
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 214 

 

На 26 юли 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проекти на решения относно заявления с искане за 

необявяване на избрани за народни представители от кандидатската 

листа на коалиция „Продължаваме промяната“. 

Докладва: Силвия Стойчева 

2. Проект на решение относно обявяване на Жеко Георгиев 

Дандаринов за народен представител от Двадесет и първи изборен 

район – Сливенски, в Четиридесет и седмото народно събрание. 

Докладва: Силвия Стойчева 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Елка Стоянова, 

Гергана Стоянова, Йорданка Ганчева, Цветанка 

Георгиева, Любомир Георгиев, Цветозар Томов и 

Георги Баханов. 

4. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Елка Стоянова и Гергана Стоянова 

6. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладват: Силвия Стойчева и Елка Стоянова 

7. Разни. 

Докладват: Любомир Георгиев и Цветозар Томов 
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ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Емил 

Войнов, Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Красимир Ципов. 

 

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

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия, и господин Цветозар Томов, заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Девет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на 

заседание. 

В отпуск са колегите Димитров, Ципов, Матева и Солакова. 

Във връзка с отсъствието на госпожа Солакова на основание 

чл. 8 от Правилника за организацията и дейността на Централната 

избирателна комисия определям колегата Войнов – заместник-

председател на Централната избирателна комисия, да подписва 

документите на ЦИК за времето на отсъствие на колегата Солакова. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проекти на решения относно заявления с искане за 

необявяване за избрани народни представители от кандидатската 

листа на коалиция „Продължаваме промяната“ с докладчик – 

госпожа Стойчева. 

2. Проект на решение относно обявяване на Жеко Георгиев 

Дандаринов за народен представител от Двадесет и първи изборен 

район – Сливенски, в Четиридесет и седмото народно събрание с 

докладчик – госпожа Стойчева. 
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3. Доклади по административни преписки – ще ви докладвам 

аз, госпожа Елка Стоянова, Гергана Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Цветанка Георгиева и господин Любомир Георгиев. 

4. Машинно гласуване с докладчик – господин Войнов. 

5. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчик – госпожа Стойчева. 

5. Разни с докладчик – колегата Георгиев. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Госпожо Стоянова? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да включите нова точка: Доклади 

по дела, жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: След точка 

четвърта, ще добавим точка 5: Доклади по дела, жалби и сигнали и 

останалите ще се преномерират. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля да ме включите в същата 

точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? 

Няма. 

Моля, процедура по гласуване на така предложения проект на 

дневен ред с направените допълнения. 

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

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

Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАЯВЛЕНИЯ С 

ИСКАНЕ ЗА НЕОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАНИ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ КАНДИДАТСКАТА ЛИСТА НА 

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия са постъпили три заявления: от Христо Юриев Янков, 
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Петър Георгиев Бурнев и от Даниел Кондев Кондев – и трите 

заявления съдържат искане за необявяване на цитираните лица за 

избрани за народни представители от кандидатската листа на 

коалиция „Продължаваме промяната“ в Двадесет и първи изборен 

район – Сливенски, в изборите за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

И трите заявления са подадени след обявяване имената на 

избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 от 

Изборния кодекс и обявяване с Решение № 975-НС на списък А и 

списък Б на избраните, поради което, следва срещу имената на всяко 

едно от цитираните лица да се отбележи решението на Централната 

избирателна комисия за необявяването му за избран за народен 

представител. 

С оглед на гореизложеното съответните лица Христо Юриев 

Янков, Петър Георгиев Бурнев и Даниел Кондев Кондев не следва да 

бъдат обявени за избрани за народни представители. 

Подготвила съм три проекта на решения по заявлението на 

всяко едно от лицата. Докладвам мотивите общо, защото те са 

идентични. 

Предлагам въз основа на цитираните мотиви Централната 

избирателна комисия най-напред да приеме решение, с което да не 

обяви за избран за народен представител от списък Б на кандидатите 

на коалиция „Продължаваме промяната“ в Двадесет и първи изборен 

район – Сливенски, Христо Юриев Янков със съответното ЕГН в 

произведените избори за народни представители на 14 ноември 

2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте така 

направения доклад. Има ли изказвания, или други предложения? 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Аз няма да подкрепя тези 

проекти на решения. Предлагам да бъде за избран този, когото 

българските избиратели са избрали, без да приемем под внимание 
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направените искания за необявяване за избран, което е един 

практически абсурд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, ще 

си позволя реплика към Вашето предложение. Не съм съгласна с 

това, че Централната избирателна комисия трябва да обяви този, 

когото са избрали избирателите, тъй като изборът не е мажоритарен 

и тримата кандидати, които са подали заявление за отказ, не са 

получили достатъчен брой преференции, за да се приеме, че по 

отношение на тях има и преференциален вот. Те са в тази 

кандидатска листа и след като личната им воля е, че не желаят да 

бъдат обявени за народни представители, не знам ние въз основа на 

какво можем да ги задължим да не упражнят тази си воля. Това е 

моята реплика към Вас. 

Вие, доколкото разбирам, правите ново предложение, което 

ще Ви помоля да формулирате, ако го поддържате такова, каквото 

ми се стори, че направихте. Да се обяви кого? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да се обяви следващият от списъка 

след решението на Народното събрание за приемане оставката на 

предишния народен представител. 

Не искам да подемам отново един спор, който неведнъж е 

воден в Централната избирателна комисия. Това е моята принципна 

позиция поради това правя това предложение. 

Няма да прилагам аргументи, които са обсъждани 

многократно. Има решение на Конституционния съд още от 2001 г., 

има принципно решение на Централната избирателна комисия, 

мисля, че беше Решение № 659/2014 г. при спорни казуси. Въпросът 

е многократно обсъждан. Ясно ми е, че няма да вземем друго 

решение, но изразявам собствената си позиция и затова правя това 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като считам, че с оглед 

направеното предложение, което би следвало да има яснота до 
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момента, ако го подложите на гласуване, аз няма да изразя лично 

или собствено мнение, ще изразя мнение като член на Централната 

избирателна комисия с оглед и прилагането на Изборния кодекс. 

Аз ще подкрепя предложения ни проект на решение, както и 

следващите, тъй като, считам, а и такава е практиката на 

Централната избирателна комисия, смисълът и духът на Изборния 

кодекс, че налице е оттегляне на съгласието, което е абсолютна 

процесуална предпоставка по смисъла на чл. 255 от Изборния 

кодекс. Такава е и практиката на Централната избирателна комисия 

в съответствие с нормативните актове и прилагането на Изборния 

кодекс, каквото всъщност ние като членове на ЦИК, трябва да 

правим, а именно да прилагаме Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, като имам 

предвид чл. 27 от Правилника и ако внимателно всички сме 

погледнали проектите на решения, които докладва колегата 

Стойчева, предмет на тези проекти са заявленията за отказ и 

проектът на решение е Централната избирателна комисия кого не 

обявява, а не кого обявява.  

Решението кой да бъде обявен за избран все още не е 

докладвано, така че предложението, което направихте току-що, е 

неотносимо към конкретния проект, който е проект да не се обявяват 

за народни представители посочените лица въз основа на подадените 

заявления. 

По първия проект на решение – да не се обявява за избран 

Христо Юриев Янков, въз основа на заявление с вх. № НС-11-

2/20.07.2022 г., има ли предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

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

(Цветозар Томов). 

Решението е № 1193-НС/26.07.2022 г. 
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Следващият проект на решение, който е аналогичен на току-

що приетото решение, е проектът на решение относно Централната 

избирателна комисия да не обявява за избран за народен 

представител от списък Б Петър Георгиев Бурнев в списък Б на 

кандидатите от коалиция „Продължаваме промяната“ в Двадесет и 

първи изборен район – Сливенски, въз основа на негово заявление с 

вх. № НС-11-3/20.07.2022 г. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

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

(Цветозар Томов). 

Решението е № 1194-НС/26.07.2022 г. 

Следващият проект на решение е относно заявление на 

Даниел Кондев Кондев с искане да не бъде обявен за народен 

представител от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме 

промяната“ в Двадесет и първи изборен район – Сливенски. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

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

(Цветозар Томов). 

Решението е № 1195-НС/26.07.2022 г. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА  

ИЗБРАН НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И 

ПЪРВИ ИЗБОРЕН РАЙОН – СЛИВЕНСКИ, В ЧЕТИРИДЕСЕТ И 

СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с проектен номер 1197 е 

проект на решение относно обявяване на Жеко Георгиев Дандаринов 



8 

за народен представител от Двадесет и първи изборен район – 

Сливенски, в Четиридесет и седмото народно събрание. 

В Централната избирателна комисия е получено решение на 

Народното събрание от 20 юли тази година с вх. № НС-02-

9/20.07.2022 г., с което на основание чл. 72 от Конституцията на 

Република България са прекратени пълномощията на Георги 

Йорданов Гвоздейков като народен представител от Двадесет и 

първи изборен район – Сливенски, издигнат от листата на коалиция 

„Продължаваме Промяната“ в Четиридесет и седмото народно 

събрание. 

С Решение № 1193, Решение № 1194 и Решение № 1195 на 

Централната избирателна комисия въз основа на постъпили 

заявления Централната избирателна комисия е взела решения да не 

обявява Христо Юриев Янков под № 3 в листата на коалиция 

„Продължаваме промяната“,  Петър Георгиев Бурнев под № 4 в 

същата листа и Даниел Кондев Кондев под № 5 в листата на 

коалиция „Продължаваме промяната“ за избрани за народни 

представители. 

Предвид това и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и 

чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс предлагам Централната 

избирателна комисия да  

„РЕШИ: 

Обявява за народен представител в Четиридесет и седмото 

народно събрание от Двадесет и първи изборен район – Сливенски, 

Жеко Георгиев Дандаринов със съответното ЕГН, посочено в 

проекта на решение, от листата на коалиция „Продължаваме 

промяната“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по този проект на решение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Камелия Нейкова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

2 (Любомир Георгиев, Цветозар Томов). 

Решението е № 1196-НС/26.07.2022 г. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Съвсем кратък ще бъда. 

Гласувах „против“ не защото имам нещо против избора на 

господин Жеко Дандаринов, а защото с предишните си решения ние 

за пореден път утвърдихме една според мен, търся слаба дума, не 

добра и нелогична практика да пренебрегваме волята на избирателя, 

за да правим бюрократични услуги на Народното събрание. 

Нормалната процедура за освобождаването на един избран 

народен представител би трябвало да мине през българския 

парламент. Тези хора, разбира се, ако не желаят да станат народни 

представители, могат да бъдат освободени от Народното събрание, 

да не положат клетва, изобщо да минат през такава процедура, 

защото, все пак участието в избори означава човек да поеме лична 

отговорност пред избирателите. Ние сме институция, която трябва 

да гарантира законността и честността на изборите. В никакъв 

случай не е в рамките на правомощията на Централната избирателна 

комисия да решава кого да обявява и кого да не обявява за избран! 

Това решават българските избиратели и никой друг не би трябвало 

да го решава! 

Исках да кажа това, че моят глас „против“ беше против 

наложилата се практика в Централната избирателна комисия, а не 

против конкретния избор. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стойчева, 

заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следва да гласуваме писмо до 

главния редактор на „Държавен вестник“ за обнародване в „ДВ“ на 

току-що приетото решение от Централната избирателна комисия, 

както и уведомително писмо до председателя на Народното 

събрание за приетото решение за обявяване за избран народен 
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представител. Предлагам едновременно да гласуваме двете писма, 

ако не възразявате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Подлагам на гласуване писмата, с които да информираме за 

приетите решения на ЦИК председателя на Народното събрание, 

както и да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Цветозар Томов). 

 

Продължаваме с трета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Ще ви докладвам една-две преписки. С вх. № ЦИК-09-

205/2022 г. от директора на дирекция „Администрация“ е изготвена 

докладна записка относно подновяване на удостоверение за 

електронен подпис на главен експерт „Регистри“ Д. С. 

Сертификатът изтича на 20 август тази година. Той е необходим на 

служителя за достъп до информационната система на 

„Информационно обслужване“ АД за публикуване на информация 

на интернет страницата на ЦИК – дейности, които се възлагат за 

изпълнение на този служител. 

Въз основа на Рамков договор № 6 от 20 юни между 

„Информационно обслужване“ АД и Централната избирателна 

комисия подновяването на електронните подписи се извършва при 

преференциални условия и цени. 

В докладната записка е посочен размерът на разхода. По 

параграф „други външни услуги“ са налични необходимите 

средства. Към докладната записка е приложен и контролен лист за 

извършване на предварителен контрол преди поемане на 

задължение. 

Предлагам да одобрим направеното предложение и да бъде 

подновен електронният подпис на служителя и да се изпрати писмо 
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до „Информационно обслужване“ АД за подновяване на 

сертификата. 

Има ли изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Следващият ми доклад е писмо с вх. № ЦИК-00-

253/26.07.2022 г. от министъра на електронното управление, което е 

адресирано и до други държавни органи и институции относно 

публикуване на договори, сключени между административните 

органи и „Информационно обслужване“ АД, в качеството му на 

системен интегратор съгласно § 45 от Преходните и заключителни 

разпоредбите към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

електронното управление. 

Колеги, докладвам го сега за запознаване. Като 

допълнителната информация, с която разполагам, за институциите, 

определени като органи, които при изпълнение на своите функции, 

свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението 

на тези дейности на „Информационно обслужване“ АД, тъй като съм 

се запознала с решенията на Министерския съвет, само ще 

припомня, че Централната избирателна комисия беше включена в 

този списък с Решение № 466 на Министерския съвет от 23 юни 

2021 г.  

Параграф 45 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното 

управление точно това разпорежда – че дейности, свързани с услуги 

по изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на 

работоспособността на информационните и комуникационни 

системи, използвани от органите, както и дейности, които 

осигуряват изпълнението на тези услуги, се осъществява от 

„Информационно обслужване“ АД, които, доколкото разбрахме от 
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предходна среща с тях, когато те не могат да бъдат изпълнител на 

тези дейности, стават публичният възложител по възлагане 

изпълнението на тези дейности. Докладвам ви го, както казах в 

началото, за запознаване и в следващо заседание ще върна на 

доклад, за да вземем своето решение дали ще публикуваме тези 

договори.  

В писмото се сочи, че във връзка с въвеждането на по-висока 

прозрачност в управлението, добри практики за публичност и с 

оглед ангажираността на правителството за подобряване на 

достъпността до информация, се обръщат към нас с предложение да 

ги публикуваме на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия. Такова е предложението и към всички останали органи. 

Предстои да вземем решение дали ще ги публикуваме, но това ще 

бъде в следващо заседание. 

Продължаваме по точката от дневния ред. 

Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова. 

Определям колегата Томов да води заседанието за кратко. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: За сведение докладвам писмо от 

областния управител на област Сливен във връзка с наша преписка 

по писмо на председателя на Българския хелзинкски комитет, с 

което той искаше от нас предоставяне на материали във връзка с 

дело, образувано в Страсбург. Препратихме преписката на 

областния управител на област Сливен, който ни уведомява, че си е 

изпълнил ангажимента и е изпратил исканите материали. 

Докладвам преписки с вх. №№ НС-09-115; НС-09-114; НС-

09-113 и НС-09-112, които са постановления, с които се препращат 

по компетентност на Районна прокуратура – Враца, Районна 

прокуратура – Разград, Кърджали и пак Районна прокуратура – 

Враца, материали по образувани преписки в Софийска районна 

прокуратура по отношение на това дали лицето, срещу което е 

образувана преписката, е гласувало в нарушение на Изборния 

кодекс. Докладвам ги за сведение. 
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Бих искала да помоля да гласуваме проекти на писма, които 

се намират в моя папка от днес, във връзка с преписката по искането 

за предоставяне на достъп до обществена информация – две писма, 

относно запитвания до лица, свързани с преписката и с 

информацията, която се иска за изразяване на съгласие или 

несъгласие за предоставяне на информацията, която ги касае. Моля 

тези две писма да бъдат гласувани анблок – може да ги погледнете в 

папката ми. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Бележки и становища по това предложение? 

Ако няма, нека го гласуваме. 

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

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

Ганчева, Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Предлагам ви проект на писмо до 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – връщам на доклад 

преписка с вх. № ПВР/НС-23-10/28.04.2022 г. Това е преписката, по 

която получихме решение от КЗЛД във връзка с възложения 

ангажимент по това решение – да се въведе нова техническа 

функционалност в софтуера, който се използва, за да може този 

софтуер да проследява и открива лични данни и в прикачени 

документи, когато са в word, exсel или PDF формат и ако не 

представляват изображения. 

Получихме отговор от „Информационно обслужване“ АД, че 

функционалността е въведена и от днес вече може да бъде ползвана 

и тъй като срокът ни за отговор до КЗЛД изтича утре, предлагам 

проект на писмо до КЗЛД, с което ги уведомяваме за извършеното и 

че сме изпълнили ангажимента си по отношение на възложеното ни 

с решението на КЗЛД. 

Моля да гласуваме проекта на писмото. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Изказвания по този доклад? Няма. 
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Режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да ме включите в точката за 

изплащане на възнаграждения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Госпожо Гергана Стоянова, Вие сте наред. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Искам да докладвам проект на 

писмо в отговор на получено запитване от СДВР, „Икономическа 

полиция“, комисар Станишелски. Предходно са докладвани 

запитванията. В моята папка има подготвено писмо в отговор, с 

което уведомяваме господин Станишелски, че по неговото 

запитване, касаещо преписка срещу определено лице, вече има 

подаден сигнал и съответно би следвало да се води производство по 

проверка към Районна прокуратура – Кърджали, в съответното РУ 

там. 

В текста на отговор са посочени данните по тези сигнали във 

връзка с евентуално установяване на направено гласуване в 

противоречие с разпоредбите на Изборния кодекс. Моля да се 

запознаете с отговора на писмото и да гласуваме изпращането му в 

отговор на СДВР с оглед обособяване на правилните места на 

преписките по тези проверки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако ми позволите, като свързан 

доклад, тъй като при мен има преписка, която касае същото лице и е 

от МВР, само че от началника на РУ – Момчилград, главен 

инспектор Бобуранов.  

Преписката е бил на доклад на колегата Ципов, но тъй  като е 

в законоустановен отпуск и с оглед съдействие на МВР, я докладвам 

аз. 
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Принципно съм съгласна с отговора на колегата Стоянова, но 

ви предлагам да гласуваме моето писмо, с което даваме информация 

и ако колегата докладчик не възразява, като втора част, за по-голяма 

яснота на СДВР, да прибавим, че с писмо с еди-кой си изходящ 

номер сме предоставили информация на РУ – Момчилград, по 

отношение на същото лице и с оглед това, което казваме, че е 

изпратено заверено копие. Считам, че преписките са свързани. 

Отделно изразявам мнение, което вече сме дискутирали в 

Централната избирателна комисия. Считам, че следва да има 

някакъв синхрон между органите и по мое мнение се създава 

огромен документооборот, с който получаваме писма няколко пъти 

за едно и също нещо, въпреки че Централната избирателна комисия 

винаги навременно и бързо отговаря на тези писма. Може би трябва 

да има по-добър синхрон в запитващите институции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направеното предложение?  

Госпожо Стоянова? 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Нямам против така предложеното от 

колегата Ганчева чисто процедурно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вашият доклад 

беше направен, сега госпожа Ганчева да направи своя доклад и след 

това ще ги гласуваме заедно. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с изказването ми 

и с оглед това, че се обединихме за докладите, ви докладвам писмо с 

вх. № НС-04-02-161/13.07.2022 г., с което ни се иска информация от 

началника на РУ – Момчилград, по няколко въпроса във връзка с 

едно лице. Проектът на отговор е стандартен и е във вътрешната 

мрежа.  

Предлагам да гласуваме това писмо, което впоследствие да 

включим като втори абзац в писмото на колегата Стоянова с оглед 

нейния доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 
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Подлагам на гласуване така направеното предложение за 

изпращане на исканата информация, както беше докладвано и 

предложено от колегата Ганчева, като имаме предвид и доклада на 

госпожа Стоянова. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

Колеги, за да няма объркване, подлагам на гласуване и 

писмото, подготвено от колегата Стоянова. 

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

Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо, което е 

препратено – всъщност това е вербална нота със съответния номер 

от посолството на Република Румъния в Република България със 

съответния превод – вх. № ЦИК-07-90/25.07.2022 г.  

Във вербалната нота посолството на Република Румъния 

поднася своите почитания на Централната избирателна комисия и 

обективира молба на Постоянния избирателен орган на Румъния и 

ни моли за съдействие, като предоставим информация относно 

нормативни актове, проучвания, процедури или всякаква друга 

документация, свързана с упражняването на избирателни права от 

хора с увреждания, разработени или приети от Република България. 

Сочат се по-специално следните аспекти: оптимизиране на 

структурата и дизайна на бюлетините с цел прилагане на бюлетини, 

с които упражняват правото си на глас хора с увреждания, 

подобряване на логистиката на изборите, оборудване и технологии, 

свързани с изборите, за да се гарантира правилното упражняване на 

избирателни права, примери за добри практики и решения за 

осигуряване на достъпа на хора с увреждания до изборния процес.  
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Молбата е в контекста на нашите отлични взаимоотношения, 

както и посолството на Република Румъния се възползва от 

възможността отново да потвърди своите най-високи почитания към 

Централната избирателна комисия на Република България. 

Колеги, тъй като писмото е разпределено сутринта на мой 

доклад, но то не е спорно, предлагам да гласуваме отговор, с който, 

след като изразим и нашите почитания към Постоянния избирателен 

орган на Република Румъния – отбелязвам, че Централната 

избирателна комисия има дългогодишни добри отношения с 

избирателния орган на Република Румъния и по тяхна покана сме 

участвали в редица мероприятия, както и те, предлагам да им 

изпратим извадка от Изборния кодекс в частта на чл. 10 и чл. 37, 

където са уредени специални норми за упражняване правото на глас 

на хора с увреждания. Също така, след проверка от 

администрацията, да се приложат информационни материали, които 

са разработени за различни видове избори в рамките на 

разяснителната ни кампания, като брошури и други за хора с 

увреждания. Сега се сещам, че може дори да им отбележим с 

линкове или пък да им се изпратят, но може би след превод, частта 

от Методическите указания, където също се засягат правата на хора 

с увреждания, също и видеоклипове за хора с увреждания.  

Предлагам всичко, което е налично, с указание за Постоянния 

избирателен орган на Румъния, да им бъде предоставено. Да го 

гласуваме сега и след събиране на информацията, да бъде 

подписано, преведено и изпратено с копие до съответната дирекция 

към Министерството на външните работи и до канцеларията на 

посолството на Република Румъния в България. Предлагам да 

гласуваме такъв проект на отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма. 

Моля да гласуваме така направеното предложение. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с току-що гласуваното 

писмо, считам, че никой няма да възрази да поискаме и ние такава 

информация, която имат те, с оглед добрите ни взаимоотношения и 

за в бъдеще. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, мисля, че 

не се налага да гласуваме допълнението, защото то е в смисъла, 

който ни се иска информацията, така и ние да поискаме да ни бъде 

предоставена аналогична в духа на обмяна на добрите практики. 

Така ще бъде подготвено и писмото. 

Следващ докладчик – госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, с вх. № МИ-15-120-

13/22.07.2022 г. ОИК – Разлог, ни е изпратила свое Решение 

№ 139/20.07.2022 г., с което прекратява предсрочно пълномощията 

на общински съветник и по действащата процедура обявява за 

избран следващия в листата.  

Изпраща ни го за сведение и аз го докладвам за сведение и 

приобщаване към информацията, която се съхранява в нашата 

система за подобни решения на общинските избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– колегата Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка докладвам приемо-

предавателен протокол, заведен с вх. № ПВР/НС-00-13/25.07.2022 г., 

относно предаване от „Информационно обслужване“ АД на 

Централната избирателна комисия на съответните екземпляри с 

твърди и меки корици от бюлетините за резултатите от проведените 

избори на 14 ноември за народни представители и на 14 и 

21 ноември за президент и вицепрезидент на републиката заедно със 

съответните електронни носители. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Томов. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам писмо с 

вх. № НС-09-118 от Окръжна прокуратура – Пазарджик, Окръжен 

следствен отдел, с което се иска информация за членовете на 

секционна избирателна комисия № 326300433 в град Бордо, 

Франция за изборите на 4 април 2021 г. 

Подготвил съм писмо с исканата информация, което се 

намира в моя папка във вътрешната мрежа. Предлагам да го 

изпратим до Окръжна прокуратура – Пазарджик. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия 

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

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам две 

постановления за изпращане на преписки по компетентност – вх. № 

НС-09-121/25.07.2022 г. Едното е от прокурор от Софийска районна 

прокуратура. По прокурорска преписка за подаден сигнал от 

Централната избирателна комисия относно лице с посочени три 

имена, гласувало в Обединено кралство Великобритания и Северна 

Ирландия, се установява, че същото е с постоянен и настоящ адрес 

град Велико Търново и следва, че евентуалното престъпление е 

извършено на територията, попадаща под компетентността на 

Районен съд – Велико Търново, съответно Районна прокуратура – 

Велико Търново. Поради тези факти има постановление за 

изпращане на преписката по компетентност на Районна прокуратура 

– Велико Търново. Докладвам го за сведение. 

Следващият вх. № НС-09-122/25.07.2022 г. отново е от 

прокурор при Софийска районна прокуратура. По отношение на 

друго лице се е установило, че е гласувало на 11 юли 2021 г. в 

секция, находяща се в Република Турция. От направена справка в 

Национална база данни „Население“ се установява, че лицето е 
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български гражданин с постоянен и настоящ адрес в село Лещарка, 

област Кърджали, поради което, ако има престъпление, компетентен 

е Районен съд – Крумовград, съответно Районна прокуратура – 

Кърджали. Поради тази причина прокурорът от Софийска районна 

прокуратура препраща материалите по преписката по компетентност 

с оглед данни за евентуално извършено престъпление по чл. 168, 

ал. 2 от НК на Районна прокуратура – Кърджали. На нас са ни 

изпратени преписи. Докладвам го за сведение. 

Предлагам на вниманието ви преписка, пристигнала в 

Централната избирателна комисия на 21 юли с вх. № НС-04-02-170 

от СДВР. Искането е рутинно: да се изпратят справки по отношение 

на едно лице, да се посочат председателите на ИК на ИС в гр. София 

и гр. Кюстендил – по три имена, ЕГН, телефон и адрес. 

 Единственото, на което искам да обърна внимание на 

Централната избирателна комисия, е т. 6: служителят на ЦИК, 

съставил настоящия сигнал, е редовно призован по реда на чл. 178 от 

НПК да се яви в СДВР за провеждане на разпит в качеството му на 

свидетел на 28 юли 2022 г. в 12,00 ч., като следва да потвърди 

явяването си. При неявяване се носи отговорността, предвидена в 

НПК. Същият следва да бъде посочен в изготвената справка-отговор 

на настоящото запитване.  

Към момента го докладвам за сведение, тъй като трябва да се 

извърши справка в деловодството на Централната избирателна 

комисия дали действително е получена призовка за посочената в 

писмото дата и да се прецени кое е призованото лице. Евентуално да 

се потвърди дали същото ще се яви на разпит в посочения срок. Това 

е по отношение на лице с посочени три имена и ЕГН, гласувало на 

11 юли 2021 г. във връзка с наш сигнал. . Към момента остава за 

сведение и запознаване. 

С вх. № НС-08-9/22.07.2022 г. сме получили от Гражданско 

отделение, Трети състав, Районен съд – Благоевград, изискване на 

информация по отношение на дело, насрочено за 14 септември 

2022 г. Желаят съгласно Определение от 11 юли по гражданско дело 
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№ 257 по описа на Районен съд – Благоевград, и изискват от 

Централната избирателна комисия информация за проведените 

местни избори през 2019 г. – кандидатът за кмет на град Петрич 

Любомир Георгиев, с посочено ЕГН колко реално отчетени гласове е 

събрал на парламентарните избори, проведени на 11 юли 2021 г. 

Като кандидат за народен представител в Първи многомандатен 

изборен район от листата на „БСП за България“ същото лице колко 

реално отчетени гласове като преференции е събрало от листата на 

тази  партия и под кой номер е бил в листата. 

Изготвен е отговор в моя папка от днес с посочване 

съобразно протокола на РИК по отношение на събраните  

преференции от посоченото лице и протокола на ОИК за 2019 г., от 

който е видно колко действителни гласове е получило същото лице. 

Всичко това е описано в придружителното писмо. Предлагам да се 

изпратят и заверени копия от протоколите на общинската 

избирателна комисия по отношение на изборите през 2019 г. за кмет 

на община Петрич, както и протокол на районната избирателна 

комисия по отношение на изборите, проведени на 11 юли 2021 г. за 

народни представители. Това е предложението ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по така направеното предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: С вх. № МИ-08-26/25.07.2022 г. по адм. 

дело № 0041/2022 г. по описа на Административен съд – 

Благоевград, сме получили, че е изготвено определение по същото 

дело от 8 юли 2022 г. и не подлежи на обжалване, тоест уведомяват 

ни за сведение. Определението е по образувано дело за присъждане 

на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20,000 лв. по 

искова молба на     В.         С.        от село Коларово, тъй като актът, 
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с който е била отстранена като кмет на село Коларово, е обявен като 

незаконосъобразен, а именно решението на ОИК – Петрич, с което 

са прекратени пълномощията й като кмет на село Коларово. По 

протоколно определение от 30 юни е допусната съдебно-

психологична експертиза, по която вещото лице, след като се 

запознае с всички материали по делото, събрани като доказателства, 

включително със свидетелски показания и съдържащите се клипове 

в преносимата флашпамет, приети като веществено доказателство, 

да даде отговор на въпросите: как се е отразило отстраняването от 

длъжността кмет на с. Коларово на ищцата С. в личен, 

физически и психологически аспект, като се вземе предвид и 

обстоятелството, че същата сама отглежда детето си, което има 

специфични медицински потребности и специфична диагноза; 

възможно ли е да има и други фактори, които да се повлияли върху 

психологичното състояние на ищцата, или единствената причина е 

отстраняването й като кмет на с. Коларово? 

Има определение, че се назначава вещо лице, което да 

изготви заключението по поставените задачи в съдебно заседание на 

30 юни 2022 г. Предлагам го за сведение. Делото е за 29 септември 

2022 г. от 13,30 ч. За сведение и да се насочи към преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тази 

преписка трябва да се присъедини към преписката по делото, която 

се намира при юрисконсултите. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият ми доклад е предоставена 

ни информация във връзка с проверка по преписка по описа на 

Първо РУ на СДВР в проведените избори за народни представители 

на 11 юли  –  вх. № НС-07-18/25.07.2022 г.  

Това е от Столичната община до председателя на ЦИК и до Т. 

Т. с копие до инспектора, който желае информацията. 

В първата част ни обясняват как се определят условията и 

реда за образуване на избирателни секции извън страната, 

включително условията, реда и организацията за гласуване на 

българските граждани извън страната не по-късно от 57 дни преди 
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изборния ден. Интересно – Столичната община обяснява на 

Централната избирателна комисия процедурата. Цитират ни нормата 

на чл. 102, ал. 6 и ал. 8 от Изборния кодекс и предвиждат, че ЦИК 

назначава във всяка секционна избирателна комисия по един член, 

предложен от министъра на външните работи или от упълномощен 

от него заместник-министър. С оглед на горното ни изпращат писмо 

за процедиране по компетентност. 

Втората част е по отношение на Трайчо Трайков, който, 

мисля, че е кмет на Район „Средец“. Изпращат му по компетентност 

да бъдат отворени помещенията за предоставяне на информация за 

конкретното лице, за което се отнася писмото на СДВР. 

В първата част на това писмо, интересно защо не е 

приложено писмото на СДВР, а е приложено от СДВР, Първо РУ, 

което е до секретаря на Столичната община. До Централната 

избирателна комисия няма нищо. Тук пише само за СИК № 365 

София – град. Никъде няма данни, че това лице е гласувало и в 

чужбина, и в СИК № 365, че има двойно гласуване, за да бъде 

насочено и до Централната избирателна комисия. Предлагам да 

остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Виждам, че към 

писмото на Столична община има в PDF приложение, което, 

предполагам, че е това, което е приложено, но може би 

деловодството още веднъж да извърши проверка, защото 

действително в писмото, приложено от СДВР, Първо РУ до 

секретаря на Столичната община, не се съдържа искане, от което да 

се предполага, че става въпрос за гласуване извън страната и не 

кореспондира с писмото на Столичната община. Нека за нас да е за 

сведение, но все пак ще Ви помоля да възложите на деловодството 

да направят проверка на прикачените файлове още веднъж да не би 

да има нещо пропуснато. 

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 
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Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, искам да ви припомня, че през месец 

ноември миналата година „Сиела Норма“ АД ни уведоми с четири 

писма, които са качени в моя папка, че има голям брой дефектирали 

СУЕМГ.  

В тази връзка предлагам да изпратим писма до „Сиела 

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

помолим да осигурят гаранционна поддръжка на дефектиралите 

СУЕМГ съгласно задълженията им по съответните договори. 

Проектите на писма са в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проектите на писма до изпълнителите по договорите за 

доставка на машините. 

Доколкото си спомням, гледам писмото до „Сиела Норма“ 

АД, в договорите, които Централната избирателна комисия е 

сключила с този изпълнител по отношение на гаранционната 

поддръжка или гаранционно обслужване, имаше текст, че 

изпълнителят трябва да осигури възможност за нея алтернативно 

или по местонахождението на машините, или в негов сервиз, така че 

преди да бъдат извършени всякакви действия, трябва да ни посочат, 

и така е предвидено в писмото, къде ще се извърши гаранционното 

обслужване. 

Имате ли предложения по текста да изпратим до „Сиела 

Норма“ АД това писмо в изпълнение на техните задължения за 

гаранционна поддръжка на машини за гласуване, които самите те са 

ни посочили в писма с посочените в проекта на писмо номера, 

получени в периода 10 – 22 ноември, миналата година и съгласно 

приложен списък, като този списък съдържа серийния номер на 

машината и повредата, посочена от изпълнителя по договора за 

логистика и техническо обслужване на изборите, които бяха 

произведени през месец ноември миналата година? 
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Ако няма предложения, подлагам на гласуване заедно двете 

писма, тъй като до „Информационно обслужване“ АД е аналогично, 

но се отнася за машините, доставени от тях, които са предмет на 

гаранционна поддръжка от този изпълнител. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпили са писма с вх. 

№№ ЧМИ-23-70; ЧМИ-23-72 и ЧМИ-00-45. Писмата са от 

експертите М. М.,  Я.  Т. и П.  Ж. и с тях 

ни изпращат своите отчети по изпълнение на договорите им, 

свързани с частичните избори за кметове на 3 юли. Очакваме още 

един отчет и след като го получим, ще може да вземем решение за 

приемане на работата по договорите. Докладвам ги за сведение и за 

приобщаване към досиетата по договорите на експертите. 

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-00-242-1, оформена е 

специална папка с този номер в моята папка. Това е от 

преводаческата агенция и с него ни изпращат първите преводи на 

документите, предадени от Смартматик, които експертите 

препоръчаха да бъдат преведени. Докладвам ги за запознаване и 

очакваме превода и на останалите файлове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Във връзка с 

доклада на колегата Войнов, тъй като, след като беше приключено 

обучението за предаване на трето ниво знания на експерти, посочени 

от Централната избирателна комисия, от производителя на 

машините Смартматик, от изпълнителите беше предаден външен 

носител, в който се съдържат материалите, които са били получени 

по време на обучението и с решение на Централната избирателна 

комисия те се съхраняват в касата, така наречената каса на 

председателя. 

Предлагам да вземем протоколно решение да се публикуват 

тези материали от външния диск във вътрешната мрежа, която 
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ползва Комисията, за да може да са на разположение на всички нас, 

независимо че са на английски език – предполагам, че са на 

английски, не съм ги виждала, за да може да разполагаме с тях и при 

необходимост да преценим каква част от тях да бъдат преведени или 

ще ги ползваме така.  

Колеги, това беше моето предложение – във вътрешната 

мрежа да се публикуват тези материали, които са получени в 

Централната избирателна комисия, след като е преминало 

обучението, което беше съгласно договора на Централната 

избирателна комисия и „Информационно обслужване“ АД – 

отдалечените консултации за придобиване на трето ниво знания. 

Моля да гласуваме такова решение и до края на деня 

материалите ще бъдат във вътрешната мрежа. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: За сведение докладвам, постъпило в 

Централната избирателна комисия с вх. № МИ-08-27 определение от 

Административен съд – Враца, постановено по адм. дело 

№ 457/2022 г., с което съдът е прекратил производството по 

цитираното административно дело и е повдигнал спор за подсъдност 

с Върховния административен съд. Изпращат делото на Върховния 

административен съд, който да разгледа жалбата на ОИК – Борован, 

срещу Решение № 1186-МИ на Централната избирателна комисия. 

Така полученото определение от съда, с което току-що ви запознах, 

е окончателно и не подлежи на обжалване. Затова ви го докладвам за 

сведение и ще бъде насочено към звено „Правна дейност“ за 
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приобщаване към преписката по административното дело, което 

цитирах. 

Докладвам също за сведение получено в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-08-28 решение на 

Административен съд – Пловдив, по адм. дело № 473/2022 г. 

Решението е по повод искане за поправка на допусната очевидна 

фактическа грешка при изписване на собственото име на 

жалбоподателя в съдебния акт. С докладваното от мен решение е 

допусната поправката на явна фактическа грешка в съдебния акт на 

Административен съд – Пловдив, Решение № 374 по цитираното 

административно дело, която фактическа грешка е в личното име на 

жалбоподателя. Принципно решението подлежи на обжалване с 

касационна жалба. Докладвам го за сведение и също ще бъде 

насочено към звено „Правна дейност“ за приобщаване към 

преписката по съответното административно дело. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

шеста точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Постъпило е искане за изплащане на 

възнаграждение от ОИК – Добричка, за дадено дежурство на 20 юли 

тази година, в което са участвали председател, секретар и член. 

Дежурството е във връзка с комплектуване на материали по 

досъдебно производство на ОД на МВР, както и за обработване на 

входяща и изходяща кореспонденция на общинската избирателна 

комисия. Към преписката са приложени също така контролен лист и 

счетоводна справка за размера на исканите възнаграждения на 

стойност 174,23 лв. заедно с осигурителните вноски. 

Моля с протоколно решение да одобрим изплащането на 

възнагражденията на ОИК – Добричка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против 

– няма. 

Връщаме се в точка пета: Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам две преписки в тази 

точка. По първата моля да гласуваме проект на писмо, което се 

намира в моя папка, по отношение на определение, което пристигна 

в Централната избирателна комисия със съобщение по дело 

№ 1539/2022 г. Това е определението във връзка с жалба на Т. от 

Вълчи дол. Тъй като нямахме данни досега по отношение на това 

дали определението е влязло в сила, тази сутрин направих справка в 

деловодството на съда и се оказа, че определението е влязло в сила 

на 8 юли 2022 г., поради което, за да получим официален препис от 

същото, моля да гласуваме текста на писмото, с което го изискваме 

от съда. Няма как по друг начин да получим официален препис.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по така направения доклад? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

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

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам проект на писмо до 

Софийски районен съд, с което изпращаме жалбата от „Нова броуд 

кастинг груп“ срещу Наказателно постановление № 3 на 

Централната избирателна комисия. 

Преписката е комплектувана и странирана. Моля да 

гласуваме писмото за изпращане на преписката в Районния съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на  гласуване за изпращане на административнонаказателната 

преписка до Районния съд. 
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Емил 

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

Нейкова, Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Колеги, връщаме се в точката за изплащане на 

възнаграждения. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка с вх. № МИ-27-

143/19.07.2022 г. – това е изпратена документация от ОИК – Бургас, 

за изплащане на възнаграждения за проведени заседания и дадени 

дежурства на 6 юли, 7 юли, 8-и и 11 юли. Към преписката са 

приложени изискуемите документи. Общият размер на разхода е 

1800,82 лв. 

Тъй като считам, че са изпълнени всички формалности по 

комплектуване на преписката и необходимите документи се намират 

към същата, включително е наличен и контрол лист за извършен 

предварителен контрол, моля с протоколно решение да одобрим 

извършения разход, за да бъдат изплатени сумите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване по направеното предложение за 

изплащане на възнаграждения на ОИК – Бургас. 

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

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

Нейкова, Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

 

Преминаваме към последната точка от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: С вх. № ЦИК-07-80-2/21.07.2022 г. 

сме получили писмо от Асоциацията на Световните избирателни 
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органи, така да го кажем. Това е второ писмо, с което ни припомнят 

отново за предстоящото Пето общо събрание на организацията.  

Също така повторно информативно е писмото от 

Секретариата на същата организация с вх. № ЦИК-07081-1, с което 

отново ни припомнят за писмото от Индийската избирателна 

комисия и Международния институт за демокрация и управление на 

изборите – индийски. И двете писма докладвам за сведение. 

Последното писмо с вх. № ЦИК-07-88/22.07.2022 г. е от 

Международния център за парламентарни изследвания – 

информативно писмо, за предстоящ семинар на 20 – 22 септември за 

получаване на професионален сертификат по управление на 

публичните финанси – също за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка – колега Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № ЦИК-

11-39, което е качено във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. Писмото е от господин Й. И. и съдържа 

въпроси относно методиката, по която се разпределят 

парламентарните мандати на регионално ниво. 

Чух се с господин И. Той не беше запознат с тази част от 

Изборния кодекс, в която тази методика е описана. В телефонния ни 

разговор той получи общо взето информацията, която иска. 

Честно казано, не знам, но според мен, пък и той не иска да 

му я изпращаме в отделно писмо, но ако Комисията реши, и това ще 

направя, по-скоро, мисля, че този разговор беше достатъчен, за да 

получи господин И. информацията, от която се нуждае. 

Това, което прецених, е, че да се разкаже методиката за 

разпределение на мандатите, означава да се препише съответният 

раздел от Изборния кодекс, който той не познаваше. 

Ако Комисията прецени, ще предложа писмо, което да 

изпратим и което да го насочи към Раздел „Резултати“ от изборните 

резултати и към съответния текст в Изборния кодекс. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

запитване смятам, че трябва да се подготви писмен отговор с 

насочване на подателя към съответната  публично обявена методика 

за разпределение на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия, така че да може запитващият да получи 

отговор на поставените въпроси. Може би отговорът се намира и в 

Методиката към Изборния кодекс като приложение към съответните  

разпоредби.  

Колега Томов, ще Ви помоля за следващото заседание да 

подготвите проект на отговор. 

Колеги, има ли други доклади? Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за 

28 юли, четвъртък, от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 12,15 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         Камелия Нейкова 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Емил Войнов 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


