
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 280 

 

На 24 ноември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1 Проект на решение относно поправка на техническа грешка 

в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. 

  Докладва: Севинч Солакова  

2. Машинно гласуване. 

  Докладват: Емил Войнов и Росица Матева 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Гергана Стоянова, Йорданка Ганчева, Димитър 

Димитров, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Емил Войнов 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

  Докладва: Росица Матева  

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, 

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев и Силвия 

Стойчева  

 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия.  
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* * * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Девет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на 

заседание.  

В отпуск е колегата Георгиева. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно поправка на техническа грешка 

в Решение № 1571-НС от 10.11.2022 г. Докладчик – госпожа 

Солакова. 

2. Машинно гласуване с докладчици господин Войнов и 

госпожа Матева. 

3. Доклади по административни преписки с докладчици аз, 

госпожа Матева, госпожа Гергана Стоянова, госпожа Ганчева, 

господин Димитров, господин Георгиев и госпожа Солакова. 

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

Матева. 

Имате ли предложения за допълване? 

Госпожа Стойчева? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да ме включите в т. 3, госпожо 

Председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? 

Моля да гласуваме така предложения дневен ред с 

направеното допълнение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Преминаваме към първа точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА 

ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 1571-НС ОТ 

10 НОЕМВРИ 2022 Г. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по повод на 

постъпила преписка при г-н Войнов – благодаря му, че още вчера ми 

обърна внимание, преди доклада на днешното заседание, че в 

Решение № 1571-НС относно унищожаването на неизползваните 

бюлетини, формуляри и изборни книжа е допусната техническа 

грешка.  

Тъй като става дума за част от изборния процес и ние 

сериозно се отнасяме и към унищожаването на формулярите, които 

не са документи – те са формуляри и неизползвани бюлетини, 

съгласно Решение № 1424 неизползваните бюлетини се опаковаха 

отделно от изборните книжа, които бяха предадени за съхранение на 

общинските администрации до следващите избори, с това наше 

решение разрешихме всички общински, областни администрации, 

включително останалите в дипломатическите и консулските 

представителства или в МВнР да бъдат унищожени, тъй като няма 

нужда от тях, пак казвам, те не са документи и не подлежат на 

преценка съгласно Закона за националния архивен фонд. Предлагам 

ви този проект на решение за поправка на допуснатата техническа 

грешка в т. 1, като вместо Решение № 1324 да се чете Решение 1424-

НС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

представения проект на решение има ли изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – 

няма.  

Решението е № 1575-НС. 

 

Преминаваме към втора точка: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпил е 

доклад от К. С.в с вх. № НС-00-414/8 относно изпълнението на 

процедурата по копиране, освобождаване и сравняване на 

флашпаметите, използвани на изборите на 2 октомври 2022 г. 

Техническа грешка е в доклада – записано е 2 ноември. 

Докладът е в 4 точки. Първо: осъществени дейности по 

подготовка на работните платформи, второ: осъществени дейности 

по копиране и освобождаване на паметите, трето: допълнителен 

анализ и сравнение на получените данни и четвърто: осъществени 

дейности по записа на данните на външни дискове. Накрая има 

заключение и допълнителна препоръка за протокола на СИК.  

Докладвам го за запознаване и за съобразяване, и обсъждане 

при приемането на работата на експертите, което може би ще бъде 

на следващото заседание. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо от „Информационно 

обслужване” АД с вх. № НС-00-416. То е в отговор на наше писмо, с 

което помолихме да ни дадат отговор на поставените от А. И. 

въпроси, които докладвах на последното заседание. 

От „Информационно обслужване” АД ни информират, че 

удостоверителната верига, която се използва за подписване и 

верификация на сертификатите за машинното гласуване, е част от 

архива с отворените данни и самите сертификати са налични в 

СУЕМГ в подпапка КАЗИП (suemg/cazip). 

Връщам моето писмо от миналото заседание, което се намира 

в моя папка от 22 ноември 2022 г., до А. И., където 

отговорът е този, който предлагам да изпратим. Предлагам да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания и предложения по текста на отговора до господин 

Иванчев?  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), 

против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпил е отчет от 

Михаил Даскалов с вх. № НС-00-414/7 във връзка с приключване на 

гражданския му договор. Освен отчета на дейностите си той е 

направил и препоръки по подобряване на проследимостта на 

процесите при следващо провеждане на изборите. Това е последният 

отчет. Докладвам го за сведение и запознаване и за приобщаване 

към досието по договора и за евентуално обсъждане на следващо 

заседание, когато приемаме работата по договорите. 

Уважаеми колеги, тъй като на работна група обсъдихме 

приемането на работата на „Сиела Норма” АД по Договор № 20 и 

тъй като имаше запитвания от колегите дали има изпълнение по т. 

9.1. от Договора, а именно дали изпълнителят е осигурил данните, 

записани на външната памет, да бъдат криптирани с публичен ключ, 

така че да не могат да бъдат променяни по време на преноса им 

върху флаш носителя, както и дали изпълнителят е осигурил 

невъзможност каквито и да е данни в процеса на машинното 

гласуване да бъдат записвани на облачни сървъри, нито да бъдат 

копирани и разпространявани по какъвто и да е начин извън 

компютъра или компютрите и съответните изчислителни пунктове 

на РИК и СИК, в които се извършва прехвърляне, сумиране и 

обобщаване на данните, предлагам да изпратим писмо до 

Министерството на електронното управление (МЕУ), в което, във 

връзка с проведеното удостоверяване на съответствието на 

доставения тип ТУМГ по чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс, да 

помолим да ни информират дали „Сиела Норма” АД като 

изпълнител е осигурила дейностите, които преди малко изчетох. 

Предлагам писмо в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не ми е ясна работата на МЕУ в тази 

ситуация. Как може то да ми каже дали някакво си трето лице е 
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осигурило или не е осигурило, направило или ненаправило 

нещичко? Какъв е смисълът на този документ – безцелно писане на 

неща, които са недоказуеми по същество? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Тези изисквания са записани в 

техническата спецификация. Тъй като тя е удостоверявана от МЕУ – 

аз специално изчетох доклада, тези две неща не са конкретизирани в 

доклада на трите институции. Поради тази причина, тъй като те са 

компетентни по удостоверяване на съответствието – дали 

съответства с техническата спецификация типът машини, устройства 

за машинно гласуване, в тази връзка предлагам те да ни отговорят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би трябва да 

поясним в качеството ни на какъв орган отправяме това запитване. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Крием се зад думи. Думите служат за 

прикриване на реалности. Това министерство заедно с още две 

институции проверява типа машина със съответни софтуерни 

допълнения. Типът означава: проверявам 5-6 машини, а после чакам 

декларация от изпълнителя, обърнете внимание – изпълнителя, даже 

не производителя. Ето това е реалността! И е крайно време да си 

гледаме не думичките, а реалностите! Няма как аз да имам 

съответствие на типа машина, при положение че машините са 

11 хиляди и декларацията се дава от една частна фирма, даже не от 

производителя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания?  

Господин Войнов, тъй като Вие предложихте да се изпрати 

до Министерство на електронното управление във връзка с 

процедурата по проверяване на съответствието, може би трябва да го 

адресираме до трите институции, тъй като така е записано в чл. 213а. 

Колеги, има ли изказвания или предложения? Няма.  

Подлагам на гласуване предложението на господин Войнов. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и 

Цветозар Томов), против – 3 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева и 

Севинч Солакова).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

докладната записка от директора на дирекция „Администрация” с 

вх. № ЦИК-09-367 относно изготвените документи за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Поддържане, съхранение и 

транспортиране на акумулаторни батерии за СУЕМГ“. На 

предходното заседание обсъждахме документацията. Бяха направени 

препоръки да се коригират текстовете, свързани с транспортирането 

на батериите. Уточни се, че транспортирането може да бъде 

многократно. Срокът на заявката да не е 7 дни, а да е до 7 дни. В 

ценовото предложение да има отделна цена за транспортирането. 

Всички тези корекции са направени в документацията, която е 

публикувана в моя папка, подпапка ОП „Поддръжка, съхранение и 

транспортиране на батериите за СУЕМГ”. Поради това предлагам да 

одобрим така подготвената документация за обществената поръчка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

Вашите изказвания. Има ли изказвания, предложения, становища? 

Подлагам на гласуване предложението да одобрим 

документацията за обществената поръчка за поддръжка и 

съхранение на батериите за машини. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева  и Цветозар Томов), 

против – 4 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица Матева и 

Севинч Солакова).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, подготвен е проект на 

решение относно възлагане на обществената поръчка. На основание 

чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 74 от Закона за обществените поръчки и § 3 от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс предлагам 
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Централната избирателна комисия да реши да открие възлагането на 

обществена поръчка чрез открита процедура с предмет поддържане, 

съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни 

батерии за СУЕМГ А4, модел 517. Целият текст на решението е в 

моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение? Няма изказвания.  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), 

против – 4 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица Матева и 

Севинч Солакова).  

Решението е № 1576. 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във връзка с 

приемане на работата по Договор № 20 от 9 септември и 

проведеното работно обсъждане на представените документи от 

изпълнителя по договора, на работното обсъждане решихме да 

изпратим писмо до изпълнителя, с което да поискаме пояснение, тъй 

като в доклада за изпълнение на задълженията по договора, който е 

постъпил в ЦИК с вх. № НС-23-422 от 19 октомври, е посочено, че 

във връзка с изпълнение на задълженията по т. 5.1.8. от Договора не 

са установени машини, на които трябва да се отстрани някаква 

повреда, свързана с гаранционното обслужване. Това противоречи 

на констатациите в списък, изпратен от изпълнителя, с посочени 

неизправности и инциденти с машините в предизборния и в 

изборния ден. Списъкът е изпратен на ЦИК с писмо – вх. № НС-23-

362/04.10.2022 г. В него има данни за преустановено машинно 

гласуване поради неизправности, които според нас не могат и не са 

били отстранени в деня преди изборите и в изборния ден, и 

представляват такава повреда. 
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Предложението ми е да поискаме пояснение на изпълнението 

на изискването по т. 5.1.8 от Договора и коректни данни за 

дефектиралите СУЕМГ. Писмото е в моята папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста 

на писмото имате ли изказвания?  

Моля да гласуваме така представения проект. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма.  

 

Колеги, продължаваме с трета точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

С вх. № ЦИК-02-94 от 22 ноември 2022 г. по електронната 

поща в ЦИК е получено писмо от председателя на Комисията по 

правни въпроси, към което е приложен Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната 

власт и местното самоуправление, внесен от Костадин Костадинов и 

група народни представители на 27 октомври 2022 г. Обръща се към 

ЦИК с молба да представим становище по представения 

законопроект. Докладвам Ви го за запознаване. Ще го разпределя за 

работно обсъждане. 

Следващ докладчик е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви три 

писма от ОИК – Ракитово. Първото е с вх. № МИ-15-346/2 от 

22 ноември т.г. Второто писмо е МИ-15-314 от 22 ноември т.г. 

Третото писмо е към първото – МИ-15-346/2 от 23 ноември т.г.  

С първото и третото писмо ОИК – Ракитово, ни изпращат 

Решение № 60-ЧМИ от 21 ноември 2022 г., с което според тях са 

взели решение да обявят предсрочно прекратяване на пълномощията 

на кмета на община Ракитово Г.  К.  Х. 

Обезсилили са издаденото удостоверение. Допуснали са 
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предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 

от Административнопроцесуалния кодекс и са взели решение на 

основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА препис от решението да бъде 

изпратен на председателя на Общинския съвет – Ракитово, както и 

на ЦИК.  

Впоследствие с третото писмо това решение е изпратено 

отново, тъй като е посочено, че по невнимание първия път е 

изпратен работният вариант към решението. То е публикувано на 

интернет страницата на ОИК – Ракитово. Впоследствие с МИ-15-314 

ни е изпратено решение на Административен съд – Пловдив, за 

което ще помоля госпожа Солакова да допълни доклада защо е 

изпратен от ОИК – Ракитово. 

Колеги, с Решение № 60-ЧМИ ОИК, както Ви казах, е взела 

решение да прекрати предсрочно пълномощията на избрания кмет Г. 

К. Х., тъй като е постъпил сигнал в ОИК и е установено, 

че той е собственик на дружествени дялове в три търговски 

дружества и ОИК е преценила, че има несъвместимост. 

Проблемът за мен в това решение, видно от протокола от 

заседанието на ОИК от 21 ноември 2022 г. – Протокол № 35-ЧМИ, 

публикуван на интернет страницата на ОИК, в заседанието са 

участвали десетима членове на ОИК; „за” са гласували шестима, 

„против” – четирима. Те са приели, че имат необходимото 

мнозинство и са взели съответното решение.   

Има изложени мотиви в протокола защо четиримата членове 

на комисията са гласували „против”. Единият от мотивите е, че се 

позовават на съдебната практика на Пазарджишкия 

административен съд, като е посочено Решение № 20, постановено 

по административно дело № 1476/2019 г. на Четвърти състав на 

Пазарджишкия административен съд. Твърдят, че то не е 

окончателно, не е тълкувателно и не е влязло в сила. 

Аз извърших проверка на сайта на Административен съд – 

Пазарджик. Административен съд – Пазарджик, е постановил 

Решение № 20 по адм. дело № 1476 по обжалвано решение на ОИК – 
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Стрелча, Решение № 76-МИ, с което са прекратени пълномощията 

на кмета на община Стрелча.  

С решението си Административен съд – Пазарджик,  

отхвърля жалбата на кмета против Решение № 76-МИ на ОИК – 

Стрелча, а с Решение № 4403 от 14 април 2020 г. на ВАС, Трето 

отделение по адм. дело № 1336 Върховният съд потвърждава: 

„Остава в сила решението на Административен съд – Пазарджик.“ В 

този смисъл не знам защо гласувалите „против” се позовават на това 

съдебно решение. 

Вторият аргумент на трима от четиримата гласували 

„против”, изложен в протокола, като са посочени и имената им, е, че 

те са служители на община Ракитово и тези трима членове на ОИК 

се намират под юрисдикцията на работодателя им – кмета на община 

Ракитово, и останалите членове са изразили съмнение за конфликт 

на интереси, тъй като са в професионална и институционална 

зависимост. 

Вчера с госпожа Солакова обсъдихме ситуацията и казуса. 

Предлагам Ви проект на писмо във вътрешната мрежа, в папката с 

моите инициали № 4573 е проектът, с което да укажем на ОИК – 

Ракитово, да вземат решение, с което да отменят взетото Решение 

№ 60-ЧМИ, тъй като на практика взетото от тях решение е в 

хипотезата на отхвърляне. Посочила съм нормата – чл. 85, ал. 4, 

изречение второ от Изборния кодекс, тъй като липсва необходимото 

мнозинство от две трети за вземане на решение на ОИК.  

Предлагам да им укажем при приемане на решения да се 

придържат към Решение № 1133-МИ и Решение № 1134-МИ от 

14 април 2022 г. на ЦИК. След като вземат решение, с което да 

отменят Решене № 60-ЧМИ, да се произнесат с ново решение при 

спазване на указанията, дадени от ЦИК в двете решения. По общо 

предложение на двете ни мисля да укажем, че Централната 

избирателна комисия смята, че по Изборния кодекс не е предвидена 

възможност да има аргумент за конфликт на интереси на членове на 

ОИК, независимо дали са служители на общината или не. Когато 
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член на ОИК участва в заседание, той трябва да гласува, като 

формира вътрешното си убеждение според фактическата обстановка, 

свързана с прилагане на съответната законова норма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с документацията по доклада на колегата Матева. 

Колеги, по доклада на госпожа Матева и по проекта на писмо 

до ОИК – Ракитово, ще подложа на гласуване малко по-късно 

писмото, за да се запознаят всички колеги с преписката. 

РОСИЦА МАТЕВА: Връщам на доклад писмото на 

Обществения съвет – вх. № ЦИК-12-40 от 21 ноември т.г., което 

докладвах на 22 ноември, с което са ни изпратени около 

15 документа, които в периода 2020 – 2022 г. са изпращани на ЦИК, 

но не са публикувани на страницата, в секцията на Обществения 

съвет на съответните места – доклади, становища, предложения и 

т.н. 

Извършена е справка в деловодството, която е публикувана 

във вътрешната мрежа. Подпапката е ЦИК-12-40 „Обществен съвет”. 

Информацията е ЦИК-12-40. Това е информация от деловодството с 

описание всеки един от документите с какъв входящ документ е 

получен в ЦИК. Установено е, че само два от изпратените 

15 документа, а именно становище на Обществения съвет към ЦИК 

от 15.12.2021 г. и медийно съобщение на Обществения съвет към 

ЦИК относно КР от октомври 2021 г. не е получено в ЦИК. Поради 

това предлагам останалите 13 документа да бъдат публикувани на 

страницата на ЦИК в секция „Обществен съвет” на съответните 

места, както е посочено в писмото на председателя на Обществения 

съвет, а именно – в рубриките „Доклади, становища, предложения и 

съобщения”. Ако прецените, да уведомим Обществения съвет защо 

не предлагаме публикуването на тези два документа – тъй като не са 

изпратени в ЦИК, и няма как да ги публикуваме, като не са 

изпратени своевременно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма.  
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Подлагам на гласуване направеното предложение за 

публикуване на тези материали на интернет страницата на ЦИК в 

съответната секция на Обществения съвет. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар 

Томов), против – 1 (Георги Баханов).  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-42 от 24 ноември 2022 г., с 

което ни изпращат становището си относно приетите на второ 

четене промени в Изборния кодекс с молба то също да бъде 

публикувано на страницата на ЦИК, в раздела на Обществения съвет 

– „Становища”.  

Становището е от почти 4 страници. Изразено е становище по 

отделни предложения за промени, а именно за гласуването зад 

граница, за дистанционното електронно гласуване, за машинното 

гласуване, за видеонаблюдението. Може да се запознаете с него в 

папка с моите инициали. Предлагам да гласуваме да бъде 

публикувано в раздела на Обществения съвет „Становища”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания във връзка с предложението за публикуване на интернет 

страницата на ЦИК на последното изпратено становище от 

Обществения съвет? Няма.  

Подлагам на гласуване предложението за публикуване на 

становището на страницата в съответната секция. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, връщаме се, за да подложа на гласуване доклада на 

колегата Матева във връзка с проекта на писмо до ОИК – Ракитово. 
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Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, връщам на доклад писмо- 

заявление с вх. № ЦИК-16-12 от 10 ноември т.г. от адвокат П. 

С. Докладвах го и в предходното заседание на 22 ноември т.г. Бях 

публикувала проект на отговор, който е качен в днешната папка под 

№ 4562. Проведохме и работно обсъждане. 

Предлагам Ви да гласуваме този проект на отговор, въпреки 

че решението на ЦИК, че не предоставя информация по съдебни 

дела – не знам дали да остане в този вариант с оглед информацията, 

предоставена от колегата Димитров при участията му в медии, да 

отпадне предпоследното изречение. Имахме решение, че ЦИК не 

предоставя информация по дела, а се предоставя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

за отговор има ли изказвания? Има ли предложения по текста освен 

техническите корекции? Няма. 

Моля да гласуваме така представения проект на отговор. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия 

Стойчева), против – 2 (Ерхан Чаушев и Цветозар Томов).  

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Гергана Стоянова 

– заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, връщам на 

доклад становище от главен юрисконсулт Ж. във връзка с договора 

за извършване на преводачески услуги. Колегата Елка Стоянова, 

докато бях в отпуск предишната седмица, го е докладвала за 

запознаване. Номерът е ЦИК-09-365 в моя папка от днешна дата. 
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Съгласно представеното становище е изразено мнение за 

възможността за прекратяване на договора с Изпълнителя „Нова 

Транслейшънс” по реда на т. 6.5. с петдневно предизвестие от страна 

на Възложителя. По-нататък са описани възможностите за 

извършване на пазарно проучване, като се отправят запитвания към 

останалите, участвали в предходно проведената процедура за 

избиране на изпълнител. Предполагам вече сте се запознали с това 

становище. В тази връзка предлагам да гласуваме да бъдат 

изпратени писма до посочените в становището: „Диалог плюс”, 

„Митра транслейшънс”, „Посока ком” и „Арте.док” за представяне 

на оферти с цел извършване на пазарно проучване, въз основа на 

което впоследствие да бъде взето решение от Централната 

избирателна комисия как ще процедира с възлагането на тези 

услуги. На този етап не предлагам все още да бъде изпращано 

предизвестие за прекратяването на договора, тъй като е кратък 

срокът на предизвестието, да подготвим преди това и да подсигурим 

изпълнението на тези услуги. 

Предлагам да бъде гласувано изпращането съгласно 

представения текст на писмо с включена таблица, по която да бъдат 

представени оферти от посочените фирми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Проблемът тук не е във владението на 

английския език. Проблемът е да владее юридически английски 

език. Тук ни е проблемът на нас, така че в това пазарно проучване да 

се види дали в тези фирми имат преводачи, които да могат да 

превеждат юридически английски текстове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това може да се 

допълни. 

Колеги, има ли други предложения? Няма.  

Моля да гласуваме писмото с направеното допълнение. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – 1 

(Йорданка Ганчева).  

Следващ докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, във връзка с 

постъпило питане от ОИК – Павел баня, което докладвах на 

предходно заседание, ние препратихме въпроса до изпълнителя с 

молба за становище. С оглед на полученото становище с вх. № МИ-

00-6 от 22 ноември 2022 г. предлагам проект на писмо до колегите 

от ОИК – Павел баня, във връзка с тяхното питане – да им 

отговорим как да постъпят със системата за управление на 

сайтовете. Да го одобрим с протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – 

няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващото писмо е наименувано 

искане от господин П.  Н.  К. в качеството му на 

председател на ПП „Пряка демокрация”, заведено в нашето 

деловодство с вх. № НС-10-57 от 22 ноември 2022 г. По повод 

проведените на 2 октомври 2022 г. избори за народни представители 

с оглед факта, че избирателните списъци за изборите се разминават с 

данните на НСИ, той сочи за техни изчисления за избирателните 

списъци и колко лица не са заличени, които поради различни 

причини според него нямат или са загубили право на глас, и в 

качеството си на председател на партия, участвала на последните 

избори, ни поставя три въпроса, по които иска информация: приета 

ли е стратегия от ЦИК и какви действия са предприети по 

отношение изчистването на избирателните списъци; назначена ли е 

работна група, лице, което да осъществява дейността по изчистване 
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на избирателните списъци и в какви срокове ЦИК очаква 

избирателните списъци да бъдат изчистени? 

Колеги, предлагам проект на отговор с оглед правомощието 

на ЦИК и нормативната уредба в областта на създаването, 

публикуването, отстраняване на грешки и прочие от избирателните 

списъци. Във връзка с питането на господин К. съм отговорила как 

точно. Обръщаме внимание, че избирателните списъци на Република 

България се съставят от общинските администрации. Описала съм 

начина. След това обръщам внимание как се съставят за извън 

страната. Насочвам го към Глава четвърта – Списъци от Изборния 

кодекс, където подробно в нормите са уредени избирателните 

списъци. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта на писмо. Ако имате изказвания, заповядайте. 

Моля, режим на гласуване по така представения проект. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева), против – 

няма.  

Следващ докладчик е господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

В моята папка има няколко подпапки и различни проекти. 

В първата папка има докладна записка. На предходното 

заседание докладвах и насочихме към администрацията 

предложението за подписване на приемо-предавателен протокол по 

Договор № 25 от 29 септември. Докладната записка е изготвена от 

Ж. и Г. М. Съгласувана е с господин Ц.  

С докладната записка се предлага да упълномощим 

председателя да подпише двата приемо-предавателни протокола. С 

първия се приема изпълнението на Договора в частта му за 
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отпечатване на бюлетина с бройките, каквито сме заложили в 

Договора.  

С втория приемо-предавателен протокол приемаме, че засега 

оставяме на съхранение в „Информационно обслужване” АД 

копията от протокола, който ще се отпечата, включително ги 

натоварваме, както е по договор, с разпространението на 

официалните институции. Документите са в докладната записка. 

Има също два други документа: дневници за т.нар. извънредни 

събития, както и запис на видеоархива, който е приложен към 

тяхното искане за подписване на приемо-предавателен протокол. 

Предлагам с протоколно решение да упълномощим 

председателя да подпише тези два протокола. Предлагам да приемем 

с решение работата така, както ни е представена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението на господин Димитров подлагам на гласуване 

приемане на работата по т. 5.1.2 по Договора с „Информационно 

обслужване” АД, посочен в докладната записка, и подписване на 

протоколите, представени към документите. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Избирателната комисия на Корея 

или по-скоро господин Лии Джиануи ни иска информация каква е 

уредбата и какъв е регламентът за гласуване по пощата, за чужбина, 

или гласуване по интернет. Написал съм две изречения отговор. 

Можем да премахнем последния параграф, тъй като той се 

интересува има ли съдебни казуси, които са гледани. Дава пример с 

Великобритания. Ние такива казуси нямаме. 

Записал съм, че в Изборния кодекс не съществува уредба, 

която да регламентира гласуване по пощата, както той казва – с 

плик, нито гласуване по интернет. Това е краткият отговор. Да го 

приемем с протоколно решение и да го изпратим. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? Няма.  

Моля да гласуваме. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева и Севинч 

Солакова); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният файл е писмо, с което 

ни напомнят, че започва подготовката на следващия брой на Войс 

Интернешънъл, издаван от Избирателната комисия на Индия. За 

сведение, запознаване, ако някой реши, тъй като веднъж е 

публикуван и български текст. Това е било по времето, когато 

госпожа Мусорлиева е публикувала в тази периодика и по тази 

причина всеки път ни уведомяват, че ако някой желае, може да 

участва. Погледнете, има 5-6 области, те са всякакви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието до 12,00 ч. за кратка почивка. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, десет 

членове на Централната избирателна комисия сме в залата – имаме 

кворум. Имаме още доклади в трета точка: Доклади по 

административни преписки. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, имам папка, която се 

нарича „Съвместна среща на ECNE и експертна комисия”. На 

предходното заседание за сведение и запознаване ви докладвах 

писмо, с което ни информират за дневния ред на срещата, която ще 

бъде на 28 ноември 2022 г., понеделник. Получили сме и писмо от 

МВнР, госпожа С. Нейната позиция е референт в дирекция 

„Политики и институции на ЕС”. Не сме отговорили на писмото, 

изпратено от МВнР, тъй като нямахме решение дали някой въобще 
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ще участва. Припомням, че срещата е в смесен формат – присъствие 

в Брюксел и онлайн.  

Предлагам ви да приемем с протоколно решение, че в 

работата на Европейската мрежа по избор на сътрудничество и 

експертна група по изборни въпроси на 28 ноември 2022 г. ще взема 

участие аз, тъй като някой трябва да се жертва целия ден. Срещата 

започва в 9,00 ч. и завършва в 17,00-18,00 ч. вечерта. Вътре има 

разнообразие от теми. Ще погледна с какво е възможно да се 

запозная. Ако някой друг желае да участва, просто трябва да се 

регистрира. Няма други условия или други изисквания към хората, 

които ще участват. Аз ще участвам, както винаги, като един 

слушател. 

Предлагам да приемем решение в писмото до госпожа С. да 

запишем, че участие ще вземе Димитър Димитров – заместник-

председател на ЦИК. Писмото е от Елисавета Симеонова № 4571, 

получено по мейл. От тях изискват да положат усилия да има 

участие на българска институция. Това е предложението ми. 

Оттеглям предложението си. Ще пренапиша писмото, в което 

ще запиша, че ЦИК няма да вземе участие. Има съгласие по такъв 

текст. 

Да попитам: това е напомнително писмо от госпожа 

Симеонова. Първото писмо е от господин Кондов, може би е редно 

писмото да бъде адресирано до господин Кондов с копие до госпожа 

Симеонова? Това е предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

във връзка с този доклад? Няма.  

Подлагам на гласуване коригирания текст на писмото до 

постоянния секретар на МВнР, че ЦИК няма да вземе участие в тази 

среща. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева и Силвия 

Стойчева), против – 1 (Севинч Солакова).  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Второто писмо се отнася до 

Регламент 1141. Това е дълго подготвян, вече пети вариант на 

Регламента. Изпратена е пета редакция на Регламента, който се 

свързва с коментари по въпросите, свързани с прилагането на 

политическо споразумение против рекламата онлайн. Резолюцията е 

за мен, госпожа Стойчева и госпожа Стоянова. Мисля, че не трябва 

да изразяваме каквото и да е становище. Този регламент ще бъде 

обсъждан по време на Чешкото председателство на 13 декември 

2022 г. Петата редакция наистина е само редакция, технически 

формулировки, промяна на различни изречения, размествания. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик е господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № НС-22-

554 от 22 ноември 2022 г., с което господин А.  Х.   е отправил 

искане до ЦИК да бъдат премахнати от посочената от него част от 

страницата на ЦИК неговите данни, т.е. неговото име. Предлагам 

ЦИК най-наред да приеме решение за удовлетворяване на искането, 

след което да изпратим писмо до „Информационно обслужване” АД. 

Писмото е с № 4574 в папката с моите инициали. 

Предлагам искането да се представи за работно обсъждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, докладвам за сведение и 

запознаване приемо-предавателен протокол. От „Информационно 

обслужване” АД са предали на ЦИК запечатан плик с необходимите 

данни за пощенска кутия във връзка с договора за лицензите, вх. № 

ЦИК-00-367 от 23 ноември 2022 г. Ще очакваме допълнителна 

информация и възлагане на изпълнението на съответните дейности 

във връзка с предходно докладване и прието протоколно решение на 

ЦИК. 

С докладна записка – вх.№ ЦИК-09-364/1 от 21 ноември 

2022 г., в допълнение на докладна записка със същия номер от 
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15 ноември т.г. относно констативен протокол със съответен входящ 

номер от извършена профилактика от фирма „Рикуест” ООД и за 

отстраняване на констатирани грешки при отчитането на 

гласуването в залата на ЦИК се предлага, тъй като, както стана ясно, 

при извършване на пробни гласувания от фирмата не са установили 

и констатирали такива разминавания, но ние сме ги запечатали на 

снимка и имаме няколко констатации, при които има сериозни 

грешки на електронната система.  

В тази връзка се предлага да се изпрати писмо до „Рикуест” 

ООД и да се поставят въпроси относно изразяване на становище по 

повод на констатираните грешки. Към докладната записка има и 

проект на писмо. Предлагам Ви да одобрим това предложение и да 

изпратим писмо на „Рикуест” ООД с искане да ни предоставят 

допълнително информация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за изпращане на писмо до „Рикуест” ООД във 

връзка с констатираните нередности в работата на системата. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По повод на предходната докладна, с 

която се направи предложение пред ЦИК, по поискана оферта от 

„Рикуест” ООД да бъде одобрено закупуването на нова компютърна 

конфигурация, която е посочена от фирмата като технически 

параметри на стойност 1630 лв. без ДДС. Това е предложение и в 

констативния протокол.  

Аз не съм правила проучване и не мога да бъда сигурна, но ви 

предлагам, с оглед на многото грешки, които констатираме при 

използването на тази електронна система, да направим опит да 

извършим проучване, което да установи дали няма други електронни 

системи, други фирми, които да предлагат съответно такава 

електронна система за гласуване, за да можем да изберем най-
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добрата оферта, след като се ориентираме към купуване на нова 

конфигурация поради доста дефекти както при отчитането, така и 

при работата на тази електронна система. Моля за протоколно 

решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения?  

Моля да гласуваме направеното предложение да се извърши 

проучване за възможностите за купуване на такава система от други 

доставчици.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, с писмо – вх. № № ЦИК-02-

96/23.11.2022 г., от главния счетоводител на Народното събрание 

сме получили оправдателни счетоводни документи за разходи, 

извършени за сметка на ЦИК. Става дума за разходи за 

топлоенергия, електроенергия и вода за месец октомври тази година, 

както и за транспортни услуги от гаража на Народното събрание на 

обща стойност 5019,98 лв. Посочена е банковата сметка, по която да 

бъде извършен преводът. С оглед на наше принципно решение 

предлагам да одобрим изплащането на тези суми след проверка на 

приложените счетоводни документи, включително в счетоводството 

и в дирекция „Администрация”, с оглед на приложени разходни 

документи за ползването на автомобил от гаража. В случай на 

необходимост от подобряване на практиката в ЦИК може да се 

вземе предвид и да се прилага и при нас този модел. Моля за 

протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения?  

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: За сведение – вх. № ЦИК-00-366 от 

23 ноември т.г. от Службата по трудова медицина сме получили 

писмо, че ще изразят становище в отговор на нашето искане до тях. 

За сведение към настоящия момент докладвам вх. № ЦИК-99-

212 от 23 ноември т.г. Очаквам да има допълнение към тази 

преписка с оглед на представената фактура за профилактични 

прегледи в ЦИК. 

Получили сме писмо от община Тервел с вх. № НС-06-204/11 

от 23 ноември т.г. за изпълнение на Решение № 1571 на ЦИК и 

унищожаване на неизползвани формуляри и бюлетини в община 

Тервел – за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик – госпожа Стойчева. Заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА:  Колеги, в ЦИК са получени преписки 

от кмета на община Дулово с вх. № НС-06-204/7 от 22 ноември, от 

кмета на община Сатовча – вх. № НС-06-204/8 от същата дата, от 

кмета на община Рила с вх. № НС-06-204/10 също от 22 ноември т.г. 

И трите преписки са в изпълнение на Решение № 1571-НС на ЦИК  

относно унищожаване на неизползваните и оставени в общинската 

администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни 

книжа от изборите за народни представители на 2 октомври т.г. За 

сведение на Комисията ги докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам 

писмо с вх. № НС-06-204/9 от 22 ноември 2022 г. от община 

Лесичово и с него ни молят за разяснение по т. 1 от Решение 

№ 1571-НС на ЦИК. Става дума за техническата грешка, която сме 

допуснали и която беше поправена с решението, което приехме като 

т. 1 в днешното заседание.  
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Предлагам да изпратим писмо на община Лесичово, с което 

да ги уведомим за допуснатата техническа грешка. Проектът на 

писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме така представения проект. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева),;против – няма.  

Господин Войнов, продължете със следващия доклад, който е 

по втора точка: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с приемане 

на работата по Договор № 20 предлагам да изпратим писмо до 

„Сиела Норма” АД, в което да ги уведомим, че съгласно т. 5.1.1. от 

Договора следва да ни предадат в собственост кутиите за разписки 

от машинното гласуване. Проектът за писмо е качен в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения, или изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.  

 

Продължаваме с четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря. Колеги, докладвам писмо от 

ОИК – Ветово, с вх. № МИ-15-315 от 23 ноември т.г., с което ни се 

изпраща Решение № 10479 от 17 ноември т.г. на ВАС, с което е 

оставено в сила Решение № 54 от 16 декември 2021 г., постановено 
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по   адм. дело № 347/2021 г. по описа на Административен съд – 

Русе, и Определение на Административен съд – Русе, от 

26.01.2022 г., поставено по а.д. № 347 от 2021 г., с което е изменено 

Решение № 54 от 16 декември по делото и са намалени деловодните 

разноски, които ЦИК, представлявана от председателя Камелия 

Нейкова, е осъдена да заплати на М.  М.  с посочено ЕГН от 4950 лв. 

на 3950 лв. Това ни се изпраща за сведение в очакване на 

изпълнителния лист за изплащане. 

В тази точка ще докладвам и искането за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Ветово, тъй като ми беше дадено след 

като гласувахме дневния ред. Искането е постъпило с вх. № МИ-27-

200 от 23 ноември т.г. Искането е за изплащане на възнаграждение 

за дежурство по повод на изготвяне и изпращане на уведомителни 

писма до председателя на Общинския съвет – Ветово, и до ЦИК, 

като дежурството е дадено от председателя и секретаря на ОИК – 

Ветово. Има счетоводна справка и контролен лист.  

Предлагам да вземем решение да бъде одобрено изплащането 

на възнаграждение за едно дежурство на 18 ноември 2022 г., дадено 

от председател и секретар на ОИК – Ветово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме това предложение. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, последният ми доклад е писмо 

от ОИК – Благоевград, с вх. № МИ-15-303/1 от 23 ноември т.г., с 

което ни изпращат оригинала на изпълнителен лист, издаден от 

Административен съд – Благоевград, с който въз основа на 

подлежащо на изпълнение Решение № 331 от 24 февруари 2021 г. по 

дело № 143/2021 г. по описа на Административен съд, с което е 

осъдена ОИК – Благоевград, да заплати на С.    Б.     С.      

500 лв., представляващи направени деловодни разноски. 
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Припомням, че с писмо до ОИК с вх. № МИ-15-303 от 10 ноември 

т.г. ни бяха изпратени останалите документи, включително 

заявлението от госпожата с данни за банковата сметка, по която да 

бъдат изплатени сумите, но освен останалите документи, които бяха 

в оригинал, изпълнителният лист беше в копие, и ние с писмо – изх. 

№ МИ-15-310 от 16 ноември т.г. изискахме да бъде изпратен 

оригиналът на изпълнителния лист, за да бъде извършено 

плащането.  

Моля с протоколно решение да одобрим плащането по този 

изпълнителен лист по посочената от госпожа С.  С.  банкова сметка 

в подаденото от нея искане по вх. № МИ-15-303/10.11.2022 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или други предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.  

Колеги, с доклад на госпожа Солакова се връщаме към трета 

точка: Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, пропуснах да докладвам 

решението, което приехме,  № 1575 за поправка на техническа 

грешка в Решение № 1571-НС. Беше изпратено до всички кметове на 

общини и областни управители, както и до министъра на външните 

работи. Тъй като касае само дейността на общинските и областните 

администрации, предлагам да гласуваме писмо само до областните 

управители и до кметовете на общини с приложено копие от това 

решение, за да го имат предвид. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме това писмо. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.  

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия.  

Насрочвам следващото заседание за вторник, 29 ноември 

2022 г., от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 12,40 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

Стенограф: 

Виржиния Петрова 

 


