
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 283 

 

На 1 декември 2022 г. се проведе извънредно заседание на 

Централната избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Гергана Стоянова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Емил Войнов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Камелия Нейкова. 

 

Заседанието бе открито в 16,30 ч. и председателствано от 

госпожа Росица Матева – заместник-председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър 

ден, колеги! В залата сме десет членове на Централната избирателна 

комисия – имаме необходимия кворум.  

Това извънредно заседание е необходимо, тъй като трябва 

спешно да се гласува писмо, свързано с приемане на работата по 

договора за дейностите за машинно гласуване – Договор № 20. 
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Моля да одобрим дневния ред на това извънредно заседание с 

една-единствена точка: 

1. Машинно гласуване с докладчик колегата Гергана 

Стоянова. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

становище от главните юрисконсулти, което беше представено днес, 

с вх. № ЦИК-09-385. Становището касае представената по Договор 

№ 20 от 9 септември тази година банкова гаранция по цитирания 

договор.  

В становището е констатирано, че срокът на представената 

банкова гаранция изтича на 2 декември 2022 г. Предвид това, че се 

наложи изискване на последваща документация във връзка с 

приемане на работата на изпълнителя по договора и обвързаните с 

това срокове, да се изпрати писмо до изпълнителя на основание 

т. 6.4.1 от Договора да бъде представена удължена банкова гаранция 

с удължен срок или нова такава, като в посочения срок за 

удължаване предложението е да бъде до 15 декември тази година. 

Към становището има представен проект на писмо, което 

предлагам да разгледате и да бъде одобрено, като цитираните от мен 

срокове не са посочени вътре.  

Моето предложение е последното изречение от писмото да 

бъде редактирано в смисъл удължената гаранция или новата, 

издадена с новия срок на действие, да бъде представена на 

Централната избирателна комисия до дата утрешния ден – 

2 декември 2022 г., до 15,00 ч.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по доклада и по проекта на писмото. 
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Колеги, в допълнение към предложението на колегата 

Стоянова да посочим, че освен срокът на валидност на гаранцията – 

15 декември, да бъде до 17,00 ч. на 15 декември 2022 г. 

Други предложения? 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Предлагам за прецизиране на текста 

да бъде добавено в текста, където е посочено „на основание т. 6.4.1“, 

да бъде добавена буква „б“ в договора. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Други 

предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за одобряване на текста на 

писмото заедно с корекциите, които направихме в момента. 

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова). 

Колеги, с това закривам извънредното заседание.  

Редовното заседание е насрочено за 6 декември, вторник, от 

10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 16,40 ч.) 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Росица Матева 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


