изпратят тестови данни за кмет на 

кметство и кмет на община. Тези отговори ще получа, след като 

успея да се свържа с господин К. 

Последното, за което пита, е за списък на секциите. Казал съм 

къде са, не знам защо не ги е видял. Има ги и с пълния адрес, брой 

избиратели, номера и така нататък.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВАЯ: Господин 

Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не знам какво е написано, но този тип 

палачинка е крайно време да се преобърне. Централната избирателна 

комисия решава, експертите изпълняват. 

Второ, няма телефонни разговори: експертът ми каза, значи 

това е така. Експертът, ако има нещо да казва, особено пък по 

отношение на хешовете, в писмен вид да го представи. Не може да 

продължава повече така! Нещата се ръководят от Централната 

избирателна комисия не от експерти по граждански договори, в 

които тези им функции на всичкото отгоре ги няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Димитров. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Точно това казах, че очаквам 

писменото становище от няколко реда, за да мога да го изпратя. 

Колегата Чаушев спомена за писмено становище. Разбира се, без 

писмено становище няма да го изпратя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подобни 

запитвания сме получавали във връзка и с предходни избори и 

Централната избирателна комисия трябва да възложи да се 

предостави становище от експертите, въз основа на което ние да 

можем да подготвим отговор към „Информационно обслужване“ 

АД. 

Молбата ми, господин Димитров, към Вас като докладчик е 

да се постави и срок, и според мен този срок трябва да бъде не по-

късно от утре. Най-добре е до края на деня днес, но аз не мога да 

преценя дали това е изпълнимо. 

Следващ докладчик – госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо от ОД 

на МВР – Велико Търново, с искане за справка и копие на 

документи във връзка с дадени прокурорски указания – вх. № НС-

04-02-144/28.06.2022 г. Съобразно практиката на Централната 

избирателна комисия е подготвено писмо до изпълнителя, за да 

проверим дали лицето е подавало заявление за гласуване извън 

страната, след което да процедираме преписката след получаване на 

информация. 

Моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица 

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

против – няма. 

Следващ докладчик – господин Ципов. 
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам вх. № НС-04-02-

143/27.06.2022 г. – писмо от СД на МВР, Девето РУ да им 

предоставим информация за избирателните списъци в секционна 

избирателна комисия № 003 град София, ж.к. „Люлин“ и данни дали 

в тези избирателни списъци е била включена М. В. 

Т. със съответното ЕГН. В моя папка от днес ще видите проект на 

писмо до кмета на Столичната община с копие до СДВР, Девето РУ, 

с което молим Столичната община да предостави исканата 

информация на СД на МВР и да уведомят Централната избирателна 

комисия за това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения? 

Моля да гласуваме. 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви вх. № МИ-09-

562/29.06.2022 г. – постановление на Районна прокуратура – Варна, 

по отношение на преписка за осъществяване на деяние, 

престъпление по чл. 168 от Наказателния кодекс. Постановлението е 

отказ да се образува наказателно производство и да се прекрати 

преписката по отношение на лицето З. П. със 

съответното ЕГН. В постановлението е установено, че няма данни 

визираното в него лице да е упражнило избирателното си право 

повече от веднъж. С оглед на така изложената фактическа 

обстановка и събраните в хода на проверката доказателствата 

Районна прокуратура – Варна, смята, че не е осъществен съставът на 

престъпление по чл. 168, поради което отказва да образува 

досъдебно производство и прекратява преписката. 

Предлагам постановлението да не бъде обжалвано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Следващ докладчик – госпожо Георгиева, заповядайте с 

Вашия доклад и с този на госпожа Стойчева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, първо Ви докладвам 

писмо с вх. № ЧМИ-14-2/30.06.2022 г. от община Ракитово и е с 

искане за разрешение за отваряне на запечатано помещение, в което 

се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори и 

референдуми във връзка с прибиране на изборни книжа от изборите, 

които ще се проведат на 3 юли 2022 г.  

В тази връзка в началото на днешното заседание Централната 

избирателна комисия прие Решение № 1185, което урежда този 

въпрос. Докладвам Ви това писмо с искане от община Ракитово за 

сведение. 

Докладвам вх. № МР-14-2/28.06.2022 г., което също е искане 

за отваряне на запечатано помещение от община Трън. В тази връзка 

Ви предлагам писмо, което може да видите в папката на колегата 

Стойчева – писмо, което изпращаме в такива случаи. Искането е с 

цел предаване на изборни книжа и материали на Държавна агенция 

„Архив“ и унищожаване на неценни документи. Тези дейности се 

осъществяват по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември със 

заповед на кмета на общината без да не необходимо изрично 

разрешение на Централната избирателна комисия. 

Моля да погледнете текста на писмото в папката на колегата 

Стойчева и ако нямате възражения, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

за писмо до кмета на община Трън имате ли предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 
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Ципов, Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви информация във 

връзка с деловодната система „Архимед“ с демоверсията, която 

трябваше да бъде инсталирана – вх. № ЦИК-00-216-1/29.06.2022 г. С 

това писмо ни информират, че демоверсията е инсталирана на 

софтуерната система; инсталирана е демобаза и web модул на 

системата „Архимед“. Тази версия може да се достъпи през интернет 

браузър. Десктоп версията на системата следва да се постави на част 

от компютрите в деловодството, на техническите сътрудници и така 

нататък, но не е инсталирана на самите компютри и може да бъде 

достъпена само през web браузър – написано е, че поради отказ от 

страна на IT експерта на ЦИК.  

Говорих с IT експерта и във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали има файл, който се казва „информация Архимед“, в 

който е посочено къде е инсталирана демонстрационната версия на 

деловодната система и как може да бъде достъпена от членовете на 

Централната избирателна комисия. Ако някой желае да я достъпи 

чрез десктоп вариант, трябва да потърси съдействието на господин 

К. 

Сега Ви предлагам да му бъде възложено с протоколно 

решение, тъй като, очевидно, по друг начин не се случва, да бъде 

инсталирана на компютрите в деловодството, на директора дирекция 

„Администрация“, на главния експерт „Административно 

обслужване“ и на асистента на председателя, за да може да започне 

използването на тази версия и да бъде преценено по какъв начин ще 

работи в Централната избирателна комисия, а членовете на ЦИК, 

както Ви казах, ще могат от компютрите в залата или от компютрите 

в кабинетите да достъпват тази система. 

Моля с протоколно решение да бъде възложено на 

Атанас К. да бъде инсталирана тази версия на компютрите на 
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служителите на Централната избирателна комисия, които Ви 

предложих. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля да гласуваме протоколното решение, което госпожа 

Матева предложи. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, 

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 1 (Севинч 

Солакова) 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е свързан 

с опита ни да получим информация от „Информационно 

обслужване“ АД, който продължава повече от месец. Припомням, че 

във връзка с писмо от 27 май изискахме да бъде предоставена 

информация на ЦИК на технически носители. Тази информация 

беше изпратена на 14 юни, записана на 19 броя DVD и два броя 

флашпамети. Съгласно протоколно решение на Централната 

избирателна комисия се опитахме с IT експерта на ЦИК да отворим 

поне една от двете флашпамети или и двете, за да проверим какво се 

съдържа като информация на тези флашпамети. Оказа се, че на нито 

един от компютрите не може да бъде отворена дори и версията, 

която представител на „Информационно обслужване“ АД обясни по 

телефона, че може да бъде отворена, вследствие на което изпратихме 

второ писмо – изх. № ЦИК-00-209/21.06.2022 г., с което поискахме 

да ни бъде предоставена информацията на usb флашпамети, 

записана във формат, който може да бъде отворен на нашите 

компютри. И до момента нямаме върнат отговор.  

Помолих директора на дирекция „Администрация“ АД да се 

свърже с „Информационно обслужване“ АД, за да разбере каква е 

причината. Било и е отговорено, че ние трябва да укажем формата, в 

която да бъде свалена информацията. Помолих отново да се обади и 

да помоли, тъй като членовете на Централната избирателна комисия 

все пак не сме експерти, предполага се, че в „Информационно 
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обслужване“ АД работят такива, да бъде качена във формат, в който 

те преценят, но така, че да може да бъде отворена на всеки 

компютър. Днес разбрах, че отговорът по телефона е бил: на 

предоставените Ви флашпамети може да се отвори на всеки 

компютър. Отново казвам, че с господин К. опитахме на 

неговия компютър, на компютри в залата, на стационарни компютри 

– след като той не можа да отвори тези флашпамети, смятам, че 

никой друг не би могъл да ги отвори. 

Предложението ми е или да извикаме представител на 

„Информационно обслужване“ АД, който да ги отвори, или да 

поискаме среща с изпълнителния директор на „Информационно 

обслужване“ АД – спешна среща, за да изясним какви са причините 

да не се изпълняват решенията на Централната избирателна 

комисия, при положение че има договори, с които би трябвало да се 

поддържат тези системи и да могат да се извършват действията, 

които искаме. Не знам кое от двете да направим. 

Колеги, коригирам си предложението – предлагам да 

изпратим писмо, с което да поканим господин Филипов на среща 

във вторник от 14,30 ч. по въпросите за това, което докладвах към 

момента, както и за достъпа до системата … от членовете на 

Централната избирателна комисия и по други въпроси, които 

касаят отношенията между двете организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли друго 

предложение? 

Моля да гласуваме изпращането на такова писмо с 

предложение за провеждане на среща, на която да изясним 

въпросите между Централната избирателна комисия и 

„Информационно обслужване“ АД по различни преписки. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Госпожо Солакова, заповядайте в тази точка. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, както Ви казах, малко по-

късно да докладвам по две преписки от СДВР относно извършвана 

проверка по тях за лица, гласували в нарушение на Изборния кодекс. 

По отношение на едно писмо, което сме получили, с вх. 

№ НС-04-02-135/22.06.2022 г., след извършване на проверка при нас 

се установи, че по отношение на лицето Б. Н. 

А., за когото е установено гласуване два пъти в секция № 642 в 

Република Турция, на основание чл. 37, ал. 1, т. 2 от НПК сме 

изпратили писмо с посочен изходящ номер по компетентност до 

административния ръководител на Районна прокуратура – 

Кърджали. 

Проектът на писмо до Столичната дирекция на МВР, комисар 

Станишелски е във вътрешната мрежа. Предлагам Ви да изпратим 

този отговор, за да бъде прекратена едната преписка за 

извършваната проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, другата преписка също е от 

тези за извършване на проверка, за които говорих, че се установяват 

и някакви проблеми при тази допълнителна кореспонденция, която 

водим, поради което Ви докладвам с конкретика отговорите, 

доколкото според мен, макар и излишно, към този момент се налага 

да направим това уточнение. 

Следващото ми предложение е проект на писмо до инспектор 

Динев от Пето РУ при СДВР по отношение на извършвана проверка 

за гласуване в нарушение на лицето Т. Л. Ф. За 

нея има данни, че е гласувала в две секции и посочваме номерата на 

секциите в София, Район „Подуяне“ – секция № 21, и в секция № 23. 

Те ни задават въпроси, отговорите на които се намират в първото 
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писмо, с което сме ги сезирали. Независимо от това, в момента за 

конкретното лице предоставяме информация, че е било включено в 

основния избирателен списък на секция № 21 под № 743. В този 

смисъл Ви предлагам да изпратим отговор до разследващия полицай 

в  Пето РУ, а в частта относно секционната избирателна комисия и 

данни за секционната избирателна комисия Ви предлагам да 

препратим писмото до кмета на Столичната община. 

Предлагам да гласуваме едновременно двете писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля да гласуваме. 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам Ви вх. № ЦИК-05-7-

5/27.06.2022 г. – по електронната поща сме получили проект на 

Одитен доклад на Сметната палата с приложена разписка за 

подписване от председателя на Централната избирателна комисия. 

Дадени са изводи и конкретни констатации по различните етапи от 

извършване на одита на годишния финансов отчет на Централната 

избирателна комисия, състоящ се от баланс към 31 декември 2021 г., 

отчет за приходите и разходите, отчет за касовото изпълнение на 

бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за 

чужди средства за годината, завършваща на тази дата, както и 

приложение към финансовия отчет, включително пояснение за 

прилаганата счетоводна политика в Централната избирателна 

комисия.  

Ще си позволя да Ви запозная с основния извод от доклада на 

Сметната палата. Сметната палата изразява мнение, че приложеният 

годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за 

финансовото състояние на Централната избирателна комисия към 

31 декември 2021 г. и за нейните финансови резултати от дейността  
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и паричните й потоци за годината, завършващи на тази дата, в 

съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в 

публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и 

сметкоплана по чл. 164, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичните 

финанси. 

Докладвам Ви този проект на предварителен одитен доклад 

на Сметната палата. Нямам предложение и предлагам да не 

изпращаме възражение, тъй като няма основание за това. Предлагам 

да изпратим писмо с приложена, подписана разписка от 

председателя на Централната избирателна комисия, в този смисъл до 

председателя на Сметната палата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Следващ докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали е 

преписката с вх. № ЦИК-04-02-12/28.06.2022 г. от Пето РУ при 

СДВР, с което ни молят да им предоставим данни, свързани с 

актуален адрес, на който е регистрирана партия „Български 

национален съюз – Нова демокрация“. Смятам, че Централната 

избирателна комисия може да предостави данни, свързани с 

регистрацията на посочената партия, във връзка с изборите на 

14 ноември 2021 г. – данните от публичния регистър.  

Предлагам да им изпратим писмо, което е в моя папка с 

номер 3269 с приложено извлечение от публичния регистър на 

партиите и коалициите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  По това 

предложение има ли изказвания? 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам Ви постъпило искане от 

ОИК – Стара Загора, с вх. № МИ-27-135, за изплащане на 

възнаграждение за осъществени три дежурства: на 30 май, на 2 юни 

и на 8 юни 2022 г. от председател, а в едното от дежурствата е 

участвал и секретарят на общинската избирателна комисия. Към 

съответното искане е представен набор от документи, посочени като 

доказващи провеждането на тези дежурства. 

Преписката е комплектувана със съответната счетоводна 

справка и контролен лист за извършване на предварителен контрол 

преди поемане на задължение, с което е установено 

законосъобразност на същото.  

Предлагам да бъде одобрено изплащането на 

възнаграждението за три дежурства на ОИК – Стара Загора, на 

стойност 248,71 лв. с осигуровките на посочените членове на 

общинската избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля да гласуваме така направеното  предложение за 

изплащане на възнаграждение. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 
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Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

съобщение от Административен съд – Враца, по адм. дело 

№ 391/2022 г., образувано по жалба срещу решение на ОИК – 

Борован. С това съобщение ни се връчва разпореждане на 

Административен съд – Враца, по делото, с което се изисква 

Централната избирателна комисия в 7-дневен срок от съобщението 

да представи на Административен съд – Враца, информация 

обжалвано ли е пред нас Решение № 148-МИ от 19 юни на ОИК – 

Борован, и ако е обжалвано, има ли произнасяне по него.  

Доколкото успях да проверя в рамките на заседанието, 

Решение № 148-МИ на ОИК – Борован, касае вземане на решение на 

основание чл. 99 и чл. 100 от АПК за възобновяване на 

административно производство по издаване на административен акт 

и в Централната избирателна комисия няма постъпила жалба срещу 

това решение и респективно ЦИК не се е произнасяла. 

Предлагам Ви да отговорим в същия смисъл на 

Административен съд – Враца. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? 

Моля да гласуваме направеното предложение. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам Ви второ съобщение от 

Административен съд – Враца, по адм. дело № 392, образувано 

отново по жалба на същия жалбоподател, но срещу Решение № 149 
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на ОИК – Борован. Връчва ни се разпореждане от 27 юни на Съда по 

делото, с което се изисква Централната избирателна комисия да 

уведоми в тридневен срок и да предостави информация сезирана ли 

е със жалба срещу Решение № 149-МИ от 19 юни на ОИК – Борован, 

и налице ли е произнасяне от страна на Централната избирателна 

комисия по оспорването. 

Предлагам да отговорим на Административен съд – Враца, че 

в Централната избирателна комисия е постъпила жалба от 

Д. Д. срещу Решение № 149 на ОИК – Борован, която е до 

Административен съд – Враца, в копие до Централната избирателна 

комисия, и е докладвана само за сведение на Централната 

избирателна комисия. Няма произнасяне по нея. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е съобщение от 

Административен съд – Варна, по адм. дело № 1127/2022 г. Връчва 

ни се Определение  № 1893 от 24 юни на Административен съд – 

Варна, с което определение съдът връща частната жалба на Г. 

Т. от Вълчи дол срещу Определение № 1539 от 19 май 2022 г. на 

Административен съд – Варна. Това определение подлежи на 

обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването на 

страните.  

Мотивите на това определение са, че с Разпореждане № 7448 

от 7 юни 2022 г. съдът е указал на жалбоподателя, че жалбата не 

отговаря на изискванията на чл. 213, т. 3 от АПК, оставя 

производството без движение, като е дал на частния жалбоподател 

срок за отстраняване. Съобщението е връчено на 13 юни. В 

седемдневния срок, който е изтекъл на 21 юни, не е отстранена 
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нередността, така че това е причината съдът да върне жалбата. 

Докладвам Ви го за сведение. 

Последният ми доклад в тази точка – в заседание от 28 юни, 

Ви докладвах за постъпили в Централната избирателна комисия 

книжа по Търговско дело № 822 – искова молба, уточнителна молба 

и разпореждане. Взехме решение да изпратим копие от тези 

документи на министър-председателя и на министъра на финансите, 

за да бъдат информирани. За съжаление, е станала грешка, като на 

министър-председателя и на министъра на финансите е изпратено 

по-старо писмо, свързано с това дело, което вече им е било 

изпратено с наше писмо от 13 юни. Предлагам да коригираме тази 

грешка и да бъдат занесени на ръка в Министерския съвет и в 

Министерството на финансите съответстващите книжа, както е 

гласувала Централната избирателна комисия. 

Ще изпратим необходимите документи, както вече е 

гласувано от Централната избирателна комисия. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме със 

следващата точка от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Докладвам вх. № ЦИК-07-71/29.06.2022 г., с което ни 

изпращат копие от бюлетина на A-WEB за месец юни – 

разнообразно съдържание. Напомнят ни, че генералната асамблея ще 

бъде в Кейптаун от 17 до 22 и други регистрационни рубрики  – кои 

са новите членове на различните комисии, кога ще има избори, 

какви семинари се провеждат. Докладвам Ви го за сведение. 

Също за сведение Ви докладвам вх. № ЦИК-07-

72/29.06.2022 г. Международният институт за публична 

администрация в ролята си на консултант ни предлага да прегледаме 
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издадената от тях брошура за плащане и оценка на персонала. Ако 

имаме въпроси, да се свържем с тях. 

Вече разговаряхме за госпожа Есмералда Амора-Ладра. 

Имаме напомнително писмо, с което ни молят да направим 

препоръка. Написал съм кратък текст. Можем или да подкрепим 

тази кандидатура за генерален секретар на А-WEB. На миналото 

заседание Ви казах, че този, който поеме такава роля, ще организира 

годишната среща следващата година. 

Написал съм писмо, в което много обрано съм изразил 

становище – положително отношение, към кандидатурата на 

госпожата. Може да бъде и „подкрепяме кандидатурата“, което ще 

бъде малко по-силно. След това трябва да го дадем на превод и да го 

изпратим по електронната поща, тъй като така тече 

кореспонденцията. 

Предлагам вместо положително отношение да я подкрепим, 

тъй като обикновено азиатските текстове са пълни с добри 

пожелания. Организацията е световна, тя е нещо като ООН на 

избирателните комисии. Имаше много дълго CV и само господин 

Георгиев го беше прегледал. Можем и да не изразяваме отношение, 

ние не поддържаме много интензивно контакти с A-WEB. Както 

решите, колеги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания във връзка с предложението на господин Димитров? 

Ако няма, моля, режим на гласуване на така направеното  

предложение. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, предвид това, че някои преписки трябва да се 

подготвят, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия, което ще продължи в 15,00 ч. 
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(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Десет членове 

сме в залата – имаме необходимия кворум, за да продължим работа. 

Продължаваме с втора точка: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЧМИ-15-

76/29.06.2022 г. от ОИК – Ракитово, относно назначаването на 

техническите лица за поддържане на СУЕМГ на изборите на 3 юли. 

 Ще припомня, че с оглед разположението на секциите в 

община Ракитово, взехме решение там да има 8 техници, в това 

число един техник-координатор. От ОИК – Ракитово, предложиха 

само шест имена. От екип 3 намериха още двама техници, които са 

участвали като техници в предишните избори, но ОИК – Ракитово, 

не са съгласни с назначаването на тези двама техници, тъй като 

според тях нямали документи за необходимата квалификация и 

специално обучение. Свикали са заседание и са взели решение, че 

двамата техници трябва да бъдат премахнати от списъка. 

По стечение на обстоятелствата днес ОИК – Ракитово, 

получиха преди обед машините за гласуване, проведох разговор с 

техните представители, които заявиха, че ще имат готовност да 

предложат още двама техници. Преди малко получихме писмо от 

ОИК – Ракитово, с вх. № към ЧМИ-06-67-2, с което предлагам да 

бъдат назначени още двама техници.  

Предлагам да одобрим предложените техници и да изпратим 

писмо до община Ракитово за сключване на договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

или други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Росица Матева, Севинч Солакова); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Получили сме писма от общините 

Дългопол, Дулово, Враца, Ябланица, Бяла с вх. №№ ЧМИ-06-67; 

ЧМИ-06-67-1,3,4 и 5, с които ни изпращат копия от подписаните 

договори с техниците. 

В моя папка има справка за сключените договори и може да я 

погледнете. Всички общини са сключили договори с предложените 

техници, като за Ракитово са сключени със шест техници, без 

двамата, които преди малко ги одобрихме. За Нова Загора има 

специално решение на общинската избирателна комисия – Решение 

№ 30/29.06.2022 г., с което са одобрени всичките 19 техници, които 

им изпратихме. Те са в процес на сключване на договорите, като 

последните ще ги сключат в събота, тъй като са далеч и да не 

пътуват два пъти. За всичките има съгласие и решение да бъдат 

сключени договори, така че всички техници са налице и смятам, че 

спокойно ще може да премине изборният ден. Всички избирателни 

секции са осигурени. Докладвам тези писма за сведение. 

Колеги, току-що ми донесоха и писмото от Нова Загора с 

вх. № ЧМИ-06-67-6 – за сведение го докладвам. 

Докладвам още едно писмо за сведение отново от община 

Ракитово – вх. № ЧМИ-06-67-2/28.06.2022 г., и с него ни питат какви 

договори трябва да сключат с техниците, както и за чия сметка са 

осигурителните вноски и данъкът. Във вчерашния ден се свързах по 

телефона със секретаря на общината и изяснихме въпроса – за 

сведение. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-00-204-2 

и последващо коригирано писмо с вх. № ЦИК-00-204-3. Писмото е 

във връзка с Договор № 8 между Централната избирателна комисия 

и „Прайс интернешънъл“ за web базираната централа. С него ни 

изпращат за подписване протокола за активиране на услугата с дата 

30 юни и протокол за деактивиране на услугата с дата 31 юли 

2022 г., тъй като договорът е за един месец. 



29 

Протоколите са подписани електронно от тяхна страна. 

Уведомяват ни, че от наша страна може да се подпише от служител, 

не е задължително да е от представляващия. 

В тази връзка предлагам протоколите да се подпишат от 

директора на дирекция „Администрация“, която е записана в 

договора като лице за контакт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

или други предложения? 

Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Възможности много, но въпросът е за 

делегиране на пълномощия. Не считам, че директорът трябва да 

подписва тези протоколи. Ще се подпишат от представляващия 

Централната избирателна комисия. Създаваме излишни очаквания 

от страна на нашата администрация за това кой ръководи процесите. 

Това писмено ли ще стане, или цифрово? 

Освен това, ако някой иска цифрово да се подписват 

договорите, то това не значи, че трябва да стане така примерно. Все 

още в гражданските отношения цифровизацията е малко странна 

дори и по отношение на административните структури. Както 

видяхме, цифровизация, цифровизация, но накрая подписите – в 

един момент започваме да шикалкавим с тях. 

Предложението ми е представител на Централната 

избирателна комисия и аз предлагам наистина както процедираме с 

останалите договори. Не контрагентите ни ще поставят условия, а 

Централната избирателна комисия ще поставя условия на своите 

контрагенти, в случая по отношение на цифровите им подписи. Къде 

го Търговският закон, къде го Закона за задълженията и договорите? 

Хайде, цифрови подписи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, тъй като директорът на 

дирекция „Администрация“ следва да осъществява контрол, 
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предлагам да бъде подписано от Николай Желязков, главен 

юрисконсулт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нали става въпрос 

за протоколите за активиране и деактивиране? 

Предвид подписването от другата страна – изпълнителя, се 

предлага протоколите да се подпишат за Централната избирателна 

комисия от Н. Ж., който е работил по проектите на 

договорите, а контролът по изпълнението да се възложи на госпожа 

М., директор на дирекция „Администрация“. 

Имате ли други предложения? 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева и 

Севинч Солакова); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЧМИ-

23-45 от Т. Г., с което ни уведомява, че виртуалната 

телефонна централа е готова за експлоатация за частичните местни 

избори на 3 юли. Разговорите през двата номера за достъп до 

контактния център ще бъдат отразени и записани във виртуалната 

телефонна централа. Докладвам това писмо за сведение. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Кога? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В момента, в който се провежда, се записва 

директно. 

Уважаеми колеги, следващото писмо е също от Т. Г. – 

вх. № ЧМИ-23-46/30.06.2022 г. В писмото изразява, 

първо, притеснение, че още няма яснота дали имаме сключени 

договори с всички лица за техници, но това вече го изяснихме. 

Казва, че тъй като за тези избори технически ще използва онлайн 

системата CRM за отчетност на извършените от тях дейности и им е 

необходимо техническо време за подготовка на техните акаунти, 

активирането им и провеждане на кратко обучение за работа със 

системата. Моли да потвърдим техниците най-късно до днес. 
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Изпраща ни и кратко ръководство за работа на всеки техник с тази 

CRM система, като след логване в системата всеки техник ще вижда 

собствените си задачи, като там трябва да въвежда снимки от 

инсталираната машина, от които да се виждат пломбите и една 

фронтална, на която да се вижда екранът на инсталираната в секция 

машина, също така попълненият констативен протокол и други 

неща. Може да се запознаете с ръководството за работа. Трябва да 

отразяват в тази система всяко свое действие в системата. По този 

начин ще се контролира тяхната  работа. Докладвам това 

ръководство за сведение и за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това е работа на екип 3 „Техническа 

поддръжка, контактен център“ и не знам още какво си, с които 

имаме сключени граждански договори. Тук пак се докладваха 

думички от рода на „трябва“, „може би“, а конкретностите ги няма. 

Първо, колко техници нямам, с които не мога да овладея 

докъм два-три дни?  

Второ, кога ще проведа този тип нещица, с които, видите ли, 

ние щели сме да се запознаваме. Отново няма обратна връзка от 

изпълнители по екип 3. В крайна сметка фактическите действия кога 

ще се осъществят? 

Първо, кои са ми проблемните техници, второ, кога ще 

проведа обучение, кога Централната избирателна комисия ще 

получи обратна информация дали тези техници са обучени и трето, 

или четвърто, в крайна сметка как ще се действа след два-три дни, а 

не с думи „трябва“, „може би“, „би било добре“, „аз Ви казах“ и така 

нататък. 

Затова, първо, да ми дадат допълнителна информация къде са 

му проблемните техници, кога ще се проведе обучението, трето, кога 

ще уведоми Централната избирателна комисия за проведеното 

обучение, за да може ЦИК да реагира, ако има проблеми с 

проведеното обучение. Отговор обратен! Никакво – за сведение! 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз също се опасявам, че, 

докладвайки за сведение – получили сме едно ръководство, за което 

в писмото се казва, че ще бъде изпратено на всеки един техник. Кой 

ще изпраща, кой комуникира от името на Централната избирателна 

комисия, какво се случва? Ние нямаме данни за проведената 

комуникация – какви въпроси са зададени, какво е нивото, 

установено за тези техници? В неделя ще се произведат изборите. 

Вместо да получаваме своевременно информацията, ние получаваме 

обикновено отчета за изпълнената дейност по съответния договор от 

тези лица. 

Има доста неща, които нямаме решение за освобождаване на 

Централната избирателна комисия от приемане на протоколни 

решения в една или друга посока. Както Ви казвам, ето, от това 

писмо не мога да разбера имаме ли решение за одобряване на това 

ръководство, което ще се качи в системата? Какво означава: да се 

изпрати или те ще се запознават, логвайки се в тази система? 

Изобщо какви са представителните функции на лицата, с които 

имаме договори за възлагане на изпълнение на определени дейности, 

свързани с машинното гласуване? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в договора на IT 

специалистите специално в договора на Тони Герасимов, в предмета 

на договора е записано, че изпълнителят извършва планиране на 

необходимия брой техници за поддръжка на СУЕМГ и определяне 

на критерии за професионалната компетентност, запознаване с 

процедурите за деня на инсталация на СУЕМГ според нивото на 

поддръжка, подготовка и обучение на техниците за нуждите, за 

обслужване и поддръжка на СУЕМГ, техническа поддръжка по 

телефон на СУЕМГ преди и по време на изборите, водене на 

дневник с инциденти със СУЕМГ и изготвяне на обобщен доклад за 
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възникналите инциденти със СУЕМГ, тоест точно това са неговите 

задължения и в тази връзка той ще провежда обучение с техниците, 

както му е възложено с договора, ще води техническа поддръжка по 

телефона и накрая трябва да изготви обобщен доклад за 

възникналите инциденти със СУЕМГ – точно каквото му е по 

договор, това ще прави. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: От така представения и предмет, и 

задължение на лицето стана ясно, че Централната избирателна 

комисия определя едно лице, на което казва: проведи машинното 

гласуване, накрая ми представи един отчет и аз ще ти платя парите. 

Това разбрах. 

А всъщност Централната избирателна комисия трябва да 

сключи договор за възлагане на определени задачи, да изисква 

изпълнение и своевременно осведомяване на всички тези дейности в 

отделните етапи, защото Централната избирателна комисия не се е 

освободила от задължението си да организира машинното гласуване. 

В тази връзка това не е никакво изпълнение на договора, защото не е 

описано, че той замества Централната избирателна комисия и 

представлява Централната избирателна комисия пред трети лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Точно затова, че трябва да бъде 

информирана Централната избирателна комисия за всяко 

изпълнение на този договор, във връзка с това са двете писма от 

специалиста, с които ни информира, че виртуалната телефонна 

централа е готова за експлоатация и че CRM е в пълна готовност за 

произвеждане на изборите, както и ни обяснява точно по какъв 

начин техниците ще въвеждат своите изпълнени дейности в тази 

платформа. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля за едно уточнение: така 

представеното ръководство как ще бъде изпратено на всеки един 

техник, както е отразено в писмото, съобразно клауза от договора? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с това 

писмо – загубих докъде стигна дискусията, очевидно има 

необходимост от уточняващи въпроси, затова бих Ви предложила да 

поканим екип 3 за работна среща с Централната избирателна 

комисия утре от 10,30 ч. по повод посоченото в писмото и 

материалите, за които става въпрос. 

Ако нямате друго предложение, ще поканим екип 3 на 

уточняваща среща. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ЦИК-00-224. Писмото е от „Енерджи Сорс“ и с него ни 

уведомяват, че на 1 юли имат готовност да транспортират 

акумулаторните батерии към склад на „Енерджи Сорс“. Дават данни 

за камиона, с който ще се транспортират батериите и лицата, които 

да присъстват на товаро-разтоварните дейности.  

Във връзка с горното предлагам да изпратим писмо на ГД 

„Жандармерия“, с което да им укажем да бъде осигурен достъп до 

склада на посочените лица, като  предлагам аз и колегата Томов, 

като представители на Централната избирателна комисия да 

присъстваме и да подпишем приемо-предавателния протокол. 

Проектът на писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с Договор 

№ 3 от 2 юни 2022 г. за застраховане на машините за гласуване и в 

изпълнение на чл. 34 от договора, предлагам да изпратим писмо до 
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ОЗК „Застраховане“, с което да ги уведомим, че за произвеждането 

на частичните избори на 3 юли 81 комплекта СУЕМГ ще бъдат 

транспортирани от Централната избирателна комисия до населените 

места и обратно; изброяваме и по колко машини за всяка община ще 

бъдат изпратени, като транспортирането ще се извърши в периода 

30 юни – 1 юли, а обратното транспортиране в Централната 

избирателна комисия ще се извърши на 4 юли. Проектът на писмо е 

в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам Ви още няколко писма за 

сведение: вх. № ЧМИ-15-71 – писмо от ОИК – Ябланица, с което ни 

питат как ще си получат машината за гласуване. Вече им изпратихме 

писмо, с което им указваме това нещо; вх. № ЧМИ-00-29 от ЕРМ 

Запад,  от „Електрохолд България“ – уведомяват ни, че са получили 

нашето писмо и е насочено към отговорното звено. Надяват се да са 

ни полезни. 

Две писма от ГД „Жандармерия“ с вх. №№ ЦИК-04-02-13 и 

ЦИК-04-02-17, с които ни уведомяват, че във връзка с наши писма са 

създали необходимата организация за допускане до склада за огледа 

на батериите, както и за предаване на 85-те машини. Докладвах за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с доклади в пета точка: Доклади по дела, жалби и 

сигнали. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на заседанието от 

23 юни Ви докладвах, а след това и в заседанието на 28 юни, жалба, 
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постъпила в Централната избирателна комисия от Д. Д. 

Т. срещу Решение № 147 на ОИК – Борован, от 

19 юни 2022 г. Допълнително с вх. № МИ-11-21-1/28.06.2022 г. е 

постъпила молба с допълнителна аргументация от жалбоподателя. 

Централната избирателна комисия със свое писмо въз основа 

на протоколно решение от 23 юни изиска от общинската 

избирателна комисия да предостави комплектувана преписка и 

становище по тази постъпила жалба, като изпрати копие от жалбата. 

 С вх. № МИ-15-212/28.06.2022 г. от ОИК – Борован, в 

Централната избирателна комисия постъпи комплектувана 

преписката по постъпилата жалба, като в Централната избирателна 

комисия се намира и служебно се приобщава към преписката по 

жалбата заверено копие от Протокол № 38 на общинската 

избирателна комисия. 

Ще се опитам да бъда кратка, макар че и в жалбата, и в 

допълнителната молба аргументите са прекалено много, 

включително и в становището на общинската избирателна комисия. 

И тъй като всички сте запознати с цялостната преписка, 

включително и въз основа на обсъждане на работна група, Ви 

представям този проект. 

С Решение № 147-МИ от 19 юни 2022 г. на ОИК – Борован, 

се определя заместник на секретаря на общинската избирателна 

комисия поради отсъствието на секретаря и на двамата заместник-

председатели. Така представената жалба и допълнително молбата 

аргументира искане за прогласяване на нищожност на обжалваното 

решение или отмяна на Решение № 147 като неправилно и 

незаконосъобразно. Аргументите по отношение на неправилност и 

незаконосъобразност са свързани с посочени съществени нарушения 

на процесуалните правила по приемането на решението, неговото 

оформяне, както и по отношение на неправилно прилагане на 

разпоредбите на Изборния кодекс, тоест в противоречие с 

материалния закон.  
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В тази връзка с оглед на цялостната преписка, като се има 

предвид, че по представения протокол от 19 юни, който 

междувременно на страницата на общинската избирателна комисия 

е с подменена първа страница, без да има данни за извършена 

поправка в тази насока, в самия протокол по решението нямаме 

отразено извършване на гласуване на общинската избирателна 

комисия. Към тези обстоятелства трябва да добавим и факта, че, 

разбира се, след като няма отразено гласуване на решението, то не е 

проведено и поименно, както е изискването на чл. 85, ал. 7.  

По отношение на избора на лице, което да замества секретаря 

на общинската избирателна комисия, следва да отбележим, че 

разпоредбата на закона урежда хипотезите при отсъствие на 

председател и секретар, които по закон подписват решенията, 

протоколите, удостоверения и други документи на общинските 

избирателни комисии, при отсъствието им от кого се заместват. При 

отсъствие на секретар, документите се подписват от един от 

заместник-председателите, а при отсъствие и на заместник 

председателя, общинската избирателна комисия с решение може да 

определи член на комисията, който да подпише приетите документи 

в рамките на заседание, при тяхното оформяне като документи и 

актове на общинската избирателна комисия. 

Колеги, по отношение актовете на общинската избирателна 

комисия с притеснение можем да отбележим едно твърде, как да 

кажа, неглижиращо отношение на общинската избирателна комисия 

от формална страна към оформянето на тези документи. В случая, 

тъй като Ви предлагам проект на решение за отмяна на Решение 

№ 147, ще остана в рамките на тези разсъждения по отношение на 

незаконосъобразност и неправилност на този акт и посочените 

пороци в проекта на решение като основание за неговата отмяна. 

Ако имате въпроси, в рамките на разискването ще взема 

отношение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли изказвания или предложения? 
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Моля да гласуваме така представения проект. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева и Севинч Солакова); против – няма. 

Решението е № 1186-МИ/30.06.2022 г. 

Има ли други доклади? 

Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия 

за 15 минути. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Докладвам Ви вх. № ЦИК-04-56/30.06.2022 г., който е 

постъпил преди малко в Централната избирателна комисия – писмо, 

от министъра на финансите в отговор на нашето писмо от 21 юни. 

Само ще отбележа, че е поредното писмо от поредица писма, които 

отначало на годината Централната избирателна комисия изпраща до 

отговорните институции – Министерския съвет и министъра на 

финансите по отношение осигуряването на помещение държавна 

собственост за съхраняване на машините за гласуване, като сме 

имали предвид изтичането на срока на договора, който имаме 

сключен с „Карго-партнер“ за съхраняване на устройствата за 

гласуване. Писмото е в папка от днешно заседание. 

С това писмо министърът на финансите ни отговаря, че с 

писмо от 19 април, което прилагат към отговора, са ни уведомили за 

становището по поставените въпроси, което понастоящем 

поддържат както по отношение на намирането на помещение за 

съхранение на устройствата, така и по отношение на финансирането 

на конкретните дейности, свързани с тях. Вие можете да се 

запознаете с писмото с вх. № 37-00-145/19.04.2022 г., което са ни 

изпратили тогава, но в него се изразява мнение, че отговорните 
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институции – Министерството на регионалното  развитие и 

благоустройството, областните управители и администрацията на 

Министерския съвет са отговорните институции по намиране на 

обекти държавна собственост. Така или иначе към настоящия 

момент тези институции, поне в Централната избирателна комисия 

не е постъпвала информация, да са предприели някакви действия по 

намиране на помещения, които да отговарят на изискванията за 

съхранение на машините. 

В писмото отново се сочи Решение №  775 на Министерския 

съвет, че до осигуряване на подходящи помещения държавна 

собственост,  предназначени за съхранение на машините, следва да 

се използват наети от Централната избирателна комисия, частна 

собственост. В тази връзка отново отбелязват, че за покриването на 

тези разходи необходимите средства следва да се осигурят за сметка 

на утвърдените разходи по бюджета на Централната избирателна 

комисия или ще бъдат за сметка на централния бюджет с оглед 

задължението за финансиране на машинното гласуване за сметка на 

държавния бюджет съобразно разпоредбите на Изборния кодекс. 

Колеги, във връзка с това писмо, както и приложеното към 

него писмо, аз очаквах отговор, който да отговори на нашите 

запитвания, а не само формално изпратено писмо, което отново 

повтаря казаното в писмото от 19 април и по никакъв начин не 

изразява становище или не се предлага решение за съхраняване на 

машините за гласуване. 

В тази връзка смятам, че ние трябва да изпратим нашата 

позиция до министър-председателя, до министъра на финансите и 

може би в копие до председателя на Народното събрание и до 

президента на републиката, като приложим и цялата 

кореспонденция от началото на годината до момента, свързана с 

настоятелните молби, бих казала, на Централната избирателна 

комисия, отговорните институции да поемат своите ангажименти, 

както е разписано в Изборния кодекс, за да се намери адекватно 
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решение за съхраняване на машините за гласуване в подходящо 

помещение държавна собственост. 

В тази връзка ще Ви помоля, тъй като в момента не мога да 

формулирам текст на писмо, ако някой от Вас има конкретно 

предложение, да го направи или заедно да помислим в каква посока 

да бъде отговорът. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, подкрепям предложението да се 

изпрати отговор на това писмо както до министър-председателя, 

така и до министъра на финансите и двамата в оставка, така също и 

до изпълняващия длъжността председател на Народното събрание и 

до президента, но Ви предлагам да бъде изпратена цялата 

кореспонденция от сключване на договора за наем, защото след това 

наистина Централната избирателна комисия, въпреки че по Изборен 

кодекс няма такива задължения, предприе множество действия: 

писахме писма, искахме срещи, имаше непрекъснато обаждане по 

телефона, разговори с началник-кабинета на министър-председателя, 

но от Министерския съвет аз нямам спомени да сме получили 

отговор на някое от писмата, които сме изпращали. Задължение на 

Министерския съвет по Изборен кодекс е: Централната избирателна 

комисия съгласувано с Министерския съвет определя условията и 

реда за съхранение на техническите устройства за машинно 

гласуване, като Централната избирателна комисия само упражнява 

контрола върху съхранението. 

Ние се нагърбихме с отговорността да осигурим 

съхранението на машините миналата година в активен изборен 

период, когато придобихме собствеността върху машините и 

трябваше да бъдат съхранени тези устройства. Уговорката на среща 

между ръководството на Централната избирателна комисия и 

служебното правителство през месец септември или октомври беше, 

че ще се намери в рамките на 6-месеч период държавно помещение, 

което да отговаря на изискванията, определени от Централната 

избирателна комисия и съобразно техническите изисквания за 
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съхранение на машините, за да се съхраняват тези устройства, 

поради която причина договорът беше сключен до края на месец 

юни. В началото и през цялата 2022 г. ние се опитвахме да намерим 

контакт с Министерския съвет и с Министерството на финансите, за 

да бъде осигурено такова помещение.  

По Изборен кодекс Централната избирателна комисия няма 

задължение да търси помещение. В нито едно от писмата от 

Министерството на финансите не се споменава Изборният кодекс. 

Не се цитира, не се стъпва върху разпоредбите на Изборния кодекс, 

а те въвеждат задължение на изпълнителната власт да съхранява 

устройствата, а Централната избирателна комисия само трябва да 

контролира това съхранение. В крайна сметка органите на 

изпълнителната власт трябва да си влязат в правомощията и да 

поемат отговорността да създадат, ако трябва, междуведомствена 

комисия, както беше направило служебното правителство, което 

намери помещение, предложи ни го и сега действащото 

правителство в крайна сметка ни уведоми, че не може да се ползва 

това помещение. 

Мисля, че в това писмо ясно трябва да бъде казано 

становището на Централната избирателна комисия какво е: че няма 

задължение Централната избирателна комисия да осигурява 

съхранението, че разходите за съхранение на тези устройства трябва 

да бъдат за сметка на централния бюджет и че всъщност, поемайки 

задължението за това, ние сме го направили временно, докато се 

намери помещение държавна собственост. Осем месеца това не се 

случи. В крайна сметка според мен би трябвало Министерският 

съвет или някое от министерствата по възлагане на Министерския 

съвет да сключи договор за съхранение, докато се намери 

помещение държавна собственост. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В продължение на казаното от 

колегата Матева, по мое мнение не е относим третият абзац от току-
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що полученото писмо, че с оглед допълнително представената 

информация за намерение на увеличаване на цените по настоящия 

договор и така нататък – цитират се членовете от Закона за 

финансово управление, считам, че това трябва да е в преценката на 

този, който ще носи отговорност, както е по Изборния кодекс, за 

съхранението на машините и как ще се процедира по-нататък с 

договора, в случая с „Карго-партнер“. По-нататък може 

Министерският съвет да реши да сключи договор с друг.  

Аз също не помня да сме получили отговор от министър-

председателя, въпреки че имахме такова писмо до действащия 

министър-председател в оставка. Мисля, че е неотносимо към този 

важен проблем с оглед изборите общуване с администрации, пък 

било то и на ниво началник-кабинета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по нито 

едно писмо, което сме отправили до Министерския съвет, от 

началото на годината досега, не мога да се сетя дали през месец 

декември имаме писма, нямаме получен отговор, включително и на 

нашето писмо с молба министър-председателят да се разпореди към 

министъра на регионалното развитие и благоустройството и 

администрацията на Министерския съвет, които според министъра 

на финансите са отговорните институции за намиране на имот и да 

ни информира за това си разпореждане, включително и на това 

писмо нямаме дори устен отговор. Както каза и госпожа Матева, и аз 

съм споделяла с Вас, ежедневните опити за намиране на контакт с 

тези органи са безуспешни с изключение на един проведен разговор 

с госпожа Бориславова. 

РОСИЦА МАТЕВА: Само да допълня: мисля, че с едно от 

писмото ние поискахме среща с министър-председателя по тези 

въпроси или с няколко, няколко пъти сме искали среща с министър-

председателя по тези въпроси, но нито среща се проведе, нито 

отговор сме получили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

предполагам, че всички се запознахте с кореспонденцията. В 
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смисъла, в който предложи госпожа Матева, след това се допълни от 

госпожа Ганчева и обсъждането, което направихме, Ви предлагам да 

гласуваме писмо до министър-председателя и министъра на 

финансите със съответните приложения към него, които са относими 

към казуса, свързан с осигуряване на помещения за съхраняване на 

машините и сключването на договор. 

Писмото ще бъде до министър-председателя с копие до 

министъра на финансите като се има предвид разпоредбите на 

чл. 6 и чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс. 

Има ли други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова); против – няма. 

Господин Баханов, заповядайте в точка трета. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, в предходно заседание Ви докладвах вх. 

№ НС-04-02-120/14.06.2022 г. от ОД на МВР – Кюстендил, РУ на 

МВР – Дупница, които ни информират във връзка с проверка по 

тяхна преписка в указания, дадени от Районна прокуратура – 

Дупница. Искат да им предоставим информация относно лице с 

посочени три имена и ЕГН от град Дупница и посочен адрес. По 

време на проведените на 11 юли 2021 г. избори за народни 

представители на Република България какво нарушение на правата 

на Изборния кодекс е констатирано по отношение на посоченото 

лице, упражнявало ли право на глас два или повече пъти при един 

избор и по каква причина и на какво основание е дописана в 

допълнителната страница към списъка за гласуване извън страната, 

както и да бъдат изпратени заверени копия на изборните книжа, 

касаещи лицето. Молеха за спешност. 
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Във вътрешната мрежа има проект на отговор – моля да го 

погледнете. Лицето е упражнило избирателното си право в 

избирателна секция № 475 в Обединеното кралство. Обясняваме в 

писмото, че в изпълнение на наше решение ГД ГРАО е извършила 

проверка за нарушение правилата на Изборния кодекс и резултатите 

са изпратени в Централната избирателна комисия. Изпращаме 

заверено копие на списъка на гласувалите в нарушение на 

правилата. По отношение на посоченото лице се установява, че 

причината за включването в този списък е посочено наличие на 

правно ограничение (съкращението ПО – означава, че лицето е 

поставено под запрещение). Описваме тези неща и изпращаме 

заверено копие от списъка на гласувалите извън страната в 

съответната секция в Обединено кралство Великобритания Лондон 

(Уолтъмстоу 1). Това е предложението ми за отговор, както и да 

изпратим приложение на РУ на МВР – Дупница. 

Също така накрая им обясняваме, че във връзка с извършена 

проверка могат да се запознаят с методическите указания на 

Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс 

за секционните избирателни комисии извън страната в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. Това е предложението ми 

за отговор и за приложение към същия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Баханов имате ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова); против – няма. 
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Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за 

5 юли, вторник, от 10,30 ч., но предвид частичните местни избори в 

неделя, всички трябва да сме на разположение и в готовност, ако се 

наложи да имаме заседание. Благодаря. 

 

(Закрито в 16,30 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


