
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 279 

 

На 22 ноември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева,  Йорданка Ганчева, 

Силвия Стойчева, Димитър Димитров, Севинч 

Солакова, Ерхан Чаушев и Георги Баханов  

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

   Докладва: Росица Матева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева 

и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВА: Красимир Ципов. 
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Заседанието бе открито в 10,30 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Десет членове сме в залата. Имаме кворум за провеждане на 

заседание. 

В платен отпуск е колегата Ципов. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

  1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

2. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева, госпожа Ганчева, госпожа Стойчева, господин 

Димитров и госпожа Солакова. 

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчици госпожа Стойчева и госпожа Георгиева. 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа 

Матева. 

Имате ли предложения за допълване? Господин Чаушев го 

добавям в „Административни преписки“. 

Други колеги? Няма. 

Моля да гласуваме дневния ред с направеното допълнение. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

 

Преминаваме към точка първа: 
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МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, искам да ви 

информирам, че работата на експертите към Централната 

избирателна комисия по извличане и архивиране на данните от 

флашпаметите от изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г. приключи. Цялата база данни е записана на 2 броя външни 

твърди дискове. Те са предадени от ЦИК на експертите и обратно – 

от експертите на Централната избирателна комисия, с приемо-

предавателни протоколи с вх. № НС-23-448 и вх. № НС-23-448-1. 

Базата данни е създадена на 2 броя лаптопи, предоставени от 

Министерството на електронното управление, като в приемо-

предавателния протокол са описани техните серийни номера. 

Тъй като трябва да върнем на МЕУ получените от тях 

лаптопи, предлагам да вземем решение информацията от 

горепосочените лаптопи да бъде изтрита, след което лаптопите да 

бъдат върнати на Министерството на електронното управление с 

приемо-предавателен протокол, а двата диска с базата данни да се 

приберат и съхраняват в касата на Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз предлагам да попитаме 

Министерството на електронното управление дали не можем да 

закупим тези компютри, които да останат за ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения във връзка с доклада на колегата Войнов? 

Колеги, дотук има две предложения във връзка с тези данни. 

Има ли друго предложение или изказвания, за да ги подложа на 

гласуване? 
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Основното предложение на докладчика беше да се изтрият 

данните от лаптопите на Министерството на електронното 

управление, така че да не остава никаква информация върху тях, и да 

се върнат на Министерството на електронното управление.  

Предложението на колегата Матева е да се изпрати писмо  до 

Министерството на електронното управление дали може да бъдат 

закупени от ЦИК тези компютри и информацията да си остане на 

тях. 

Няма други предложения. 

Подлагам на гласуване предложението на господин Войнов. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 5 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – 8 (Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева и Севинч Солакова). 

Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа 

Матева да се изпрати писмо до Министерството на електронното 

управление дали тези лаптопи, на които към момента са налични 

данните, извлечени от флашпаметите от изборите на 2 октомври 

2022 г., да бъдат закупени от Централната избирателна комисия. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова и Цветозар Томов); против – 2 (Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева). 

Господин Войнов, следващ доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпили са отчети от 

IT експертите към Централната избирателна комисия:     К.          С., 

Г.               Б.,          С.             А.,                М.                С.,             Т.                

Г.                 и                  Д.                 Б.                  с вх. № НС-00-414, 
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414-1, 414-2, 414-3, 414-4, 414-5 и 414-6, всички те са в подпапка 

„Отчети“ и са във връзка с приключване на гражданските им 

договори. 

Очакваме още един отчет от М. Д., а също така 

доклад за изпълнението на последната задача, която докладвах, а 

именно по извличане и архивиране на данните от флашпаметите.  

Затова докладвам тези отчети за запознаване и за 

приобщаване към досиетата по договорите, а след като получим 

всички документи, тогава ще разгледаме приемане на работа им. 

Засега – за запознаване. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо от „Информационно 

обслужване“ АД с вх. № НС-00-412. То е в отговор на наше писмо, с 

което им поискахме информация дали е провеждано машинно 

гласуване през 2021-а и 2022 г. с 29 броя машини. С тяхното писмо  

„Информационно обслужване“ АД ни изпращат списък на секциите, 

в които са използвани машините за гласуване с изпратените от нас 

серийни номера. 

Обръщам внимание, че информация за серийния номер на 

машината присъства само във формат версия 1.6, който е използван 

на изборите на 14 ноември 2021 г. и 2 октомври 2022 г. 

Докладвам писмото за запознаване, като ще възложа на  

администрацията да извърши проверка на получената от 

„Информационно обслужване“ АД информация с всички данни, 

които имаме в Централната избирателна комисия за тези машини.  

Също така предлагам да изпратим писмо до „Карго- 

партнер“, с което да им поискаме и те да ни предоставят 

информацията, с която разполагат, за движението на тези машини. 

Проектът за писмо е в моята папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по направеното предложение? 
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И прилагаме същия списък, както изпратихме на 

„Информационно обслужване“ АД. Добре. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад  

писмо с вх. № НС-23-435 от 7 ноември 2022 г. 

Ще припомня, че с това писмо „Карго-партнер“ ни изпратиха 

фактурата за месец октомври и съпътстващите документи. След 

прегледа на документите е изготвена докладна записка от директора 

на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-373. В нея са 

описани представените документи и извършените складови 

дейности.  

Описаните дейности отговарят на Приложение № 1 – 

услугите по т. 6.1. от Договор № 24 от 28 септември 2022 г. 

Установено е съответствие на предоставената към фактурата справка 

за извършените дейности и Приложение № 1 към договора, както и 

че са спазени изискванията на договора. 

Поради горното предлагам да вземем решение за плащане на 

стойността по фактурата за месец октомври 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с докладната записка и с приложените към нея 

документи. 

Имате ли изказвания, предложения, становища?  

Подлагам на гласуване направеното от докладчика 

предложение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Росица Матева и 

Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-446. То е в отговор на наше  

писмо, с което поискахме да ни предадат приемо-предавателните 

протоколи за 3 машини, които липсваха. С писмото „Сиела Норма“ 

АД ни предава исканите три протокола. С това са ни предоставили 

всички приемо-предавателни протоколи между секционните 

избирателни комисии и техниците на „Сиела Норма“ АД. 

Докладвам писмото за запознаване и предлагам след обяд на 

работна група да обсъдим приемането на работата по Договор № 20. 

Уважаеми колеги, връщам на доклад докладната записка от 

директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-367, която 

докладвах на предходното заседание за запознаване. Тя е относно 

изготвени документи за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Поддържане, съхранение и транспортиране на акумулаторни 

батерии за СУЕМГ“. 

Тъй като договорът на ЦИК за съхранение на батериите 

изтича на 22 декември 2022 г., е необходимо да се проведе възлагане 

на обществена поръчка за поддържане, съхранение и 

транспортиране на батериите. За определяне на цената на 

обществената поръчка са взети цените по сегашния договор, който 

имаме за съхранение на батериите.  

От главния счетоводител е изготвена финансова обосновка за 

възлагане на обществената поръчка. Изготвен е и проект на 

документация за възлагане на обществената поръчка чрез открита 

процедура.  

Максималната прогнозна стойност на поръчката е до 

194 хиляди лева за 24 месеца, като в нея е включена и цената за 
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транспортиране на батериите от склад на ЦИК до склад на 

Изпълнителя и обратно, както и товаро-разтоварните дейности. 

Към проекта на документация са приложени техническа 

спецификация, образец на техническо предложение, на ценово 

предложение, проект на договор и индикативен график за 

провеждане на процедурата. 

Предлагам да разгледаме и одобрим документацията за 

обществената поръчка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, за 

запознаване малко време или, ако ви е необходимо повече, към края 

на заседанието да върна този доклад? 

Господин Войнов, малко по-късно ще подложа на гласуване 

това предложение, за да могат колегите да се запознаят с това, което 

в днешното заседание е качено като финални проекти на документи. 

Имате ли друг доклад? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-22-553. Писмото е от А. И., който пита къде 

може да намери публичния сертификат на издателя на СИК 

сертификатите. 

Предлагам да изпратим писмо до А. И., с което 

да го уведомим, че търсеният от него сертификат е публикуван в 

отворените данни в съответния zip файл. 

Проектът за писмо е в моята папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с  

постъпилото запитване аз ви предлагам преди да се изпрати отговор 

на запитващия, да отправим запитване към „Информационно 

обслужване“, като приложим евентуално сигнала или неговото 

съдържание, да ни предоставят търсената с това писмо информация. 

Ако докладчикът не възразява? 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ:  Да, съгласен съм писмото да е до 

„Информационно обслужване“. Да им препратим писмото и да 

поискаме отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля да гласуваме изпращането на писмо до „Информационно 

обслужване“ във връзка с поставеното пред ЦИК запитване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов и Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Продължаваме с точка втора: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № ЦИК-12-41 от 21 ноември 2022 г. от Обществения съвет към 

Централната избирателна комисия, с което ни уведомяват, че днес, 

22 ноември 2022 г., ще бъде проведено редовно заседание на 

Обществения съвет чрез онлайн платформа, за която е изпратен 

линк, за да може да участва представител на Централната 

избирателна комисия, ако пожелае, от 17,00 ч. 

Проектът за дневния ред е: обсъждане на становище на 

Обществения съвет към ЦИК по повод на приетите на второ четене 

промени в Изборния кодекс и точка: „Разни“, като молбата е да се 

осигури и стенограф. 

Колеги, следващият ми доклад пак е писмо от Обществения 

съвет във връзка с проведена среща и разговор между  

представители на Обществения съвет и Централната избирателна 

комисия. 
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С писмо вх. № ЦИК-12-40 от 21 ноември 2022 г. са изпратени 

документи, доклади, анализи, становища и предложения, които са 

изготвени от Обществения съвет в периода 2021 – 2022 г. Това са 

15 отделни документа, които са изпращани на Централната 

избирателна комисия, но не са публикувани на сайта на ЦИК в 

секция „Обществен съвет“. Изпратените доклади, анализи, 

становища, предложения и съобщения са групирани в писмото и е 

посочено всеки един от тях къде следва да бъде публикуван в секция 

„Обществен съвет“, в подсекция „Доклади, становища, предложения 

и съобщения“ на Обществения съвет. 

Всички тези документи се намират във вътрешната мрежа в 

папката с мои инициали. Мисля, че в подпапка ЦИК-1240 

„Обществения съвет“ са публикувани всички тези изпратени от 

Обществения съвет техни материали.  

Така че аз ви предлагам, ако искате, в момента да остане за 

запознаване. Ще извърша проверка дали последните две становища, 

които публикувахме, са публикувани на страницата. Другите не са 

публикувани. Последните две, които изпратиха, са публикувани. 

Миналата седмица взехме решение да ги публикуваме. 

Ако искате, да го оставим за запознаване, да извърша тази 

проверка и на следващото заседание да ви предложа да бъдат 

публикувани, така както е предложението на Обществения съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Засега остава за запознаване, за да се извърши проверка каква 

част от тези доклади, становища, анализи са публикувани в секция 

„Обществен съвет“ на интернет страницата на ЦИК. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е свързан 

с писмо – заявление по ЗДОИ, което докладвах на 15 ноември 

2022 г. за запознаване.  
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Възложих на юрисконсултите да изготвят становище във 

връзка с това заявление, което е подадено от Сдружение 

„Гражданска платформа“, представлявано от председателя на 

Управителния съвет адвокат П. С. В него са зададени шест 

въпроса и се твърди, че исканата информация е такава по Закона за 

достъп до обществена информация. 

Има изготвено становище с вх. № ЦИК-16-12-1 от главен 

юрисконсулт Р. К. Моля да се запознаете с него. Аз съм 

подготвила и отговор на адвокат Славов, който се намира в папката 

с мои инициали, проектен № 4562. Моля да се запознаете и с него. И 

ако сте съгласни, да го гласуваме и изпратим на адвокат С. 

Искането е ЦИК-16-12 от 11 ноември 2022 г. Докладвано е на 

15 ноември. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете със становището на юрисконсулта, който е изготвил 

проекта на писмо, и запитването на П. С., което е в папката 

на колегата Матева от 15 ноември, и по-късно ще се върнем на този 

доклад, за да се гласува. 

Следващ докладчик – госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за 

сведение писмо от областния управител на област с 

административен център Варна с вх. № НС-23-447 от 21 ноември 

2022 г., което е до Комисията за защита на личните данни и ние сме 

в копие, така както е съобразно наше изходящо  писмо. 

От това писмо става ясно, че във връзка с наше писмо на 

Комисията за защита на личните данни са изпратени заверени за 

вярност страниците от списъка с избиратели, подкрепящи 

регистрацията на Ц. А. като независим кандидат. 

Преписката е за сведение и приключване. 

Докладвам ви, колеги, постъпило е питане по имейла от 

госпожа Търпанова, която е председател на ОИК – Павел баня. 
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Сочи, че ще се заличава общински съветник поради смърт, но не им 

е възможно в системата, тъй като електронният им подпис е изтекъл, 

не може да се отрази промяната. Писмото е с вх. № МИ-15-120/25 от 

21.11.2022 г. 

Предлагам за становище в спешен порядък до изпълнителя и 

да уведоми Централната избирателна комисия с оглед изложеното в 

писмото на ОИК, което ви докладвах. 

Предлагам писмо в този смисъл, като е препратено, за да се 

види какво е писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения или изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме така направеното предложение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Росица Матева). 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-368 от 

16 ноември 2022 г. е внесена докладна записка относно установени 

несъответствия в публикувани стенографски протоколи от заседания 

на Централната избирателна комисия. 

Видно от докладната записка при проведения преглед на 

страницата на Централната избирателна комисия стенографският 

протокол, който е с № 273 от 2 ноември 2022 г., съдържа 

несъответствие в броя на участвалите в заседанието и в посочените 

като присъстващи. 

При откриването на заседанието е посочено, че в залата 

присъстват десет членове на Централната избирателна комисия, а в 

протокола за присъстващи на страница 1 е вписан господин  

Цветозар Томов. Видно от видеоархива същият е отсъствал от 
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заседанието. Освен това в протокола за отсъстващи са вписани само 

двама от членовете на Централната избирателна комисия – Камелия 

Нейкова и Ерхан Чаушев, а отсъстващите са четирима – Камелия 

Нейкова, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов и Елка Стоянова. 

Установено е и несъответствие в стенографския протокол с 

№ 274 от 3 ноември 2022 г., като несъответствието се състои в 

номерацията на публикувания протокол. Протоколът е записан 

правилно като файл под № 274 от 3 ноември 2022 г., но при 

публикуването на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия на страница 1 е допусната техническа грешка, като е вписан 

протокол № 270 от 3 ноември 2022 г. 

Към докладната записка са приложени извадки от 

установените несъответствия на протоколите, съответно с номера 

270 от 3 ноември 2022 г., и 273 от 2 ноември 2022 г., както и вярно 

изписаното съдържание на протоколите с номера 274 от 3 ноември 

2022 г. и 270 от 3 ноември 2022 г.  

Моля с протоколно решение да приемем решение за 

отстраняване на допуснатите грешки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов и Цветанка Георгиева); против – 4 (Георги 

Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева и Севинч Солакова). 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля, госпожо Нейкова, повече да не 

разпределяте на мен като докладчик подобни докладни записки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стойчева, 

имате ли друг доклад? 

Госпожо Стойчева, моля, продължете с Вашите доклади. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-06-204-4 от 

17 ноември 2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпила 

преписка от кмета на община Нова Загора относно уведомяване за 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали, с приложени съответно протоколи за извършени 

действия от комисията, назначена със заповед на кмета на общината, 

както и самата заповед на кмета. Помещението е отворено по искане 

на разследващите органи. За сведение на комисията. 

С вх. № НС-06-204-3 е постъпила преписка от кмета на 

община Тетевен по отваряне на запечатано помещение с цел 

унищожаване на неизползвани, оставени на съхранение в общината  

бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа, включително 

неизползвани печати от произведените избори за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Към писмото са приложени както заповед на кмета на 

община Тетевен, така и констативен протокол за извършените от 

комисията действия. 

С вх. № НС-04-02-398-1 от 18 ноември 2022 г. в Централната 

избирателна комисия е получено писмо от Четвърто районно 

управление във връзка с извършвано досъдебно производство № 15-

195-22 по описа на Четвърто районно управление при Столична 

дирекция на вътрешните работи с уточняващ въпрос относно това 

дали всяко лице, което е подало заявление за гласуване с подвижна 

избирателна кутия и е представило ТЕЛК, се вписва автоматично в 

списъка на лицата за гласуване и кой осъществява контрола за това. 

В папката с моите инициали има изготвен проект на отговор. 

Моля да се запознаете и, ако имате някакви предложения и 

корекции, да ги обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

погледнете изготвения проект на писмо. Това е проектът до 

Столична дирекция на вътрешните работи, Четвърто районно 

управление. 

Имате ли изказвания? 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Тъй като има колега, който не успя да гласува, моля режим на 

прегласуване на направеното предложение. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Първият доклад, колеги, е свързан с вх. № 00-413 от 

17 ноември 2022 г. Това е писмо от „Информационно обслужване“ 

АД, с което ни предлагат да подпишем приемо-предавателен 

протокол за изпълнение на част от дейностите, които не бяха 

обхванати от предходния приемо-предавателен протокол по Договор 

№ 25 от 29 септември. Това е договорът за обработка на данните и 

издаване на бюлетини. 

Тъй като в материалите, които са ни изпратени, има 

видеоархив, дневник на нестандартните ситуации и е необходимо 

някой да направи проверка това ли е съдържанието на флашките и 

на дневниците, които сме изпратили на технически носител, 

предлагам да поискаме становище от госпожа М. и Правния отдел, 

преди да препоръчаме да се подпише или да вземем решение да се 

подпише този приемо-предавателен протокол. 

Ще докладвам отново, след като получим становище. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колега Димитров, много Ви 

моля да укажете на администрацията публикуваните във Вашата 

папка, в подпапка „Информационно обслужване“ материали да 

бъдат публикувани по начин, по който да могат да бъдат четими от 

всички членове на ЦИК, защото вътре има файлове, които съдържат 

„маймунки“. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще направя бележка, още повече 

че още веднъж ще трябва да се докладва, когато ще вземем решение 

да упълномощим председателя да подпише този протокол. 

Следващият ми доклад е по повод на вх. № НС-23-445 от 

18 ноември 2022 г., с който господин Т. Т. – заместник-председател 

на Сметната палата, е поискал да му изпратим информация за 

средствата за медийните пакети, предоставени на 

участниците в изборите. 

Изпратили са писмото със срочна поща. Така и ще им 

отговорим. Готов е този файл, в смисъл попълването на тази форма, 

тя е една екселска форма, и предлагам стандартно писмо. 

Аз ще го кача, но това е най-стандартният вариант, който 

винаги изпращаме по един и същи начин. Ще го кача, той е готов 

отпреди две седмици, само че сега е дошло писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

във връзка с направеното предложение? 

Моля да гласуваме изпращането на информацията до 

Сметната палата. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Мога ли да продължа? 

С вх. № ЦИК-07-121/2 сме получили благодарности от ЦИК 

Молдова за писмото, с което сме ги уведомили, че няма да можем да 

участваме в тяхното празнуване на 25-годишнината от работата на 

Централната избирателна комисия на Република Молдова. 

Благодарят за писмото. 

Преди да изляза в отпуск, колеги, разменихме две писма с 

господин Нилсен. Дошло е трето с вх. № 07-133/2 от 3 ноември 

2022 г., в което продължава да задава въпроси, свързани с броя на 

подписите, които са необходими, за да се регистрира една партия, но 

той пита за промените след 1990 г.  

Просто учтиво ще му отговорим или няма да му отговаряме, 

че за това е необходимо специално изследване. 

С вх. № ЦИК-07-128 имаме напомняне за това, че на 

28 ноември 2022 г. ще се състои в смесен формат сесия на групата, 

занимаваща се с изборни въпроси към госпожа Юрова или към 

Европейския директорат по правосъдие и потребители. Има дневен 

ред, начин на регистрация. Това е само напомняне. Веднъж съм 

докладвал писмото. В поканата към него е добавен дневният ред за 

това участие. 

Докладвам го за сведение – вх. № 07-128/3 от 21 ноември 

2022 г. Вчера е постъпило писмото. 

С това приключвам днешните си доклади. След два дни ще 

докладвам останалата международна поща. 

Разрешените разходи са за тези, които ще пътуват за 

Брюксел, тъй като там има специален ред, по който се доказва как се 

правят разходите и как те се възстановяват. Но ние досега не сме 

определяли участник и никой никога не е пътувал за срещите в този 

формат. Аз два пъти съм участвал в онлайн формата. Не съм решил 

дали на 28-и ще участвам. И някой въобще желае ли да участва 

онлайн? Затова докладвах за сведение този доклад.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би ЦИК 

трябва да реши дали ще вземе участие в този формат. Може би има 

още малко време да помислите и на следващото заседание да вземем 

решение или за участие, или да се откаже поканата, така както е 

посочено. 

Следващ докладчик – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение от 

община Смядово, които ни информират за изпълнение на решение 

на Централната избирателна комисия от 10 ноември 2022 г. за 

унищожаване на формуляри, изборни книжа и неизползвани 

бюлетини в изборите на 2 октомври 2022 г. За сведение. 

Докладвам ви писмо от Министерството на образованието и 

науката, от главния секретар на МОН до главния секретар на 

Министерския съвет, с копие до Централната избирателна комисия 

относно използването на ресурсите на изградената инфраструктура 

за видеонаблюдение в училищата с оглед ползването на тази 

инфраструктура при произвеждане на избори. За запознаване и 

сведение. 

С вх. № ЦИК-04-103 от 21 ноември 2022 г. Това е ЦИК-04-

103 от 21 ноември относно изградената инфраструктура в МОН и 

възможността за ползване при избори, да. 

Колеги, във връзка с докладна записка относно изпълнението 

на договора за закупуване на лицензите за сървъра с вх. № ЦИК-09-

311-2 от 21 ноември 2022 г. е постъпила докладна записка за 

допълнение на предходна докладна, тъй като, спомняте си, когато ви 

докладвах, имаше предложение за промяна в предложения проект на 

заповед за възлагане на тези дейности, определяне на длъжностни 

лица и организацията по снабдяването с лицензите и тяхното 

управление.  



19 
 

В докладната записка се предлагат две длъжностни лица – Р.  

 Ц.  и      Н.       И.       Контролът ще се осъществява от 

директора на дирекция „Администрация“. 

Предлага се създаването на нова пощенска кутия в домейна 

cik.bg с посочен примерен адрес. Паролата за 

новосъздадената поща да се предостави и да се съхранява от Р.        

Ц.       и      Н.        И. Предлага се за осъществяване на контрол 

паролата да се предостави и на директора на дирекция 

„Администрация“. 

Предложението е за изпращане на писмо до „Информационно 

обслужване“ с посочване на длъжностните лица, техни телефони и 

искане за създаване на тази електронна поща. Аз не предлагам 

промяна в примерното наименование на пощенската кутия, така 

както е направено предложението. 

Всъщност предлагам да одобрим предложенията по тази 

докладна записка, за което да се издаде и съответно заповед от 

председателя на Централната избирателна комисия. Както ви казах, 

паролите за пощенската кутия да се държат от служителите, които 

да изпълнят посочените задачи, както са определени в заповедта, а 

контролът да се осъществява от директора на дирекция 

„Администрация“, за което да бъде предоставена парола и на него. 

Имам предложение записите да бъдат описани в дневник, да 

се предоставя съответно информация на Централната избирателна 

комисия периодично, включително за осъществявания контрол. 

Моля за протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам вх. 

№ НС-06-208 от община Любимец във връзка с унищожаването на 

неизползвани бюлетини, формуляри и изборни книжа, както и  

писмо от областния управител на област Плевен с вх. № НС-05-82 от 

16-и, и същото писмо по електронната поща с вх. № НС-06-204-1 от 

15 ноември. За сведение ви ги докладвам. 

За сведение ви докладвам и писмо от Район „Красна поляна“ 

на Столична община с вх. № НС-06-206 от 15-и. От изпратеното  

писмо по електронната поща до А. Б. с копие 

до Централната избирателна комисия става ясно, от районната 

администрация информират господин Б., който не си беше 

получил възнаграждението, че средствата са осигурени и могат да 

бъдат получени до 30 ноември 2022 г. на касата в Столична община, 

Район „Красна поляна“. За сведение ви го докладвам, защото е 

изпратено до господин Б. Неговото писмо ние препратихме по 

компетентност на районната администрация, до кмета на района. 

В Централната избирателна комисия постъпи констативен 

протокол от „Рикуест“. В изпълнение на протоколно решение на 

Централната избирателна комисия е осигурен достъп и извършена 

проверка на системата за гласуване. 

С докладна записка с вх. № ЦИК-09-364/15.11.2022 г. 

директорът на дирекция „Администрация“ информира Централната 

избирателна комисия по повод постъпилия констативен протокол, че 

такава проверка на системата за гласуване е извършена на 4 ноември 

2022 г. в присъствието на служител от дирекция „Администрация“ в 

Централната избирателна комисия. 

За извършените дейности е съставен този протокол, получен 

в Централната избирателна комисия. В протокола се посочва, че е 

направено отчитане на броя на гласовете, както и установяване на 
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резултата от проводеното гласуване. Не се констатират 

разминавания. 

Във връзка с извършената проверка на системата за гласуване 

с оглед и на това, че срокът за гаранционно обслужване на тази 

система е изтекъл, той е петгодишен – системата е закупена през 

2015 г., са направени няколко предложения от фирма „Рикуест“ 

ООД. Офертата е получена с вх. № ЦИК-08-35 от 11 ноември 2022 г.  

По повод на тази оферта предложението в докладната записка 

е да се закупи нова компютърна конфигурация с посочени 

характеристики на стойност 1630 лева без ДДС или 1956 лева с ДДС 

с оглед на това, че евентуално грешките, които са установени в хода 

на работата на електронната система за отчитане на гласуването в 

залата на Централната избирателна комисия, се дължат на 

остарялата техника. А и при закупуването на нова компютърна 

конфигурация ще може да се осигури и гаранционно обслужване на 

тази система. 

Към докладната записка има изготвен и контролен лист, 

посочено е, че по §§ 52-01 има средства по бюджета на Централната 

избирателна комисия. 

С оглед на това, че констативният протокол и докладната 

записка не съдържат никаква информация по отношение на 

причините, които могат да бъдат посочени при отчитането на такива 

разминавания, защото ние помним много добре, че броят гласували 

като посочени имена и общ брой в системата за гласуване имаме 

допускани грешки на тази система. А това е доста сериозно и по тази 

причина очакваме и допълнение към докладната записка. Към 

настоящия момент с посочения номер на докладната записка 

докладвам за запознаване с оглед на това, че бихме могли да 

поискаме малко по-категорично становище от фирмата по 

отношение на възможните обяснения за допусканите от тази система 

грешки. 
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Колеги, докладна записка № ЦИК-09-336-1 от 21 ноември 

2022 г. Това е във връзка с предходна докладна записка, с която се 

предлагаше да се направят замервания от Службата по трудова 

медицина на работната среда съгласно Договор № 5 от 2020 г. със 

Службата по трудова медицина „Надежда“ ООД. 

С оглед на това, че ползваме сградата на Народното събрание 

и възможностите по Наредбата по прилагането на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд, докладната записка 

съдържа подробна информация за тези възможности, включително 

за удължаване на срока на предходния протокол, с която са 

констатирани замерванията, включително и предложение до 

Народно събрание да се изпрати писмо, с което да се поиска да ни 

бъдат предоставени протоколи за извършените контролни 

измервания на факторите на работната среда. Тези проекти на писма 

са към докладната записка. 

Второто писмо е до управителя на Службата по трудова 

медицина „Надежда“ ООД – да се изрази становище относно 

удължаване на срока на валидност на изготвената оценка през 

2017 г. 

Предлагам ви да изпратим писмата до Службата по трудова 

медицина и до Народното събрание съгласно направеното 

предложение по докладната записка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля да гласуваме изпращането на писмата до Народното 

събрание и до „Надежда“ ООД. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам от 

община Кочериново има писмо с приложени документи в 

изпълнение на Решение № 1244-МИ на Централната избирателна 

комисия – отваряне на запечатани помещения с изборни книжа с цел 

извършване на експертиза и предаване на Регионален държавен 

архив на документи от произведени избори. 

Както и писмо № НС-06-204-5 от 18 ноември 2022 г. от 

община Две могили – за сведение. То е във връзка с нашето решение 

за възможността за унищожаване на неизползваните формуляри, 

бюлетини и изборни книжа от произведените избори тази година.  

Във връзка с полученото писмо от господин С. С., 

докладвах ви го, за извършване на допълнителна проверка в 

Централната избирателна комисия с оглед на това, че беше 

приложил към писмото си отговор от Централен държавен архив, че 

документите от 1990 г. не се съхраняват в ЦДА и такива не се 

съдържат по Фонд 12-26. 

В Централната избирателна комисия се извърши 

допълнителна проверка. Госпожа Д.  – експерт-архивист в 

Централната избирателна комисия, извърши такава проверка 

включително и в информационната система на Държавна агенция 

„Архиви“, при което се установи, че тези документи са предадени на 

Централен държавен архив през 1993 г. за периода от 1990 до 1993 г. 

Аз ви предлагам да изпратим писмо до господин С.   С. – 

проектът е във вътрешната мрежа, и да го уведомим, че 

потвърждаваме, че документите са предадени на Централен 

държавен архив по опис 15-26 през месец март 1993 г. 

И ако нямате нищо против, да посочим, че би могъл да 

извърши проверка и в информационната система на Държавна 

агенция „Архиви“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с така представения доклад, моля за вашите изказвания, ако имате 

такива. Погледнете проектите на писма. 

Ако няма други предложения, моля, режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

проект на писмо до Районна прокуратура – Благоевград.  Докладвах 

го в предходно заседание. Трябваше да се извърши проверка дали в 

Разлог има районна прокуратура. По тази причина се отложи за днес 

и е във вътрешната мрежа. 

Има данни, че лицето е гласувало в община Белица, където е 

постоянният му адрес, и в район „Студентски“, в 23-и изборен 

район. Посочени са съответно данните. Описани са документите, 

които изпращаме на административния ръководител на Районната 

прокуратура. 

Предлагам ви текстът, който сега е оцветен в жълто, да го 

има в текста на писмото, за да стане ясно, че сезираме Районна 

прокуратура – Благоевград, тъй като в този съдебен район се намира 

постоянният адрес на лицето.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващото писмо, което предлагам 

на вашето внимание е до Районна прокуратура – Бургас. За лицето 

има данни, че е гласувало два пъти в една и съща секция в 

Република Турция – в 701 секция, в изборите за президент и 

вицепрезидент и в изборите за народни представители. 

Посочени са документите, които прилагаме, получени като 

заверени копия от съответните страници на избирателния списък на 

секцията, както ще изпратим и заверено от нас копие от писмото на 

ГД ГРАО и съответно страница 1 от списъка на лицата, гласували в 

нарушение. 

Лицето е било записано в основния избирателен списък, 

както и дописано в допълнителната страница на същата секция – за 

извършване на проверка от Районната прокуратура при наличието на 

тези данни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвани?  

Моля да гласуваме изпращането на писмото до Районна 

прокуратура – Бургас. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващото писмо, което предлагам, 

е № 4556 до Районна прокуратура – Шумен. За лицето има данни, че 

е гласувало в община Каолиново, където е вписано в избирателния 

списък по постоянен адрес, както и данни затова, че е гласувало в 

секция в Република Турция с посочен номер на секцията. 

Отново описваме документите и предоставяме всички данни, 

които имаме към момента при нас. При наличие на допълнителни 

доказателства бихме могли да предоставим заверени копия от 

документите за гласуване в чужбина, а останалите, които са за 
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гласуването в община Каолиново, могат да бъдат изискани от 

община Каолиново. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

погледнете проекта на писмо. 

Имате ли предложения или изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващото писмо пак е до Районна 

прокуратура – Шумен, проектен № 4557. Лицето е гласувало в една 

и съща секция в Република Турция и е дописано в изборния ден на 

ръка под № 97 и 424. В двата избора на 14 ноември е участвало и 

отново изпращаме наличните при нас документи, получени от ГД 

ГРАО, като приложение към тяхното  писмо, заедно със заверени 

копия от  писмото на ГД ГРАО и от списъка на гласувалите в 

нарушение лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме това писмо. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Чаушев. И определям за 

малко госпожа Матева да води заседанието. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам писмо-

искане от Окръжна прокуратура – Пловдив, с вх. № МИ-09-609 от 

17 ноември до ЦИК, с което във връзка с преписка се иска да бъде 
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изготвена писмена справка кои лица са били кмет на община 

Асеновград за периода 2012 – 2022 г., със съответните дати на 

мандати и проведените избори. 

Предлагам да изпратим писмо с копие до прокурора, като  

писмото да бъде изпратено до община Асеновград за отговор по това 

искане. Това предлагам аз. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по предложението на колегата Чаушев. Не 

виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам и още едно постановление с 

вх. № МИ-09-598 от 24 октомври 2022 г. от Районна прокуратура – 

Стара Загора, Териториално отделение – Казанлък. Става въпрос за 

гражданин, който на местните избори през 2019 г. е гласувал по 

настоящ адрес, като е бил допуснат от съответната секционна 

избирателна комисия. 

От досъдебното производство съответно са разпитани деецът, 

секционната избирателна комисия, давали са обяснения, като накрая 

наказателното производство се прекратява поради липса на 

субективна страна на деянието, доколкото самата секционната 

избирателна комисия  е допуснала избирателят да гласува по 

настоящ адрес. 

Изпратено ни е и цялото досъдебно производство със 

съответния номер, с текст с оглед преценка за реализиране на 

административнонаказателна отговорност на съответните лица и 

секционната избирателна комисия. 
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Аз предлагам с писмо да върнем цялата преписка на 

териториалното отделение на Районната прокуратура – Казанлък, 

съответно да не предприемаме действия по административното 

производство, доколкото всички от секционната избирателна 

комисия са разбрали, че  не са постъпили съобразно изискванията на 

закона и съответно да не обжалваме това наказателно 

постановление. 

Те са го изпратили цялото, връщаме го обратно за архивиране 

на прокуратурата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Две за сведение, уважаеми колеги. 

Вх. № НС-06-204-2 от 17 ноември 2022 г., получено от 

община Сливо поле. Изпратили са ни заповед на кмета за 

унищожаване на изборни книжа и материали от изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. Това са неизползваните 

бюлетини, формуляри, книжа и материали, оставени на съхранение в 

общинската администрация, чрез нарязване и изгаряне. Изпратен ни 

е протокол от 15 ноември 2022 г.   

Следващото е с вх. № НС-05-83 от 17 ноември 2022 г. от 

областния управител на Областната администрация – Ловеч.   

Изпраща ни протокол за отваряне на затворено помещение, където 

се съхранява информация, изборни книжа и материали във връзка с 

полученото от областната администрация Ловеч писмо относно 
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искане за предоставяне на информация на ОД на МВР – Ловеч, 

районно управление в качеството на разследващ орган. 

Предлагам и двете преписки да останат за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка трета: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № МИ-27-197 от 

17 ноември 2022 г. е постъпило искане за изплащане на 

възнаграждения на членовете на Общинската избирателна комисия – 

Червен бряг, за проведено дежурство от председател и двама 

членове на комисията. 

Приложени са всички необходими документи към 

преписката, включително контролен лист и счетоводна справка за 

размера на исканите възнаграждения, които са на стойност 170 лева 

и 24 стотинки. 

Моля с протоколно решение да одобрим изплащането на 

възнагражденията за едно дежурство на Общинската избирателна 

комисия – Червен бряг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме изплащането на възнаграждения на ОИК – 

Червен бряг. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, на 17 ноември 2022 г. 

Общинската избирателна комисия – Якоруда, е провела заседание, 

на което е приела Решение № 86 за предсрочно прекратяване на 
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пълномощията на кмета на община Якоруда поради настъпила 

смърт. 

Докладвам това решение на общинската избирателна комисия 

за сведение на Централната избирателна комисия.  

И във връзка с проведеното заседание е постъпило искане с вх. 

№ МИ-27-199 за изплащане на възнаграждения на членовете на ОИК 

с приложени към него всички документи. Размерът на исканото 

възнаграждение е 497, 42 лв. 

Предлагам ви с протоколно решение да го одобрим за 

Общинска избирателна комисия – Якоруда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

 

Преминаваме към точка четвърта: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

подготвен отговор, който е във вътрешната мрежа, в папката с моите 

инициали от юрисконсулт Р. във връзка с постъпила в Централната 

избирателна комисия искова молба, която ви докладвах на 10 

ноември 2022 г. Входящият номер на исковата молба и на писмото 

на Административен съд – Пловдив, с което ни е изпратена исковата 

молба, е МИ-08-36 от 10 ноември 2022 г. 

Имаме 14-дневен срок за отговор на исковата молба. 

Подготвен е такъв, както казах, от юрисконсулт М. Р.  
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Моля, ако нямате някакви предложения за корекции и 

допълнения към подготвения отговор, да бъде подложен на 

гласуване и да бъде изпратен до Административен съд – Пловдив, по 

административно дело № 2870/2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по така подготвения проект на отговор на 

исковата молба или предложения по текста. Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е решение 

с вх. № МИ-08-119/2 от 17 ноември 2022 г. Решението е от 10 

февруари 2022 г. на Софийския районен съд, 18 състав по 

административно наказателен характер дело № 4712/2020 г. Мисля, 

че това решение съм ви го докладвала, и доколкото с него се 

потвърждава обжалвано решение на Централната избирателна 

комисия с № 1777-МИ от 25 февруари 2020 г. и се осъжда „Пик нюз“ 

да плати на ЦИК сумата от 80 лева разноски по делото за 

юрисконсултско възнаграждение, е възложено на юрисконсултите да 

предприемат действия по издаване на изпълнителен лист. 

В момента решението, което ви докладвам, е предоставено в 

заверено копие с удостоверяване от съда, че е влязло в сила на 

18 април 2022 г. Въз основа на това решение, което подлежи на 

изпълнение, е издаден изпълнителен лист от 31 октомври 2022 г. по 

делото, който е представен в оригинал. 

Предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

решение и да възложи на звено „Правна дейност“ към ЦИК да бъдат 

предприети необходимите действия по събиране на присъдената 

сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 
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Моля за протоколно решение. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, връщам в точка първа преписката, която остана по 

доклада на господин Войнов.  

Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, аз ви докладвах в началото 

докладната записка на директора на дирекция „Администрация“ с 

вх. № ЦИК-09-367. 

В моята папка, подпапка „Обществена поръчка за поддръжка, 

съхранение и транспортиране“ е цялата документация. Освен 

документацията за обществената поръчка има техническа 

спецификация, техническо предложение, ценово предложение, 

проект на договор. 

Предлагам още веднъж да разгледаме и да одобрим 

документацията за обществената поръчка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания, 

предложения? 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моето предложение е по текста на 

подготвените документи в пакета за обявяване на обществената 

поръчка в частта, касаеща транспорта. Да, и в техническото 

предложение, в техническата спецификация и в проекта на договор 

фигурира този текст. Той е идентичен и в трите документа. 

Предложението ми е този текст, който е посочен като 

забележка в наклонения шрифт, да отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би трябва да 

се допълни текстът на точка 4.3. Да стане ясно безусловно, че това е 

изискване към участника в рамките на сключения договор, в рамките 

на тази обществена поръчка. 
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Защото така, както е записано, изискването към него за 

транспортиране му се възлага, но не е ясно как се финансира. Поне 

по записа на точка 4.3. Трябва да се прецизира тази точка. 

Колеги, има ли други предложения по текста? Очевидно ще се 

налага прецизиране на някои от текстовете в проектната 

документация. Няма. 

Тогава след като бъдат нанесени всички корекции и с оглед 

напредващото време на следващото заседание ще подложа на 

гласуване одобряване на документацията и проекта на решение за 

откриване на обществената поръчка, за да може да се изпишат по-

коректно изискванията към изпълнителя. 

Други доклади? Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за 

24 ноември 2022 г., четвъртък, от 10,30 ч. Благодаря ви. 

 

 (Закрито в 12,23 ч.) 

 

 

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        Камелия Нейкова 

 

     СЕКРЕТАР: 

        Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Виолета Тасева 

   


