
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 275 

   

На 8 ноември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК. 

 Докладва: Силвия Стойчева 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Цветозар Томов, Гергана Стоянова, Цветанка 

Георгиева, Силвия Стойчева, Йорданка Ганчева, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Красимир Ципов и 

Георги Баханов 

4. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

  Докладват: Цветанка Георгиева и Йорданка Ганчева 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

  Докладва: Росица Матева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Георги Баханов, Камелия Нейкова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч 

Солакова, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Димитър Димитров. 
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Заседанието бе открито в 10,33 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Единадесет членове сме в залата. Имаме необходимия кворум за  

заседание. 

В отпуск е колегата Димитър Димитров. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК. 

Докладчик – госпожа Силвия Стойчева. 

2. Машинно гласуване. Докладчик – господин  Войнов. 

3. Доклади по административни преписки. Докладчици – аз, 

госпожа Матева, господин Томов, госпожа Гергана Стоянова, 

госпожа Георгиева, госпожа Стойчева, госпожа  Ганчева, господин 

Георгиев, госпожа Солакова. 

4. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладчици – госпожа  Георгиева и госпожа Ганчева. 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчик – госпожа 

Матева. 

Колеги, имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

 

Преминаваме към точка първа: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА ОИК. 
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Госпожо Стойчева, заповядайте по точка първа. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № МИ-15-289 от 

7 ноември 2022 г. е постъпила молба за освобождаване като член на 

ОИК – Ракитово, от Я. Е. П. . 

Молбата е изпратена в оригинал чрез Общинската 

избирателна комисия – Ракитово. 

Предвид изложеното и на посочените в проекта на решение 

правни основания предлагам Централната избирателна комисия да 

приеме решение, с което освобождава като член на Общинската 

избирателна комисия – Ракитово, област Пазарджик, Я.          Е.           

П.    , със съответното ЕГН, и анулира издаденото му удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

има ли по този проект на решение? Няма. 

Моля да гласуваме така представения проект относно 

промяна в състава на ОИК - Ракитово. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е с № 1570-МИ. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: По повод току-що приетото решение, 

колеги, в папката с моите инициали има проект на писмо до 

представляващия съответната партия за информиране за приетото 

решение за освобождаване на члена на Общинската избирателна 

комисия – Ракитово, с което ги уведомяваме да направят 

предложение за нов член на общинската избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме това предложение. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

 

Преминаваме към точка втора: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, във връзка с изпълнението на Договор 

№ 20 от „Сиела Норма“ бяха прегледани от администрацията всички 

приемо-предавателни протоколи между „Сиела Норма“ и 

секционните избирателни комисии за предаване на машините. Във 

връзка с този преглед се установи, че за 53 броя секции в страната и 

за 136 броя секции извън страната не са представени изискуемите 

приемо-предавателни протоколи и съответно Приложение 2 или 

Приложение 3, а в някои секции – и двете. 

Във връзка с горното предлагам да изпратим писмо до „Сиела 

Норма“, в което да им укажем, че трябва да ни представят 

посочените по-горе липсващи документи. 

Проектът за писмо е в моята папка, като в приложение са 

изброени всички секции и номерата на машините, в които липсват 

приемо-предавателни протоколи. 

Уважаеми колеги, предлагам, докато се качи приложението и 

другите документи, малко по-късно да докладвам това писмо. 

С вх. № НС-23-435 е постъпило  писмо от „Карго партнер“, с 

което ни изпращат фактура за месец октомври.  

Докладвам го за запознаване и след като бъдат прегледани 

приложените документи, тогава ще го върна на доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по-късно 

ще се върнем към доклада на колегата Войнов, като се окомплектова 

цялата преписка. 

 

Продължаваме с точка трета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 
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Заповядайте, госпожо Матева, тъй като и аз имам малко да 

уточня по моите преписки. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви писмо от Обществения съвет с вх. 

№ ЦИК-12-34 от 7 ноември 2022 г., с което председателят на 

Обществения съвет ни уведомява, че е свикано редовно заседание на 

Обществения съвет, насрочено за 8 ноември 2022 г., вторник, от 

17 часа, това е днешна дата, което ще бъде проведено онлайн с линк 

към платформата за провеждане на заседанието и с проект за дневен 

ред. 

И в тази връзка ви докладвам още едно  писмо от 

председателя на Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-34/1 от 8 

ноември 2022 г., като в допълнение към предходното писмо молят, 

съгласно установената практика, ЦИК да осигури присъствието на 

стенограф за заседанието. Молбата е да се ползва същата 

стенографка, която от дълги години присъства на заседанията на 

Обществения съвет и протоколира техните обсъждания. 

Така че моля за вашето становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по повод искането на Обществения съвет или 

предложения, ако имате. 

РОСИЦА МАТЕВА: Моето предложение е да бъде същият 

стенограф, който досега е водил протоколите на Обществения съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева за 

днешното заседание на Обществения съвет да бъде воден 

стенографски протокол от С. М. . 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, следващият ми доклад е свързан с едно  писмо, което 

ви докладвах на 1 ноември 2022 г. – запитване от А. Ч.          . 

Припомням, че ние тогава обсъждахме в работната група дали 

изобщо да се отговори на въпросите на този господин, тъй като е 

физическо лице, гражданин, след което въз основа на това 

обсъждане възложих на  ръководителя на звено „Правно“ юристите 

да изразят становище във връзка със зададените въпроси. 

Становището е във вътрешната мрежа в папката с моите 

инициали, вх. № ЦИК-09-347 от 3 ноември 2022 г., изготвено от 

юрисконсултите              Р. и К.          и към него има приложен 

проект за отговор на  писмото. 

Аз  имам друг изготвен проект за отговор, който също се 

намира в моята папка във вътрешната мрежа. Така че ви предлагам 

да обсъдим и двата проекта и съвсем е възможно да комбинираме 

двата отговора, ако Централната избирателна комисия прецени, че 

трябва да отговори на зададените от господин Ч.          въпроси, да 

върнем отговор съгласно някой от двата проекта или при 

обединение на двата отговора, които са предложени като проект. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по така направения доклад и предложените 

проекти на отговор. 

Има ли изказвания или друго предложение? Добре. 

Колеги, аз ще докладвам моите преписки, докато някои 

колеги се запознаят с преписката, докладвана от госпожа Матева. 

Докладвам ви с вх. № ЦИК-00-352 от 3 ноември 2022 г. е 

постъпило писмо от „Информационно обслужване“, към което е 

приложен технически носител – 1 брой флаш памет, с който ни 

предоставят архив на видеозаписите от заседанията на районните 

избирателни комисии за изборите за членове на Европейския 

парламент, произведени през 2014 г., парламентарните избори на 
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5 октомври 2014 г., изборите за президент и вицепрезидент и 

националния референдум на 6 ноември 2016 г., парламентарните 

избори на 26 март 2017 г., изборите за Европейския парламент на 

26 май 2019 г., парламентарните избори, произведени на 4 април 

2021 г., парламентарните избори, произведени на 11 юли 2021 г., и 

изборите за президент и вицепрезидент и народни представители, 

произведени на 14 ноември 2021 г. 

Молят за потвърждение от страна на Централната 

избирателна комисия, че видеозаписите от заседанията на РИК за 

гореописаните избори могат да бъдат премахнати от интернет 

страницата на съответните районни избирателни комисии. 

Колеги, извинявайте, ще направя докладите си малко по-

късно, тъй като не са качени във вътрешната мрежа. 

Връщам доклада на госпожа Матева и подлагам на гласуване 

предложението на госпожа Матева във връзка с запитването на 

господин Ч.           да се изпрати отговор с проектен № 4474 в 

папката на колегата Матева. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, писмото, което ви докладвах преди малко – на 

„Информационно обслужване“, с вх. № ЦИК-00-352 от 3 ноември 

2022 г. вече е във вътрешната мрежа в папката с моите инициали. 

Предлагам ви и във връзка с, доколкото си спомням, 

проведения разговор с „Информационно обслужване“, да потвърдим 

относно видеозаписите от  заседанията на районните избирателни 

комисии за изборите, описани в тяхното  писмо, за което ни 

представят архив, да бъдат премахнати от интернет страниците на 

съответните районни избирателни комисии. 

А техническият носител, с който ни се предоставя архива на 

тези видеозаписи от заседанията на районните избирателни комисии, 
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да се публикува във вътрешната мрежа, предполагам, че технически 

ще е възможно, в нарочна папка, а техническият носител да се 

съхранява в касата на Централната избирателна комисия и да се 

използва при необходимост и след решение на Централната 

избирателна комисия. 

Това е моето предложение. Моля за вашите изказвания или 

ако имате други предложения. 

Колеги, правя корекция на моето предложение. Техническият 

носител със съдържащата се в него информация да се съхранява в 

касата на Централната избирателна комисия, без да се извлича 

информацията и да се качва във вътрешната мрежа, за да не 

запълваме с информация, която към този момент няма необходимост 

да бъде ползвана, и, както казах и в предходното си предложение, 

при необходимост и след решение на Централната избирателна 

комисия  ще се ползва информацията, която се съдържа на 

техническия носител. 

Моля да гласуваме начина на съхранение и ползване, както и 

изпращането на отговор до „Информационно обслужване“, с който 

да потвърдим да бъдат премахнати видеозаписите от заседанията на 

районните избирателни комисии за съответните избори от интернет 

страницата на РИК. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – 1 

(Цветозар Томов). 

Колеги, следващият ми доклад е по докладна записка от 

администрацията с вх. № ЦИК-09-251-2 от 4 ноември 2022 г. 

относно „сключен граждански договор с външен сътрудник“, така е 

написано, „за подпомагане на дейността на Централната 

избирателна комисия в произвеждане на изборите на 2 октомври 

2022 г.“ 
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В докладната записка се посочва, че във връзка с докладни 

записки, посочени са със съответния номер, и протоколни решения, 

също посочени със съответните номера и дати, са сключени 

граждански договор и допълнително споразумение със сътрудник за 

подпомагане дейността на ЦИК при подготовката и произвеждането 

на изборите. Съгласно чл. 2 и чл. 4 от договора извършената работа 

се одобрява от ЦИК с протоколно решение. Представен е писмен 

отчет, съдържащ изпълнените дейности. 

Периодите за отчитане на възложената работа на М.              

К. Б.                           са от 2 септември до 2 октомври и от 3 октомври 

до 31 октомври 2022 г. включително , като в договора е предвидено 

възнаграждението да се изплати на две равни вноски.  

С вх. № ЦИК-11-55 от 10 октомври 2022 г. е постъпил писмен 

отчет от госпожа К.   . В отчета изпълнителят подробно е описал 

всички изпълнени дейности за периода от 2 септември до датата на 

изборите – 2 октомври 2022 г. 

Колеги, този отчет беше докладван в заседание на 

14 октомври 2022 г. и имаме протоколно решение, с което е 

одобрена работата за периода от 2 септември до 2 октомври 2022 г., 

както и е взето решение за изплащане на съответната част от 

възнаграждението. 

С вх. № ЦИК-11-55-1 от 2 ноември 2022 г. е постъпил писмен 

обобщен отчет. В отчета изпълнителят подробно е описал всички 

изпълнени дейности за периода и се предлага, предвид изложеното, 

Централната избирателна комисия да одобри изпълнените дейности 

по договора и допълнителното споразумение към него за периода от 

3 октомври до 31 октомври 2022 г., както и да се одобри 

изплащането на останалата част от възнаграждението, като 

плащането ще се извърши от средствата по план-сметката, приета от 

Министерския съвет за изборите за народни представители, които 

бяха произведени на 2 октомври 2022 г. 
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Колеги, отлагам доклада си, тъй като не е публикувана цялата 

информация по преписката, а само докладната записка, без 

приложението към него. 

Продължаваме със следващ докладчик.  

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-00-397 от 7 ноември 

2022 г., което ни е изпратено от „Информационно обслужване“, 

подписано от господин А. С.                   . Писмото е във връзка с 

наше писмо № НС-00-396 от 3 ноември 2022 г., с което искаме 

„Информационно обслужване“ да произведе от своя национален 

протокол, в който да се обединят резултатите от машинното 

гласуване в страната, а мисля, че и втори подобен условен 

национален протокол, в който да се обедини гласуването с хартиени 

бюлетини също в страната, като се изключи сумирането на 

резултатите от 292 секции, в които е гласувано с подвижна 

избирателна кутия.  

Това е нашето искане и писмото е, за да ни го изпълнят. Към 

него е приложен екселски файл ПИ 2022. 

Искам да обърна обаче внимание на това, че и в делата  за 

гласуване машинно нашето искане не е изпълнено точно такова, 

каквото е, тъй като в данните са включени и секциите извън 

страната. Въпреки че в писмото си ние не сме поискали това. 

Мисля обаче, че е по-добре да го приемем по този начин, тъй 

като не е никакъв проблем от екселския файл да се изчисти тази 

допълнителна информация, ако човек не иска да я има предвид. 

Докладвам за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на колегата Томов предлагам с негова резолюция към 

администрацията да се възложи да се обособи нарочна папка, 

тематична за издаване на бюлетин „Парламентарни избори 

2 октомври 2022 г.“. Тази информация да бъде публикувана там и 

след това да се допълва с всички материали, които ще бъдат 
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подготвени във връзка с уводната част и съдържанието на бюлетина, 

който предстои да бъде издаден. 

Продължете, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-23-434 от 3 ноември 

2022 г. Писмото е от Държавна агенция „Национална сигурност“. То 

е във връзка с задачите, които ДАНС има за извършване по 

предварително производство, описан е номерът на предварителното 

производство по описа на Софийска градска прокуратура. С това  

писмо ДАНС отправя молба да предоставим от последните избори за 

народни представители списък с лични данни и при наличие 

телефони за връзка на членовете на секционните избирателни 

комисии в Република Турция, разделени по категории, както следва: 

представители на държавата, това са двете основни, и представители 

на политическите партии, определени на квотен принцип. 

В момента го докладвам за сведение и запознаване, но лично 

аз бих бил по-щастлив, ако имаме и някаква аргументация от 

искащата страна защо иска тази информация. В писмото обаче няма 

такава аргументация. 

Иначе самата подготовка на справката би отнела повече 

време и ще се върна и ще я докладвам отново, когато съм готов с 

нея. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

Вие готов ли сте? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преди да 

продължим с тази точка, връщам в точка втора – по доклада на 

господин Войнов, който беше отложен. 

Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, връщам на доклад предложението за  

писмо до „Сиела Норма“. Приложението към писмото с номерата на 

53 машини в страната и 136 машина извън страната е качено в моята 
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папка. Качено е и писмото от „Сиела Норма“ с вх. № НС-23-422, с 

което „Сиела Норма“ ни предава подписани протоколи за предаване 

и приемане на СУЕМГ от СИК и изпълнителя. 

В тази връзка е постъпила и докладна записка от директора 

на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-355, с която се 

докладва за извършената проверка на протоколите, приложения 2 и 

3, като резултатите от проверката са отразени в приложената  

таблица, тя е в подпапката ЦИК-09-355. 

Въз основа на горното предлагам да изпратим писмото до 

„Сиела Норма“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с информацията, която е предоставена, и с текста на 

проект на писмо и приложението към него. 

Колеги, изказвания или предложения по текстовете има ли? 

Има ли изказвания или предложения по проекта на писмо и 

приложението към него, като следва да се допълни със съответните 

номера на писма, разменени между „Сиела“ и ЦИК, и да се обозначи 

и приложението относно неговото съдържание. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колеги, продължаваме с доклади в точка трета. 

Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова.  

Заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с 

№ ЦИК-07-141. Това е писмо с покана и приложени документи от 

Избирателната комисия на Индия – покана за участие в петдневна 

програма  за развитие на способностите на тема „Планиране на 

избори“ за държави, които са партньори на A-WEB.  
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Тази програма ще се състои от 5 до 9 декември 2022 г. в 

Индия. Приложени са документи с подробна  програма и 

изискванията. Могат да бъдат номинирани до трима-четирима 

човека при местния престои на разноски на Избирателната комисия 

на Индия, самолетни билети и медицински застраховки – на 

разноски на изпращащата институция. 

Съответно трябва да се заяви, ако се проявява интерес, най-

късно до 25 ноември 2022 г. с уточнение, което е записано на края на  

писмото, че това е за младши длъжностни лица по изборите с добри 

познания по английски език. 

Докладвам ви го за сведение и запознаване. 

Следващият ми доклад е по писма с номера ЦИК-07-134-1. 

Това е във връзка с писмото от Националната избирателна комисия 

на Република Корея по повод международен форум за избори в 

Сеул, който ще се проведе присъствено и он лайн на 28 ноември 

2022 г. Поканата вече е била докладвана. До 10 ноември 2022 г. 

трябва да се заяви участие. С това писмо, на което ви цитирах 

номера, ни съобщават за някои промени в участващите в този 

форум.  

Докладвам ви го за сведение и запознаване, ако някой от 

колегите има проявен интерес, да се има предвид, че в това писмо е 

представена информация за регистриране на участие, евентуално он 

лайн. 

Докладвам ви с № ЦИК-07-128-2 набор от писма и 

приложени документи във връзка със съвместна среща на 

Европейската мрежа за сътрудничество при избори и Експертната 

група по изборни въпроси, като в цитирания номер е представена 

информация за провеждането на тази среща на 28 ноември 2022 г. в 

Брюксел, както и онлайн. 

Коригирам предходния си доклад във връзка с информацията 

от Корея за провеждания там форум. Той е за 10 ноември 2022 г., а 

настоящият ми доклад във връзка с тази съвместна среща, която ще 

бъде осъществена в Брюксел, е за дата 28 ноември 2022 г., но тя ще 
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бъде хибридна и е с участие онлайн. По цитирания номер са 

представени поканите, линкове за регистрация на участие и всичката 

друга относима информация във връзка с планираната предстояща 

съвместна среща. 

Докладвам ви го за сведение и запознаване. 

Регистрацията за участие в тази среща е също до 10 ноември 

2022 г. 

И последният ми доклад е с постъпило  писмо с 

№ ЦИК-07-103-2. Това е информация със списък и програма за 

организирани семинари за професионално развитие в 

международната публична администрация. Посочени са различни 

мероприятия, които изпращачът ще проведе през месец ноември и 

декември тази година. 

Докладвам ви го за сведение и запознаване с 

№ ЦИК-07-103-2.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик – госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-06-4 от 7 ноември 2022 г. 

Това е  писмо, получено от кмета на община Тутракан, с което той 

ни информира, че с негова заповед е назначена експертна комисия и 

на нея ѝ е разрешен достъп до 3 запечатани помещения, в които се 

съхраняват изборни книжа от проведени избори през 2016 г., 2019 г. 

и 2021 г. Задачата на комисията е да направи експертиза.  

В писмото подробно е описана работата на комисията, както 

и имената на лицата, включени в нея, за отваряне на помещението. 

Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Имате ли друг доклад? 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, от кмета на община Сливо 

поле с вх. № ЧМИ-14-4 от 1 ноември 2022 г. е получена преписка с 

приложени към нея заповед за назначаване на комисия и протокол за 
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извършените от комисията действия по отваряне на запечатано 

помещение с цел прибиране на изборни книжа и материали от 

частичния избор за кмет на кметство Юделник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-22-546 от 7 ноември 

2022 г. С оглед на поставения въпрос – изразени съмнения  и 

неясноти, предлагам за сведение и приключване на преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

колега, който се е заявил в тази точка – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам ви с вх. № НС-22-547 от 

8 ноември 2022 г. писмо от господин Х.                с въпроси, свързани 

с обявяването на резултатите от парламентарните избори, както е 

написал в писмото. И съм подготвил проект на отговор с № 4474 в 

папката с моите инициали. 

Предлагам след запознаване с проекта да го гласуваме и да 

отговорим кое е решението, с което са обявени резултатите от 

изборите на 2 октомври 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по доклада на колегата Георгиев или предложения по 

проекта? Няма. 

Моля да гласуваме това предложение. 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Солакова. 

Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, едно писмо от главния  

секретар на Министерския съвет. Адресирано е до председателя на 

ЦИК и до министъра на образованието и науката с вх. № ЦИК-03-31 
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от 4 ноември 2022 г. и е във връзка с разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 

34 от Изборния кодекс относно видеонаблюдението в изборния ден. 

Тъй като възникват много въпроси поради факта, че 

видеонаблюдението като задължение е на Министерския съвет, но 

липсват ясни параметри и изисквания как да бъдат предприети 

съответни действия и как да се извършва това видеонаблюдение, 

предлагат да се проведе работна среща за обсъждане на конкретни 

предложения, изискват и становище на Централната избирателна 

комисия. 

Докладвам ви го за запознаване, може би за обсъждане на 

работна група и евентуално провеждане на работна среща с 

представители както на Администрацията на Министерския съвет, 

така и на Министерството на образованието и науката, като се има 

предвид, че по-голямата част от секциите са в училища в страната. 

По тази причина е ангажирано вниманието и на министъра на 

образованието и науката. 

На този етап – за сведение и запознаване. 

Докладвам ви докладна записка № ЦИК-09-352 от 7 ноември 

2022 г. Във вътрешната мрежа е допусната техническа грешка и 

файлът е озаглавен „351“ два пъти, но докладната записка е във 

връзка с представянето на отчета за касово изпълнение на  бюджета 

на Централната избирателна комисия в изпълнение на изискванията 

за Закона за публичните финанси. Изготвени са и са попълнени 

приложенията към докладната записка. 

Предложението е ЦИК с протоколно решение да одобри 

публикуването на отчетите за месец октомври 2022 г. на интернет 

страницата си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващата докладна записка е 

№ ЦИК-09-351 от 7 ноември 2022 г. относно заявка за тонер касети. 

Представена е подробна справка, изготвена като приложение от 

домакина по вид и брой на тонер касетите в склада на Централната 

избирателна комисия. 

Във връзка с извършената проверка на наличните количества 

е установено кои тонер касети липсват, които най-често се ползват в 

Централната избирателна комисия, посочени са съответно моделите. 

Докладната записка съдържа и справка за извършените 

доставки през годината и обща стойност – 54 851 лева и 15 стотинки 

без ДДС. С оглед на това, че имаме остатък до 70 хиляди лева, 

възможност да направим заявка за тонер касетите, които липсват в 

ЦИК и които най-често се ползват, има приложена справка за това в 

таблица, изготвена от В. Д.     . 

Прогнозната стойност на тази поръчка по видове, така както 

са посочени, е в размер на 6357 лева и 65 стотинки без ДДС. 

Предлагам ви да одобрим предложението за изпращане на 

заявка за извършване на доставка на необходимите тонер касети, за 

да имаме гаранцията, че липсващите ще бъдат възстановени. 

По бюджета на Централната избирателна комисия има 

налични средства за извършване на плащането по § 10-15. 

Моля за протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме това предложение. 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с писмо № НС-26-31 от 

7 ноември 2022 г. от Печатницата на БНБ са предоставени на 

Централната избирателна комисия в изпълнение на Решение № 

1266-НС от 15  август 2022 г. и Решение № 1823 от 2020 г. относно 

извършването на контрол при отпечатването на бюлетините в частта 

на проверка на формите и на производствения брак. 

При извършено унищожаване са представени протоколи, 

които са публикувани във вътрешната мрежа, от извършената 

проверка, съответно от унищожаването на технологичния брак и 

печатните форми в изборите за народни представители на 2 

октомври 2022 г., както и в частичните избори през годината. 

Докладвам ви го за сведение.  

Предлагам копие от  писмото и самите протоколи да бъдат 

приложени към договора с Печатницата на БНБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля за протоколно решение. 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  писмо с вх. № НС-22-544 от 

4 ноември 2022 г. от А. Б.                     . Към писмото си по 

електронната поща той прилага сканирано удостоверение, издадено 

от Районна избирателна комисия 25 за назначаването му като 

заместник-председател на секционна избирателна комисия с посочен 

номер. 

Той ни уведомява, че не е получил своето възнаграждение за 

участие в избирателна комисия в изборите на 2 октомври 2022 г. 

Секцията е в 25 изборен район, административен район „Красна 

поляна“. 
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Предлагам ви с писмо до кмета на район „Красна поляна“ – 

Столична община, да изпратим писмото на господин Б.   по 

компетентност и с искане за извършване на проверка и 

предприемане на всички необходими действия по изплащане на 

възнаграждението в най-кратък срок. Писмото ни да бъде с копие до 

А. Б.  , изпратено по електронната поща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта на писмо – проектен № 4472. 

Имате ли изказвания или предложения? Няма. 

Моля да гласуваме така представения проект. 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви преписка вх. 

№ ЦИК-09-348 от 3 ноември 2022 г. Докладната записка е по повод 

постъпила фактура в Централната избирателна комисия от 

„Информационно обслужване“ за плащане за временно ползване на 

сървърна конфигурация след изтичане и прекратяване на договора 

между ЦИК и „Информационно обслужване“ от 2021 г. за ползване 

на сървърна конфигурация, предоставена от „Информационно 

обслужване“. 

Знаете, че Централната избирателна комисия направи 

предложение, искане да получи оферта и въз основа на нея 

гласувахме протоколно решение за закупуване на сървърната 

конфигурация заедно с лицензите. Това споразумение между ЦИК и 

„Информационно обслужване“ е от 22 септември 2022 г. На тази 

дата споразумението е регистрирано в Централната избирателна 

комисия. А в „Информационно обслужване“ е регистрирано на 

6 октомври 2022 г. и фактурата, която е получена в Централната 

избирателна комисия, е за периода от прекратяване на договора за 
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фактическото ползване на тази сървърна конфигурация, 

включително до 6 октомври 2022 г. 

Затова с тази докладна записка сега се предлага да се 

подпише едно допълнително споразумение между ЦИК и 

„Информационно обслужване“ към Договор за продажба № 23 от 22 

септември 2022 г. по регистъра на ЦИК, като се приеме, че датата, 

на която собствеността на сървърната конфигурация се прехвърля на 

купувача, е датата 6 октомври 2022 г., която да се счита като дата за 

сключване на договора, за да можем да изплатим така представената 

фактура и договорът да бъде след 6 октомври 2022 г. В противен 

случай, ако считаме, че датата на подписването на договора е 22 

септември 2022 г. по нашия регистър, за един период от време 

трябва да се дължи два пъти стойността на сървърната 

конфигурация. 

Предлагам ви да одобрим предложението за сключване на 

допълнително споразумение и изменение в частта изречение второ 

от ал. 1 на чл. 1. Виждате предложението в проекта на допълнително 

споразумение, приложение към докладната записка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по така направения доклад и предложението? 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Имам предложение в предложения 

текст с допълнителното споразумение, където е казано „от датата на 

прехвърляне на собствеността, като тази дата се счита за дата на 

сключване на договора“, съответно да върнем предложение, да не е 

„дата на сключване на договора“, а „дата на влизане в сила на 

договора“. Датата на сключване на договора е друго. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като отправеното 

предложение търпи много редакция, аз приемам първо 

предложението, и аз също си го мислех, да се прецизира цялостната 

редакция на точка първа от допълнителното споразумение, 
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включително чисто граматически и пунктуационно, включително и 

датата на сключване на договора да се счита дата на влизане в сила 

на този договор. 

Да се направят така корекциите – прецизно, ясно, за да няма 

необходимост от сключване на още едно допълнително 

споразумение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения или изказвания? Няма. 

Във връзка с постъпилото предложение и необходимостта от 

корекции по проекта на допълнително споразумение след 

изготвянето му от  администрацията на Централната избирателна 

комисия ще бъде върнато за преглед от ЦИК и тогава ще го подложа 

на гласуване. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка 

№ ЦИК-09-349 от 4 ноември 2022 г. се прави предложение за 

попълване на състава на постоянно действащата експертна комисия 

към ЦИК и определяне на нови задачи. Приложен е и проект на 

заповед на председателя на Централната избирателна комисия. С 

оглед на това, че трудовият договор с Ц. Ж.                          е 

прекратен, тя е била в състава на постоянно действащата комисия, 

сега се предлага на това освободено място да бъде включен Д.         

С.  – главен експерт „Регистри“ от дирекция „Администрация“.  

И съгласно чл. 10 от Наредбата по прилагането на Закона за 

националния архивен фонд на експертната комисия да се възложат  

задачи да се актуализира номенклатурата на делата със срокове за 

тяхното съхранение във връзка със сроковете, посочени в Изборния 

кодекс, коригирам леко предложението, и срока за тази задача да 

бъде 15 април 2023 г. 

Доколкото успявам да разбера, предложението е 

продиктувано от факта, че има произведени много на брой 

предсрочни парламентарни избори, а ние в нашата номенклатура 

имаме посочен срок – до следващите четири години, за 

парламентарните избори, а в Изборния кодекс срокът за съхранение 
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на тези документи в учрежденския архив следва да бъде до 

следващите избори от същия вид. 

В тази връзка си спомняте, че имаше проблеми, възникнали и 

пред съответните общински администрации, с оглед на 

архивирането на документите в техния учрежденски архив.  

Аз лично предлагам да приемем подобно решение – да се 

възложи задача на постоянно действащата експертна комисия за 

актуализиране на номенклатурата на делата, като изрично се посочи, 

че срокът на съхранение на тези документи е до произвеждане на 

избори от същия вид, за да можем да архивираме документите и от 

предсрочните парламентарни избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка 

№ ЦИК-09-350 от 4 ноември 2022 г. се представят отчетите за 

извършената работа за периода 1  август – 31 октомври 2022 г. от 

изпълнителите по граждански договори, сключени за този период от 

В.                   Й.                      М. , С.                И.                    М.  ,        

В. Й. Т., Ю. С. Д., Н.                                                                                   

П. И., К. П. Н., Б.                                                                                         

А. Б., В. В. П. и К.                                                                                    

Х.           Б.           . 

Посочени са и броят изготвени протоколи. Те са със 

съответните дати в отчетите на стенографите и дължимата стойност 

по гражданските договори. Общата стойност по така представените 

отчети по изпълнението на гражданските договори е 12 хиляди 992 
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лева. А средствата са предвидени по план-сметката за произвеждане 

на изборите за народни представители. 

Предлагам ви ЦИК с протоколно решение да приеме 

изпълнението на работата по гражданските договори и да се 

извърши плащането по тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме така направеното предложение. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ще ви докладвам няколко  

писма до районни прокуратури. 

Първото – до Районната прокуратура – Варна. Лицето е 

гласувало в изборите за президент и вицепрезидент на 14-и и в новия 

избор на 21 ноември 2021 г., както и в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. два пъти. 

Изпращаме заверено копие от  писмото на Главна дирекция  

„ГРАО“ за извършената проверка в изпълнение на решението на 

Централната избирателна комисия за проверка на гласували в 

нарушение без избирателни права. Изпращаме получените като 

приложение към писмото на ГД „ГРАО“ заверени страници от 

съответните избирателни списъци с посочени номера секции, те са 

посочени и в нашето  писмо, заверени от ТЗ „ГРАО“, така както са 

получени в Централната избирателна комисия, и за секцията, в която 

лицето е дописано, ако има представена декларация, също се 

прилага. 

Ако искате, да ви докладвам и другите писма. 

Следващото писмо също е до Варна. Виждате, че лицето е 

гласувало два пъти в изборите за президент и вицепрезидент. 

Приложенията са същите, така както решихме на тези избори да 



24 

 

изпращаме заверените от ТЗ „ГРАО“ съответни страници от 

избирателните списъци и декларацията  на лицето за секцията, в 

която е дописано, разбира се, и заверено копие от  писмото на 

Главна дирекция „ГРАО“. 

Третото писмо е също до Районната прокуратура – Варна. 

Това лице е гласувало в изборите за президент и вицепрезидент, и в 

изборите за народни представители на 14 ноември два пъти.  

И следващото писмо, което е до Районната прокуратура – 

Пловдив. Става дума за лице, което е гласувало два пъти в изборите 

за президент и вицепрезидент на 14 ноември. 

По същия начин прилагаме заверения копия от първа и 

съответна страница, на която фигурира лицето от списъка на ГД 

„ГРАО“ от извършената проверка, заверено копие от самото  писмо  

на ГД „ГРАО“, заверените от ТЗ „ГРАО“ копия на страници на 

избирателните списъци и декларация от лицето, ако има приложена 

такава, към секцията, в която е дописано. 

За съжаление и тук има случаи, в които лица са били членове 

на секционни избирателни комисии. Надявам се при извършване на 

проверката в Прокуратурата да стане ясно, че това е някаква грешка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

предполагам, успяхте да се запознаете с проектите на писма. 

Господин  Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: В единия проект на  писмо има 

направено в червено – текстът остава ли, или не остава? Това като 

въпрос. 

И по предпоследния абзац на писмото – „при необходимост 

от допълнителни данни по отношение на членовете на СИК, 

включително по избирателните списъци, същите могат да бъдат 

изискани от съответната община“.  

Тук става въпрос за народни представители на 14 ноември и 

архивът би следвало вече да е в областната администрация, тъй като 

членовете на СИК се назначават от РИК. Предполагам, че архивът 

трябва да е в областната администрация. Само това. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, да, тестът в червено остава, 

трябваше да извърша допълнителна справка по отношение на 

номера на лицето в списъка. 

А по отношение на този абзац за съответната община, с оглед 

на това, че общинските администрации изплащат възнагражденията 

на членовете на секционните избирателни комисии по ведомостите 

се съдържа информация за трите имена и ЕГН на лицето, а 

избирателните списъци също се намират в общината.  

Аз не правя предложение за промяна в този абзац. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания? Няма. 

Подлагам на гласуване четирите писма – три до Районната 

прокуратура – Варна, и едно до Районната прокуратура – Пловдив, с 

проектни номера 4466, 4468, 4469 и 4470. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колеги, в тази точка връщам към моя доклад, който направих 

по-рано, и не бяха качени във вътрешната мрежа всички приложени 

документи, които бяха описани в докладна записка, с вх. 

№ ЦИК-09-251-2 от 4 ноември 2022 г. относно изпълнението на 

работата по сключен граждански договор с М. К. Б.                              

за периода 3 октомври – 31 октомври 2022 г. 

Обобщеният отчет, който е изготвен по изпълнение на 

Договор № 57, сключен на 2 септември 2022 г., е с вх. № ЦИК-11-55-

1 от 2 ноември 2022 г. Виждам вече, че са качени и отчетът с вх. № 

ЦИК-11-55 от 10 октомври 2022 г., въз основа на който имаме 

протоколно решение от 14 октомври по протокол № 266, с което сме 
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одобрили работата за периода 2 септември – 2 октомври 2022 г., и 

сме приели решение за изплащане на съответната част от 

възнаграждението, така както е предвидено в договора – на две 

части. 

Предлагам ви да одобрим направеното в докладната записка 

предложение  – да приемем работата по изпълнение на сключения 

договор с М. К.     , и да се изплати и останалата част от 

възнаграждението по договора и сключеното допълнително 

споразумение. 

Моля за вашите изказвания. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз ще гласувам „за“, разбира се, 

изпълнението на договора, независимо че видно от отчета са 

изпълнявани дейности и е предоставена допълнителна и устна 

информация на членове на Централната избирателна комисия. Това, 

което аз имам като поглед върху дейността, е единствено 

получавания прес скрипинг за съответния ден по електронната поща. 

Взимам отношение, за да обърна внимание в частта на 

обобщения отчет от 2 ноември. Това, което ми прави впечатление, е 

да се обърне внимание на служителя, че не следва да изготвя тези 

отчети в трето лице. Няма да кажа, че не би следвало да съдържа 

оценка на изпълнението на дейността. Следва да бъде от първо лице 

единствено число, разбира се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Следващият докладчик по тази точка – господин Ципов.  

Заповядайте. 
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № 

НС-04-02-392 от 7 ноември 2022 г. Писмото е от Областната 

дирекция на МВР – Плевен, където във връзка с досъдебно 

производство под съответния номер искат да им предоставим данни 

дали е избрано за народен представител лицето С. И.                           

О. на проведените избори на 2 октомври 2022 г. 

В тази връзка ви предлагам проект на писмо до 

„Информационно обслужване“ да ни бъде предоставена тази 

информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта на  писмо с № 4474. 

Подлагам на гласуване така представения проект. 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам ви вх. № НС-04-02-393 от 

7 ноември 2022 г. молба от вещо лице И. П.             – експерт-

криминалист от Столичната дирекция на вътрешните работи, за 

предоставяне на достъп до оригинални, съхранявани в ЦИК 

документи и постановления за извършване на почерково изследване. 

Докладвам ви го за запознаване и с моя резолюция ще бъде 

предоставено на вниманието на  администрацията на ЦИК да бъде 

осигурен такъв достъп на вещото лице, след като бъде осъществен 

контакт с него. 

Докладвам ви също така за сведение и вх. № ПВРНС-6-99 от 

7 ноември 2022 г. писмо от община Берковица, с което предоставят 

на Районното управление на МВР в гр. Берковица информация във 

връзка с наше писмо, изх. № ПВРНС-6-98 от 25 октомври тази 

година. 

Колеги, една автокорекция по писмото от Областната 

дирекция на МВР в Плевен. Ще извършим справка дали това лице 
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фигурира в решението на Централната избирателна комисия за 

обявяване на народните представители под № 1564 от 7 октомври 

тази година и ще бъде предоставен отговор на вниманието на 

Областната дирекция на МВР – Плевен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик – господин  Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, изпратена ни е 

цялата преписка от Районната прокуратура – Пловдив, с вх. № 

НС-09-262 от 31 октомври 2022 г. по компетентност. Качена е във 

вътрешната мрежа. Това е постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство и изпращане по компетентност. Обръщам 

внимание, че постановлението е от 23 септември 2022 г. и е 

изпратено до РИК 16 – Пловдив от заместник-районния прокурор 

при Районната прокуратура – Пловдив. Моля да го отворите и да го 

видите. 

Образувано е по постъпил сигнал в Шесто районно 

управление на МВР – Пловдив, чрез единния номер 112 от едно лице 

с оглед евентуално осъществено престъпление от общ характер по 

Раздел III, Глава III  – Престъпления против политическите права на 

гражданите по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс. 

Установило се е, че лицето е подало сигнал, че на 

22 септември 2022 г. е видяло бял микробус с монтирани 

високоговорители, можете да го прочетете, от които звучала реч 

само на турски език, да се движи с бавна скорост по една улица в 

Пловдив, бил облепен с плакати. Не знаел какво точно казват лицата 

от буса, тъй като не владеел езика. Били предприети действия от 

полицейски служители за установяване на фактическата обстановка 

– с регистрационен номер, спряно е,  установени са три лица, които 

са били вътре. Снети са обяснения, били са привърженици на ПП 

ДПС, което ни е изпратено в оригинал. Лицата са заявили, че са 

агитирали на български и на турски език. 

Прокуратурата счита, че не са събрани достатъчно данни по 

смисъла на чл. 211 за извършване на престъпление от общ характер 
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или друго престъпление от общ характер, което да налага намесата 

на Прокуратурата, а се явява нарушение по Изборния кодекс и 

подлежи на съответната административна санкция, поради което и 

отказва да образуват досъдебно производство и прекратява 

преписката. И пише да се изпрати на 16 РИК – Пловдив.  

Погледнах в сайта на 16 РИК – Пловдив, това е от 23 

септември, както казах. По това време 16 РИК – Пловдив, е 

действала, а няма произнасяне. Свързах се по телефона и с 

председателя на РИК – Пловдив, който ме уведоми, че не е 

постъпвала такава преписка. Имало е някакви телефонни разговори, 

но не е постъпвала преписка в РИК – Пловдив, до действието на 

мандата на Районна избирателна комисия 16 – Пловдив.  

С оглед на изложеното, уважаеми колеги, предлагам 

преписката да остане за сведение, тъй като същата е била от 

компетентността на 16 РИК – Пловдив. Както казах преди малко, на 

23 септември е постановлението за отказ. Не е било изпратено на 

компетентния орган към онзи момент, какъвто се явява РИК 16 – 

Пловдив. 

Отделно от това от преписката считам, че не може да се 

установи по безспорен начин кое от трите лица е извършвало 

агитация на език, различен от българския, ако е имало такава, видно 

от снетите обяснения. 

Така че предлагам да остане за сведение с оглед на 

изложените мотиви. 

Ако има някой друг колега, който има друго мнение или 

друго становище по въпроса, евентуално за налагане на 

административна санкция, както ни е изпратено по компетентност от 

Районната прокуратура – Пловдив, в днешното или в следващо 

заседание ще ви моля да изразите такова, ако има различно от моето 

становище. 

Наред с предложението ми да остане за сведение и да не се 

извършват действия от Централната избирателна комисия относно 

търсене на административна отговорност при изложените мотиви, 
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тъй като компетентна е РИК 16 – Пловдив, която е с приключил 

мандат, да върнем и преписката, тъй като е в оригинал, на Районната 

прокуратура – Пловдив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

имате ли или предложение, различно от на докладчика? Няма. 

Значи остава за сведение, нали така? 

И да се върне. Да, трябва да гласуваме връщането на 

преписката на Районна прокуратура – Пловдив. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № 

НС-06-201 и 200/1 от 4 ноември. Това са две писма от кмета на 

Перник, които са с копие до председателя на ЦИК. Двете са до 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Перник, и са 

изпратени, тъй като ние изпратихме писма до Окръжна прокуратура 

– Перник, Окръжен следствен отдел по компетентност на кмета на 

община Перник.  

В писмата се искаше да се предостави справка от ЦИК на 

Република България за членовете на СИК, избирателна секция, в 

която се е гласувало със специализирано устройство за машинно 

гласуване. Секциите са 132 – Ярджиловци, и другата мисля, че беше 

Богданов дол, като кметът отговаря на Окръжния следствен отдел, 

че във връзка с исканата информация уведомява, че секционните 

избирателни комисии се назначават от РИК – Перник, като след 

приключване на изборния процес цялата документация се предава на 

Областната администрация – Перник. 

В община Перник разполагат със списък на лицата – членове 

на съответните секции, получили възнаграждения след приключване 

на изборния процес, който се прилага.  
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Така че мисля, че колегите от Окръжния следствен отдел при 

Окръжната прокуратура – Перник, са получили исканата 

информация, така както е посочено и в писмата на кмета на община 

Перник. 

Предлагам да останат за сведение, тъй като са и с копие до 

председателя на ЦИК. 

Следващото, уважаеми колеги, е вх. № ПВРНС-04-2-26 от 

2 ноември 2022 г. от Пето районно СДВР – София, във връзка с 

водено разследване желаят да им предоставим справка на коя дата и 

от кого е представена декларация – Приложение 45-ПВРНС за 

регистрация като наблюдател в изборите за президент и 

вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. от             

С. А. С                                  от дата 23 октомври 2021 г. Молят за 

спешност.  

Подготвено е писмо във вътрешната мрежа в моята папка, в 

което им предоставяме: приложено изпращаме копие от заявление за 

регистрация на наблюдатели от „Зона  за Трансатлантически 

просперитет – Наблюдателна мисия, България – Приложение 44, 

копие от декларация за изрично упълномощен представител от 

неправителствена организация – Приложение 45 на въпросното лице 

– С.          , както и копие от страницата на Входящия регистър на 

заявени наблюдатели от български неправителствени организации за 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. 

Моля да го подложите на гласуване и изпращане на този 

отговор с приложенията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с писмото с проектен № 4475. 

Имате ли изказвания или предложения по текста? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект. 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, последно докладвам 

ви подготвени две писма до „Информационно обслужване“ за искана 

информация, входящи номера, от Окръжен следствен отдел – 

Кърджали са и двете. 

Едното е № НС-09-268 от 7 ноември 2022 г., другото е 

№ НС-09-271 от 7 ноември 2022 г. от следовател К.     . Желае на 

основание чл. 159 да им предоставим информация за две лица, с 

отделните писма, с посочени ЕГН и адреси, дали лицата са подавали 

декларация или друг документ, с който да са заявили, че ще 

упражнят правото си на глас в чужбина на изборите, проведени на 

11 юли 2021 г. за народни представители. 

„Ако е подал декларация, да ни уведомите колко броя 

декларации е подал“, и да предоставим заверено копие от същите 

документи (декларации). 

Считам, че тук с оглед на текста по-нататък не се касае за 

декларация, а за заявление за гласуване в чужбина, така че с две 

писма от Централната избирателна комисия до „Информационно 

обслужване“ правим запитване дали лицата са подавали заявления за 

гласуване извън страната в изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

 

Колеги, продължаваме с точка четвърта. 
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ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА 

ОИК. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, с вх. № МИ-27-191 от 

3 ноември 2022 г. сме получили искане за изплащане на 

възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Велико 

Търново, за проведено едно дежурство от председател и двама 

заместник-председатели на 2 ноември 2022 г. 

Към писмото са приложени всички изискуеми  документи, 

налични са счетоводна справка и контролен лист. Сумата е в размер 

на 178 лева и 22 стотинки. 

Предлагам да я одобрим за Общинската избирателна комисия 

– Велико Търново. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да одобрим така направеното предложение. 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Ганчева. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви искане за изплащане на 

възнаграждение, постъпило с вх. № МИ-27-192 от 7 ноември 2022 г. 

от Общинската избирателна комисия – Болярово. 

Към преписката са приложени всички необходими по закона 

и по нашите решения документи. Приложена е и счетоводна 

справка, с оглед на която сумата, която се иска, е за проведено едно 

дежурство от председател и секретар на 29 септември 2022 г. на 

стойност 121 лева и 3 стотинки. 
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Към преписката се съдържа и контролен лист от 8 ноември с 

положително становище за изплащане на така постъпилото искане за 

възнаграждение. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим исканото 

възнаграждение на ОИК – Болярово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване да одобрим така направеното 

предложение. 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

 

Колеги, преминаваме към последната точка – пета: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви писмо с изх. № МИ-08-92/2 от 

7 ноември 2022 г. от Софийския градски съд, с което ни изпращат 

заверен препис от решение по НАХД № 4719 от 2020 г. на Софийски 

районен съд, Наказателно отделение, 133 състав, с което се отменя 

обжалваното решение на Централната избирателна комисия с № 

1769 от 25 февруари 2020 г.  

Колеги, това решение съм го докладвала. Отбелязано е, че 

решението е влязло в сила на 28 септември 2022 г. Съобщение за 

решението, с което се отменя решението на ЦИК съм докладвала на 

19 август 2022 г., когато Централната избирателна комисия е взела 

решение да не обжалва това решение на Софийски районен съд, 

поради което то е влязло в сила. 

Припомням, че всъщност мотивите на съда, за да отмени 

решението на Централната избирателна комисия са, че свидетели по 
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акта са двама членове на Централната избирателна комисия, които 

са участвали и в заседанието на ЦИК, в което е взето отмененото 

решение, с което е установено административно нарушение и е взето 

решение да се упълномощи председателят на ЦИК за издаването на 

акт за установяване на това административно нарушение. 

Може би за съобразяване при следващи 

административнонаказателни производства. 

Докладвам ви заявление до Централната избирателна 

комисия с вх. № МИ-22-22 от 3 ноември 2022 г. Заявлението е от 

адвокат Л. Г. като пълномощник на В. П.                                               

С .  . На основание чл. 519, ал. 2 от ГПК с това заявление ни е 

предявен изпълнителен лист в оригинал, издаден от 

Административния съд – Благоевград, въз основа на Решение 

№ 9297 от 20 октомври 2020 г. по Административно дело № 158 по 

описа на Административния съд – Благоевград, от 2021 г. и 

решението е постановено по описа на Върховния административен 

съд по Административно дело № 2854 от 2022 г. 

С тези решения Централната избирателна комисия е осъдена 

да заплати на          В. С.            сумата от 10 918 лева и 44 стотинки, 

както и законната лихва върху тази сума, считано от 1 февруари 

2021 г. до окончателното ѝ изплащане, както и 2170 лева, 

представляващи разноски по Административно дело № 158 от 

2021 г., и разноски в размер на 564 лева за касационната инстанция 

по делото, което посочих, по описа на Върховния административен 

съд. 

Със заявлението е указана банкова сметка, която е на лицето 

В. П. С.                           и по която да бъдат изплатени сумите, за 

които е осъдена Централната избирателна комисия. 

Така че ви предлагам да вземем решение да бъдат изплатени 

така посочените от мен суми, като и законната лихва върху 

присъдената сума, представляваща обезщетение за имуществени 

вреди, да бъде изчислена, считано от 1 февруари 2021 г. до днешна 

или утрешна дата, когато бъде подготвено за плащане. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад. 

Имате ли изказвания?  

Ако няма изказвания, подлагам на гласуване предложението 

на докладчика. 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, и последно в тази точка. 

Припомням, че с призовка, получена в Централната избирателна 

комисия, мисля, на 26 октомври, докладвана на 27 октомври, ни е 

съобщено, че по Административно дело № 3603 от 2021 г. по описа 

на Върховния административен съд ще се проведе съдебно 

заседание утре, 9 ноември 2022 г. от 11 часа. 

Припомням, колеги, че това е делото, което е образувано по 

жалба на „Демократична България“ срещу съвместни указания на 

Централната избирателна комисия и на Комисията за защита на 

личните данни. 

Преди това ви докладвах и решението на Съда на Европейски 

съюз в Люксембург, което е постановено по преюдициалното 

запитване, отправено от Върховния административен съд по шест 

въпроса, които са формулирани, като припомням, че по първите два 

въпроса решението на съда е, че за обработване на лични данни при 

провеждане на избори в дадена държава – членка, не е изключено от 

приложното поле на този регламент. Разбирането, че не се прилага 

регламентът, е споделено от състава на Административния съд – 

София-град, който е отменил указанията в обжалваните части, а по 

останалите въпроси от 4 до 6 е прието, че разпоредбите на 

регламента трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат 

компетентните органи на дадена държава – членка, да приемат 

административен акт с общо приложение, с който се ограничава или 
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евентуално се забранява видео заснемането при преброяване на 

изборните резултати в изборните помещения по време на избори в 

тази държава – членка. 

Припомням, че всъщност с тези указания е ограничено 

правото на наблюдатели и застъпници да заснемат процеса на 

преброяване и в тази част указанията са отменени от 

Административния съд – София град. Предстои утре Върховния 

административен съд може би да се произнесе по същество. 

Предлагам, ако някой колега желае, да се яви на делото. Ако 

не, аз ще се явя на делото от името на Централната избирателна 

комисия. По-рано се е явявала колегата К. И.                   – в двете 

съдебни заседания, които са проведени във Върховния 

административен съд, преди да бъде отправено преюдициалното 

запитване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия и насрочвам следващото за 10 ноември 2022 г., 

четвъртък, от 10,30 часа. Благодаря ви. 

 

(Закрито в 12,08 ч.) 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Камелия Нейкова 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

  Виолета Тасева 


