
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 211 

 

На 14 юли 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Емил Войнов, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Силвия Стойчева, Георги Баханов 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Разни. 

Докладва: Любомир Георгиев 

 

ПРИСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Емил 

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

Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Димитър Димитров, Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева. 

 

Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме десет членове на Централната избирателна 

комисия – налице е необходимият кворум за провеждане на 

заседание. 

В отпуск са колегите Димитър Димитров, Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова и Йорданка Ганчева. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Доклади по административни преписки – ще Ви докладвам 

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

Георгиева, госпожа Стойчева и господин Баханов. 

2. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

3. Разни с докладчик господин Георгиев. 

Имате ли предложения за допълване? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТВНИ ПРЕПИСКИ. 

С вх. № ЦИК-89-116/01.07.2022 г. сме получили фактура за 

извършени преводи от „Нова Транслейт“ ЕООД за месец юни. Към 

тази фактура е изготвен контролен лист за извършване на 

предварителен контрол от финансовия контрольор, преди 

извършването на разхода, като преписката беше подготвена за 

електронно банкиране. Тъй като разходът е над утвърдения от ЦИК, 

който може да се изплаща без решение на Централната избирателна 

комисия, изисках становище от служителите, които със заповед са 

определени да осъществяват контрола по изпълнение на този 

договор – становището е с вх. № ЦИК-09-197/13.07.2022 г., относно 

плащане по представената фактура за преводачески услуги на „Нова 

Транслейт“ ЕООД съгласно Договор № 2 от 22 май 2022 г. 
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Отговорните длъжностни лица са посочили, че е изготвена справка 

за съответствие на посочените във фактурата преводи и 

действително получените такива. Справката е приложена към 

документацията, която беше подготвена за плащане. Преводите са 

направени в срок и са с добро качество и фактурата е изготвена в 

съответствие с изискванията на Закона за счетоводството. По 

бюджета на Централната избирателна комисия по § 10-20 има 

налични средства за изплащане на разходите по фактурата и се 

предлага Централната избирателна комисия да вземе решение за 

изплащане на задължението за извършените преводи. 

Колеги, предлагам да одобрим така направеното 

предложение, като следва да се обърне внимание на 

администрацията, в такива случаи да се подготвя необходимата 

преписка, която да се представя за доклад в Централната 

избирателна комисия. 

Имате ли изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, връщам на доклад преписка, 

която Ви докладвах на миналото заседание, във връзка със запитване 

от репортер на БТВ относно гласуване в нарушение на правилата на 

Изборния кодекс, извършено в старчески дом в село Рояк. Както Ви 

докладвах тогава, свързах се с репортера и стана ясно, че това 

нарушение е установено от дъщерята на лицето, което е било 

обитател на този дом и е поставено под запрещение, тъй като е 

извикана на разпит в полицията във връзка с това гласуване. 

Поясних, че при извършена от мен проверка, на 11 юли е 

имало образувана избирателна секция в Дом за стари хора в село 
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Рояк, като секцията не е била мобилна, както беше посочено в 

сигнала. С това приключи разговорът. 

Днес ми бе предоставено допълнение към въпросите на 

репортера с вх. № НС-20-14-1/13.07.2022 г., а именно колко пъти 

досега е имало секции в Дома за възрастни хора в село Рояк; дали 

тази на 11 юли е била по-скоро изключение, но трябва да се извърши 

проверка; колко човека от Дома са се възползвали от нея и са 

гласували и колко човека са гласували в предишни години, ако е 

имало; лицето Е. Д. присъства ли в списъците? 

Много ясно разясних, че списъците за гласуване се изготвят, 

в случая, в Дома за стари хора, от ръководителя на дома и се 

съхраняват в документацията на РИК, а не в Централната 

избирателна комисия, и няма как да знаем дали лицето е било 

включено в списъка.  

Въпросът е: Централната избирателна комисия разполага ли 

със списък с лица, поставени под запрещение, които не би следвало 

да имат право да гласуват? Тук отговорът е – не, но по-скоро ще 

извърша проверка дали при извършената от ГД ГРАО проверка на 

списъците с лица, гласували на 11 юли, е констатирано такова лице, 

гласувало в нарушение на Изборния кодекс. 

В тази връзка Ви докладвам и второ писмо с молба за 

информация – вх. № НС-22-13/13.07.2022 г., от Х. М. 

Посочила си е трите имена и ЕГН, адрес и телефон за връзка и пише, 

че в качеството й на настойник на майка й Е. Д. с 

посочено ЕГН, която е поставена под пълно запрещение, с посочено 

решение на Шуменски окръжен съд, моли да й бъде предоставена 

информация относно установено от нас нарушение, а именно 

упражнено право на глас на 11 юли.  

От тази информация за мен възниква въпросът, че може би е 

констатирано гласуване в нарушение на Изборния кодекс на 

изборите на 11 юли и Централната избирателна комисия е изпратила 

писмо до съответните прокуратури, но това подлежи на проверка, а 
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иначе е приложена и заповед на община Шумен, с която е 

определена Х. М. за настойник на майка й.  

В момента ги докладвам за запознаване и за сведение. Ще 

извърша необходимите проверки и за следващото заседание може би 

ще подготвя и отговор, който да бъде върнат, в зависимост от 

резултата от проверката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Честно казано, интересно съвпадение 

по един и същи случай от две места да сме сезирани. Считам, че в 

Централната избирателна комисия можем и следва да направим само 

дали в проверката от ГД ГРАО лицето фигурира в списъка на 

гласувалите в нарушение, а по другите въпроси следва да изпратим 

до общината, за да може там да се извърши проверката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Освен проверката, за която казах, че ще 

бъде извършена, ние можем да проверим дали в останалите 

произведени избори – през 2021 г., през 2017 г., е имало изобщо 

избирателни секции в този дом, което е единият от въпросите, и това 

е във възможностите ни, тъй като на нашата интернет страница – 

обясних на репортера къде се намират данните с резултатите от 

гласуването и публикуваните протоколи, но в крайна сметка това е в 

нашите възможности.  

По останалите въпроси не виждам къде да препращаме, при 

положение че, очевидно, има образувано наказателно производство. 

Въпросът е дали е образувано вследствие на изпратено писмо от 

Централната избирателна комисия или не, и в този смисъл след 

извършване на проверката ще преценя в резултат на данните от нея 

дали да подготвя отговор и на настойника на лицето. 

По въпроса дали е имало секция съм отговорила още вчера 

при разговора, че няма как да проверим ние, защото списъците се 
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съхраняват в общината и не казвам, че по този въпрос ще извършвам 

проверка.  

Следващият ми доклад е свързан с писма, които изпращахме 

до „Информационно обслужване“ АД. С изх. № ЦИК-00-

152/27.05.2022 г. поискахме да ни бъде предоставена на външни 

непрезаписваеми технически носители информация от съхранявани 

на сървърите на „Информационно обслужване“ АД документи. 

Знаете, че тя беше предоставена във формат, в който не можеше да 

бъде разчетена, след което, на 21 юни изпратихме второ писмо – изх. 

№ ЦИК-00-209, с което поискахме информацията да бъде записана 

на usb флашпамет във формат, в който да може да бъде четена. До 

момента нямаме върната такава информация – почти месец след 

това. На проведената среща онзи ден с изпълнителния директор на 

„Информационно обслужване“ АД той пое ангажимент незабавно 

след срещата да предприеме необходимото, за да ни бъде изпратена 

тази информация. До момента нямаме такава. 

Предлагам да изпратим трето писмо, като цитираме двете 

предходни, с което да поискаме информацията да бъде предоставена 

на флашпамет, записана в PDF формат, след като „Информационно 

обслужване“ АД не знае в какъв формат да я запише. Предлагам 

конкретно да им бъде посочено – в PDF формат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване по така направеното предложение. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Последното ми предложение за днес е 

да гласуваме писмо до ГД „Жандармерия“, която отговаря за 

охраната на склада, в който се съхраняват машините за гласуване, с 

молба да ни бъдат изпратени копия от списъците, в които са 
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записани лицата, допускани до склада в изборите на 4 април, 11 юли, 

14 ноември и 21 ноември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по това предложение? Няма. 

Моля да гласуваме. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за –9 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с писма от 

Комисията по конституционни и правни въпроси към Народното 

събрание – с вх. №№ ЦИК-02-53/17.06.2022 г. и ЦИК-02-

62/11.07.2022 г., ни изпратиха за становище два законопроекта за 

изменение и допълнение на Изборния кодекс.  

Вчера двата законопроекта бяха обсъдени на работна група. 

Въз основа на обсъждането са подготвени две становища, които са 

качени в моя папка. Моля да се запознаете с тях и ако няма 

забележки, предлагам да ги приемем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, малко 

време за запознаване. Становищата бяха обсъдени на работна група. 

Има ли изказвания по така представения проект на 

становище? 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, предлагам първи абзац на 

стр.2 да отпадне. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, мисля, че първи абзац на стр. 2, 

ако отпадне, следващият абзац виси във въздуха, в смисъл, ако 

приемем, че резултатът от контролните разписки е винаги 

достоверен, няма смисъл тогава да се извършва отново преброяване 

на контролните разписки. Мисля, че двата абзаца са във връзка един 

с друг и затова предлагам да остане. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Не смятам, че има връзка между 

въвеждането на някакъв контролен механизъм – да се извърши ново 

преброяване в РИК, респективно ОИК и този на нищо непочиващ 

извод, че при всички положения става дума за човешка грешка при 

установяване на несъответствията. 

Поддържам предложението да отпадне този абзац от стр. 2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В текста не е 

казано, че при всички случаи, а само за проверките, които е 

направила Централната избирателна комисия на няколкото 

протокола. 

Други изказвания? 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Във връзка с направеното предложение 

от колегата Ципов и изразеното становище от колегата Войнов 

предлагам на първа страница да остане предпоследният абзац, като 

вторият абзац от стр. 2 да отиде непосредствено след предпоследния 

абзац от първа страница, а т. 1 и първият абзац от стр. 2 да отпаднат 

изцяло. 

Ще придобие следната редакция: „…в случай че 

законодателят реши при несъответствие между данните от 

преброяването на контролните разписки и данните, съдържащи се в 

отпечатания протокол от СУЕМГ, за действителни да се смятат 

данните от преброяването…“, „правим предложение“ отива във 

втория абзац. Да се редактира предпоследният абзац от първа 

страница, за да се върже с втори абзац от втора страница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов, 

ще се опитам да повторя Вашето предложение, дали правилно съм 

Ви разбрала. Вие предлагате в проекта на становище изречението, 

което започва „в случай че законодателят реши при несъответствие 

между данните от преброяването на контролните разписки и 

данните, съдържащи се в отпечатания протокол от СУЕМГ, за 
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действителни да се смятат данните от преброяването на 

разписките…“ да продължи със следния текст „…предлагаме 

законодателят да обсъди възможността при констатирано в 

Централната избирателна комисия несъответствие между данните от 

машинното гласуване и данните от контролните разписки да се 

извърши ново преброяване на разписките в РИК, ОИК или да се 

приложи друг контролен механизъм за извършване на проверка…“. 

ГЕОРХИ БАХАНОВ: Мисля, че около това становище се 

обедини Централната избирателна комисия при вчерашното 

обсъждане в работното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложението на 

господин Баханов, господин Ципов направи едно предложение, това 

е друго и те се припокриват. 

Останалите колеги, във връзка с това предложение? 

КРАСИМИР ЦИПОВ: С оглед направеното предложение от 

колегата Баханов смятам, че мога да оттегля моето предложение – да 

отпадне целият параграф в началото на втората страница, защото 

логически така правим това предложение, около което се 

обединихме вчера на работно заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам в споменатия абзац, 

накрая на първа страница „в случай че законодателят реши…“, 

думата „реши“ да се замести с думата „обсъжда“, за да има връзка с 

евентуално останалите предложения, иначе няма какво да се добави. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или други предложения? Докладчикът? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм с предложението на колегата 

Георгиев – вместо „реши“, да стане „обсъжда“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложението на 

колегата Георгиев е редакционно и ще го подложа на гласуване 

заедно с общото становище. 
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Подлагам на гласуване предложението на  господин Баханов, 

допълнено от господин Георгиев, тъй като колегата Ципов възприе 

предложението на господин Баханов и не прави отделно 

предложение. 

Смятам, че предложението на господин Георгиев е 

редакционно, и то не е предложение по същество. 

Подлагам на гласуване предложението на господин Баханов 

за редакция в проекта на становище. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 5 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Севинч Солакова); против 

– 6 (Росица Матева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Цветанка Георгиева, Силвия Стойчева и Цветозар Томов). 

Подлагам на гласуване предложението на докладчика с 

редакцията, която предложи господин Георгиев, „в случай че 

законодателят обсъжда при несъответствие…“. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 6 (Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – 5 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова). 

Колеги, след гласуването, очевидно, нито един вариант по 

това становище не беше възприет. Моята молба е до края на 

заседанието да го редактираме така, че да може Централната 

избирателна комисия да изрази становище, за да сме последователни 

с изразяване на становище по всички законопроекти, тъй като, 

мисля, че разликата в двете становища не е много съществена. 

По отношение на становището по законопроекта на 

„Възраждане“ има ли предложения? 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам, за да сме абсолютно 

прецизни, каквито трябва да бъдем, в т. 1, където посочваме, че в 

Изборния кодекс се използва терминът „избиратели“, а не 

„гласоподаватели“, след израза „гласоподаватели“ в скоби да 
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добавим „с изключение в чл. 212, ал. 2“. Това е единственото място, 

в което законодателят, според мен поради опущтение, както отдавна 

се използва в юридическата терминология, се използва изразът 

„гласоподаватели“. Да, могат да го поправят. Нека да бъдем 

абсолютно прецизни! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения има ли? 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предлагам първата точка изцяло да 

отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други 

предложения? 

Ще подложа на гласуване предложението на госпожа Матева 

и на господин Баханов по реда на тяхното постъпване. Има ли други 

предложения? 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева в 

т. 1 изречението да се допълни „с изключение на чл. 212, ал. 2 от 

Изборния кодекс“. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

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

Колеги, това предложение събра необходимото мнозинство. 

Подлагам на гласуване целия текст на предложението. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

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

Следващ докладчик – госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за запознаване Ви 

докладвам получена преписка от „Информационно обслужване“ АД 
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с вх. № ЧМИ-00-40/13.07.2022 г. в изпълнение на Договор № 8 от 

13 август 2020 г., в частта относно компютърната обработка на 

данните от гласуването в частичните избори на 3 юли и втория тур 

на 10 юли тази година. 

Докладвам Ви писмо от ОИК – Алфатар, с приложено 

заверено копие от протокола на ОИК, Приложение № 91. Те са ни 

представили и протокола с Приложение № 96. Документите от 

изборите са получени веднага след първия тур на 4 юли. В частта по 

т. 5 нямаше отразени данни – нула, за съдържанието на 

избирателните кутии в секция с машинно гласуване. 

В тази връзка предложихме да ни представят екземпляр от 

протокола, който съдържа тези данни. Докладвам Ви, че завереното 

копие е приобщено към документите, получени от първия тур. 

Писмо от Националния статистически институт с вх. № ЦИК-

00-225/01.07.2022 г. – напомнено ни е, че сме включени в извадково 

тримесечно изследване „Разходи за придобиване на дълготрайни 

материални активи“.  

Представена е докладна записка с вх. № ЦИК-09-

191/07.07.2022 г. с попълнена справка за тези разходи във връзка с 

придобиване на служебен автомобил. Виждате, попълнена е в 

табличен вид съгласно формата в платформата.  

Предлагам Ви да одобрим изпращането на тази информация 

от госпожа Бончева, счетоводител в администрацията на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам Ви още едно писмо от 

Националния статистически институт. Всъщност писмата са две: вх. 
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№№ ЦИК-00-99-1/007.2022 г. и ЦИК-00-26/01.07.2022 г. поради 

допусната техническа грешка. В писмото от Националния 

статистически институт ни напомнят, че сме включени в 

проучването относно наети лица, отработено време, средства за 

работна заплата и други разходи за труд. Информацията се изисква 

за второто тримесечие на 2022 г., знаете, следва да се подаде в 

електронната платформа от упълномощеното лице – госпожа 

Бончева. Приложена е справка, попълнена с тези данни. 

Предлагам Ви да одобрим подаването на тази информация 

чрез електронната платформа на Националния статистически 

институт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В изпълнение на протоколно 

решение на Централната избирателна комисия от 12 юли 2022 г. за 

последващо одобрение Ви докладвам писмо до изпълнителния 

директор на „Информационно обслужване“ АД за изпращане на 

подписаните и за Централната избирателна комисия приемо-

предавателни протоколи за изпълнение на Договор № 29 от 30 юни 

2021 г. Всъщност връщаме единия екземпляр за „Информационно 

обслужване“ АД, другият остава в Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение Ви докладвам вх. 

№ ЦИК-99-99-1/12.07.2022 г. – писмо, от Службата по трудова 



14 

медицина с уведомление, че не са получили плащане, втора вноска, 

по договора между тях и Централната избирателна комисия. 

Докладвам Ви го за сведение, тъй като междувременно е извършено 

плащането. 

Докладвам Ви за сведение и вх. № ЦИК-00-182-

1/13.07.2022 г. В изпълнение на договора от Службата по трудова 

медицина сме получили анализ на здравното състояние на 

Централната избирателна комисия за 2021 г., на 12 юли 2022 г.  

Предлагам Ви да упълномощим служителя по човешки 

ресурси и безопасност на условията на труд в администрацията на 

Централната избирателна комисия госпожа Р. Ц. да подпише 

приемо-предавателния протокол за Централната избирателна 

комисия и този протокол, сканиран, да се изпрати на Службата, като 

оригиналът остане в Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение Ви докладвам вх. 

№ ЦИК-04-62/13.07.2022 г. – указания във връзка с представянето на 

отчет за полугодието и за годината в изпълнение на Закона за 

бюджета за 2022 г., адресирани до всички първостепенни 

разпоредители с бюджет, които прилагат програмен бюджет за 

2022 г., в това число и Централната избирателна комисия – за 

запознаване и изпълнение от счетоводството. 

Докладвам Ви за запознаване вх. № ЦИК-00-231/11.07.2022 г. 

Получили сме от „Информационно обслужване“ АД писмо с 

приложен приемо-предавателен протокол в изпълнение на Договор 

№ 48 от 21 декември 2021 г. за предоставяне на услуги по 
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поддръжка на програмен продукт за електронна система за 

управление на документите – за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, получили сме две писма 

от ОИК – Свищов. С първото писмо, което е с вх. № МИ-27-136-1, 

от комисията ни информират, че при изготвяне на справка, свързана 

с изплащане на суми на общинската избирателна комисия за 

проведени заседания и дадени дежурства, е допусната техническа 

грешка и ни молят тя да бъде отстранена, коригирана. 

Извършена е проверка, която установи, че такава грешка от 

страна на Централната избирателна комисия при изчисляване на 

дължимите суми за заседания и дежурства не е допусната. Проведен 

е и разговор с председателя на комисията, в резултат на което 

получихме второ писмо с вх. № МИІ-27-136-2, с което ни 

съобщават, че изчислената сума е коректна и възражението, което са 

направили с първото си писмо, е въз основа на допусната грешка от 

страна на ОИК – Свищов. Докладвам Ви тези две писма за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам две преписки, 

получени с вх. №№ МИ-14-9/13.07.2022 г. и ЦИК-14-9-

1/13.07.2022 г.  

Първата е от кмета на община Елин Пелин с приложени към 

преписката заповеди за назначаване на комисия и протокол от 

извършените от комисията действия по отваряне на запечатано 

помещение в община Елин Пелин. 

Втората преписка е от кмета на община Поморие, също с 

приложени заповеди за назначаване на комисия и протоколи от 

извършените от комисията действия по отваряне на запечатано 

помещение в община Поморие – за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Баханов. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. 

№ МИ-06-407/13.07.2022 г. От община Елин Пелин имаме отговор 

във връзка с изпратено от нас по компетентност писмо от ОД на 

МВР – София, РУ – Елин Пелин, във връзка с досъдебно 

производство. От община Елин Пелин ни информират във връзка с 

упражненото активно избирателно право в произвеждане на 

изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

на едно лице, посочено с три имена и ЕГН, да се обърнем за справка 

към община Горна Малина. 

Мисля, че по-лесно щеше да е, ако го бяха препратили към 

община Горна Малина, но ни го връщат на нас. 

Предлагам да изпратим писмо до кмета на община Горна 

Малина, Софийска област, изпращаме по компетентност писмото от 

ОД на МВР – София, РУ – Елин Пелин, за да извършат исканата 

справка, а именно в кой избирателен списък; на какъв адрес е било 

включено посоченото лице при произвеждането на местните избори 

през 2019 г. и в коя избирателна секция е следвало да гласува? 

Писмото е качено във вътрешната мрежа. 

Моля да го подложите на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващите няколко писма ще Ви ги 

изброя като входящи номера, тъй като са идентични: МИ-06-

408/13.07.2022 г.; МИ-06-409/13.07.2022 г.; МИ-06-410/13.07.2022 г.  

Тъй като сме изпратили по компетентност на община Елин 

Пелин няколко писма от ОД на МВР – София, и началника на РУ – 

Елин Пелин, сме изпратили по компетентност на кмета на община 

Елин Пелин и той тези отговори по отношение на няколко лица ги 
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адресира до Централната избирателна комисия и с копие до ОД на 

МВР – би било по-добре да е обратното, приложили са съответните 

искани документи за лицата, а именно декларации от съответните 

лица и избирателни списъци, тоест това, което искат от ОД на МВР 

– София. 

Надявам се, че към писмата до ОД на МВР са приложени и 

самите доказателства, както са приложени до Централната 

избирателна комисия. Предлагам да останат за сведение тези писма, 

тъй като са изпратени и до ОД на МВР и до началника на РУ – Елин 

Пелин. 

С вх. № НС-04-02-157/11.07.2022 г. от 05 РУ на СДВР във 

връзка с извършваща се проверка при тях по подаден от нас сигнал и 

постановление на наблюдаващия прокурор искат да им предоставим 

писмена справка в коя избирателна секция е гласувало едно лице с 

посочени три имена и ЕГН на изборите за народни представители на 

11 юли 2022 г.; кои лица са били членове на съответната секционна 

избирателна комисия; в кой избирателен списък е включено лицето 

и в коя избирателна секция се е явило да гласува, както и кой е бил 

председател на въпросната секция? Тъй като секцията не е посочена, 

свързах се по телефона с инспектора, посочен в писмото, който 

уточни, че секцията е № 061 София. 

Предложението ми е да изпратим писмо до кмета на 

Столичната община по компетентност, за да отговори за състава на 

секционната избирателна комисия и по отношение на въпросното 

лице в кой списък е било включено по постоянен адрес. Това е 

предложението ми – по компетентност на Столичната община. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 
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Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, искам да Ви 

информирам, че в изпълнение на протоколно решение на 

Централната избирателна комисия на 12 юли бяха върнати в склада 

на „Карго-партнер“ 85 броя СУЕМГ, използвани за частичните 

избори на 3 юли, за което се състави приемо-предавателен протокол 

с вх. № ЦИК-00-234. 

В тази връзка е постъпило писмо с вх. № ЧМИ-04-02-23 от 

ГД „Жандармерия“, с което ни уведомяват, че са създали 

необходимата организация за осигуряване на достъп в склада за 

връщане и приемане на 85 броя СУЕМГ. Докладвам го за сведение. 

Докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-99-124/08.07.2022 г. от 

„Карго-партнер“ и с него ни изпращат фактура за наем и логистични 

услуги за месец юни 2022 г. Към фактурата е приложена справка с 

подробна количествено-стойностна разбивка на услугите, включени 

във фактурата. Приложени са и всички складови документи, 

свързани с предоставените услуги. 

Във връзка с предоставената фактура е изготвена докладна 

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

09-198. Прегледани са всички складови документи, като броят на 

обработените СУЕМГ съответства на посочения в справката към 

фактурата. Описаните дейности отговарят на услугите по т. 6.1 от 

Приложение № 1 към договора. 

Предвид установеното съответствие на предоставената към 

фактурата справка за извършените дейности и Приложение № 1 към 

договора, както и, че са спазени изискванията на договора, 

предлагам да вземем решение за плащане на стойността на 

фактурата за месец юни 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване по направеното предложение. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Още едно писмо от „Карго-партнер“ – вх. 

№ ЦИК-08-25, с което ни изпращат оферта за наем на складова площ 

и логистично обслужване с три опции – срок на договора за шест 

месеца, за една година и за две години, като при срок на договора за 

една и за две години цената за съхранение е намалена с 5% и 10% 

спрямо офертата за срок от шест месеца. 

Тази оферта беше обсъдена на работна група, като повечето 

мнения бяха за сключване на договор с продължителност две 

години.  

В тази връзка предлагам да възложим на юристите в 

администрацията да подготвят проект за договор с „Карго-партнер“, 

който да обсъдим в началото на другата седмица. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЧМИ-00-

39/13.07.2022 г. Писмото е от тримата експерти от екип 1 и е във 

връзка с произведените частични избори на 3 юли 2022 г. 

Уведомяват ни, че по време на подготовката за изборите е 

установено, че в склада на Централната избирателна комисия има 

машини с различни версии на системен софтуер, а също така 

повредени и такива, които не са тествани за работоспособност. 

Препоръчват да бъде изпратено запитване до „Сиела Норма“ АД и 

до „Информационно обслужване“ АД за получаването на последната 

версия на системния софтуер UEFI фърмуер за закупените от 

Централната избирателна комисия машини за гласуване. Също така 

препоръчват да бъде извършена техническа профилактика на всички 

СУЕМГ. 

Във връзка с горното предлагам да изпратим писма до „Сиела 

Норма“ АД и до „Информационно обслужване“ АД, с които да им 

поискаме последната версия на фърмуер и системния софтуер. 

Писмата са в моя папка. 
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Що се отнася до препоръката за техническа профилактика, 

предлагам да обсъдим въпроса на работна група. 

Моля да се запознаете с писмата и ако нямате забележки, да 

ги гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложения по 

така представените проекти на писма? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

приключилите частични избори за кметове на 3 юли предлагам да 

върнем в склада на „Енерджи Сорс“ 90 броя батерии за СУЕМГ със 

съответния приемо-предавателен протокол, който да бъде подписан 

от мен и колегата Георгиева, ако няма нищо против. 

Освен това предлагам за 12 батерии с изтекъл срок на годност 

съгласно писмото от „Енерджи Сорс“ да възложим на 

администрацията да изготвят становище как да се процедира с тези 

батерии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания, или предложения? 

Моля, режим на гласуване, като възлагането на 

администрацията се извърши чрез директора на дирекция 

„Администрация“ и да им се определи срок, в който да представят 

предложения по отношение на тези батерии. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – 2 (Красимир Ципов, Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последният ми доклад е за сведение – 

писмо с вх. № ЧМИ-00-38. Писмото е от „Информационно 
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обслужване“ АД, с което ни уведомяват, че резултатите от втория 

тур на частичните избори за кмет на кметство Лиляче са 

публикувани на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия – за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се 

в първа точка: Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам Ви писмо, което сме 

получили от община Нова Загора, във връзка с възражение от страна 

на лицата, които са били наети за техническа поддръжка на 

машините за гласуване в частичните избори за кмет на община Нова 

Загора. Съобразявайки се с писмо с вх. № ЧМИ-15-63/16.06.2022 г. 

от общинската администрация им е изплатено възнаграждението, 

като в това число са включени всички разходи на техническите лица, 

както е по наше протоколно решение.  

В отговор на това Ви предлагам да изпратим до кмета на 

община Нова Загора писмо с уточнение, че за осигуряване на 

техническата поддръжка на машините за гласуване в частичните 

избори Централната избирателна комисия определи възнаграждения 

в зависимост от броя на машините. Определеното възнаграждение 

включва всички разходи, включително законоустановеният данък и 

дължимите осигуровки за сметка на лицето и за сметка на 

възложителя съгласно писмото на Централната избирателна 

комисия, което Ви цитирах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Получили сме писмо от ОИК – 

Върбица, че за проведени две заседания – на 11 и 15 април, са 

получили одобрена справка от Централната избирателна комисия, но 
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до момента на изпращане на писмото с вх. № МИ-15-

221/05.07.2022 г. не са получили възнаграждението от общинската 

администрация. 

Предлагам Ви да изпратим писмо до кмета на община 

Върбица, област Шумен с копие до ОИК – Върбица, с уточнението, 

че веднага след получаване на справката за одобряване и 

необходимата информация от ОИК следва незабавно да направят 

искане до Централната избирателна комисия за превеждане на 

необходимата сума по посочена банкова сметка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в отговор на наше писмо – 

последното е от 26 май тази година, от „Информационно 

обслужване“ АД сме получили писмо с приложен проект на договор 

за продажба на сървърна конфигурация, както и за закупуване на 

лицензи на системния софтуер, инсталиран на сървърната 

конфигурация, включително с посочена сума, която да бъде 

заплатена на „Информационно обслужване“ АД, за фактическото 

ползване на сървъра след прекратяване на договора поради изтичане 

на срока на този договор. Докладвам Ви го за запознаване – вх. № 

ЦИК-00-88-1/12.07.2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

последната – точка трета, от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам за сведение писмо с вх. 

№ ЦИК-07-57-1/13.07.2022 г. – покана за участие в бюлетина за 

месец юли от секретаря на съответната асоциация. 
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Следващото писмо е с вх. № ЦИК-07-70/13.07.2022 г. със 

съответния превод. Докладвам писмото също за сведение. С него ни 

напомня за намерението за преучредяване на съответната 

организация, която се разпусна.  

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

83/09.07.2022 г.; ЦИК-07-84/12.07.2022 г. и ЦИК-07-85/13.07.2022 г. 

– писма за участие в съответни семинари. 

Първите две писма са от Международната организация за 

парламентарни изследвания, а последното писмо е от друга 

организация. Всички тези писма Ви докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщам в 

първа точка – предложението относно становище по 

законопроектите за изменение и допълнение на Изборния кодекс.  

Тъй като по единия от законопроектите не постигнахме 

мнозинство, правя ново предложение за текст. Като имате предвид 

предложението на докладчика – т. 1 от неговото предложение, да 

бъде заменена с текста, който е на Вашето внимание, в папката на 

колегата Войнов в PDF формат към законопроекта, внесен от ГЕРБ, 

като Ви предлагам първа точка да придобие следното съдържание – 

има ли смисъл да го чета?  

Изречението, което в предложението на докладчика е преди 

първа точка, до края на цялата първа точка, и от втора точка 

продължава, както беше предложено от колегата Войнов. 

Това е моето предложение за изменение в проекта на 

становище. 

Колеги, моля да се запознаете. 

Има ли изказвания, или други предложения? 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ами, окей. В този вид вероятно ще 

гласувам за него, но предлагам да отпадне съюзът „и“ в първото 

изречение – говоря за четвърти ред „следва да се обсъди и 

възможността“, да стане „следва да се обсъди възможността“. Влияе 

на смисъла тази подробност. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. Колеги, 

друго предложение? 

Моля, режим на гласуване по становището, изменено с 

текста, който предложих на Вашето внимание – становището по 

законопроекта на ГЕРБ. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното 

заседание на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото за 19 юли 2022 г. от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 12,00 ч.) 
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