
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 284 

 

На 6 декември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладват: Емил Войнов и Росица Матева 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров, 

Йорданка Ганчева, Цветанка Георгиева, Силвия 

Стойчева, Любомир Георгиев, Красимир Ципов, 

Гергана Стоянова, Георги Баханов, Севинч 

Солакова, Ерхан Чаушев. 

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладват: Цветанка Георгиева и Силвия 

Стойчева. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Цветозар Томов, Емил 

Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Камелия Нейкова. 

 

Заседанието бе открито в 10,30 ч. и председателствано от 

господин Цветозар Томов – заместник-председател на Централната 

избирателна комисия. 
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* * * 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добър ден на 

всички! 

Откривам днешното заседание на Централната избирателна 

комисия.  

В залата сме десет членове на Централната избирателна 

комисия, така че имаме достатъчен кворум, за да започнем работа. 

Отсъства Камелия Нейкова, която е болна. Очаквам, че 

колегите, които още не са в залата, ще се присъединят към нас, тъй 

като имат работа по преписките си сигурно. 

Предлагам следния дневен ред: 

1. Машинно гласуване с докладчици: Емил Войнов и Росица 

Матева. 

2. Доклади по административни преписки с докладчици: 

Росица Матева, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Цветанка 

Георгиева, Силвия Стойчева, Любомир Георгиев, Красимир Ципов, 

Гергана Стоянова, Георги Баханов, Севинч Солакова. 

3. Доклади относно искане за изплащане на възнаграждения 

на ОИК с докладчици Цветанка Георгиева и Силвия Стойчева. 

Имате ли предложения за допълнение към дневния ред? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в трета точка: Доклади по 

административни преписки. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Други предложения за промени в дневния ред? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 
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Тъй като колегата Войнов не е в залата, заповядайте, госпожо 

Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във връзка с 

изпратени от Централната избирателна комисия писма на 

29 ноември 2022 г. до няколко общини с искане да ни бъдат 

изпратени оригиналите на избирателни списъци и разписки от 

машинното гласуване за посочени в тези писма секции ви докладвам 

пристигнало писмо от община Димитровград, с което ни се изпраща 

избирателен списък и разписки за машинно гласуване в оригинали за 

избирателна секция № 290900058 за изборите за народни 

представители – писмото е с вх. № НС-06-262/01.12.2022 г.; от 

община Варна, Район „Одесос“ с вх. № НС-06-268/02.12.2022 г. ни 

се изпраща плик № 3 с контролни разписки от машини за машинно 

гласуване от избирателни секции с №№ 030601032; 030601079; 

030601084, като в писмото се посочва, че, тъй като все още не са 

върнати избирателните списъци, те не се изпращат – не са върнати 

избирателните списъци от ГД ГРАО. 

Следващото писмо е от община Търговище с вх. № НС-06-

272/02.12.2022 г., с което ни се изпраща в оригинал избирателен 

списък и разписки от машинното гласуване за секция № 283500063; 

от община Ямбол с вх. № НС-06-278/05.12.2022 г. ни изпращат 

оригинал на избирателен списък и документите към него за 

избирателна секция № 312600007 и неразпечатан плик с контролни 

разписки от машина за същата секция, както и заверено копие от 

заповеди за отваряне на помещенията; от община Девня с вх. № НС-

06-279/05.12.2022 г. ни изпращат оригиналите на избирателни 

списъци и разписки от машинно гласуване за секционни 

избирателни комисии №№ 031400005 и 031400008. 

Колеги, от изпратените писма за 12 секционни избирателни 

комисии до момента не са върнати само четири.  

Във връзка с това ви предлагам да определим комисия, както 

действахме в предходни такива случаи, която да започне проверката 

на тези документи. Информирам ви, че от съдържащите се в 
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Централната избирателна комисия оригинални протоколи за 

машинно гласуване и протоколи на секционни избирателни комисии 

за всички 12 секции са извадени документите, така че ние можем да 

започнем проверката на тези, които са пристигнали.  

Предлагам да определим комисия, ако колегите не възразяват 

или ако някой не иска да се включи, същата комисия, която извърши 

преброяването през месец януари, във връзка с три секции от 

изборите през месец ноември – аз, колегата Войнов, колегата 

Гергана Стоянова, колегите Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев и 

Димитър Димитров. Предлагам същата комисия, ако сте съгласни. 

Ако някой не е съгласен или иска да се включи, ще добавим и други, 

като предлагам да започнем утре в 10,00 ч., ако не възразявате. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

изказвания и предложения? 

Аз имам две свързани предложения. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моето предложение – мисля, че 

шестима колеги се изброиха като състав на комисията. Тъй като тази 

проверка ще протече в някакъв период от време, ако преценим, че 

има необходимост да се сменят хората в комисията, да определим 

допълнително и други колеги и в какъв състав като бройка ще 

правим тези проверки, защото може да се наложи в някой от дните, 

когато се извършва проверката, някой от изброените сега колеги да 

отсъства или да няма възможност. Да имаме вариант с допълнителни 

хора, да определим като численост от колко човека ще се извършва 

и съответно, които са на разположение, да могат да се включат. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

изказвания? 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с предложението на 

колегата Стоянова да определим, че комисията ще бъде от шест 

човека и още двама – резерви, които при нужда да заметват, някого, 

ако отсъства. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз предлагам цялата Централна 

избирателна комисия. Ще си играем на комисии, присъстващи, 

отсъстващи. И какво е това междинно звено, пак нещо като 

комисия? 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

предложения? 

Преди да предложа да гласуваме направените предложения, 

искам да направя предложение, свързано с тази тема, и то е да 

включим в списъка на секциите, от които искаме оригиналите на 

избирателните списъци и оригиналите на разписките, още една – 

говоря за секция № 244601023, която е в Район „Средец“ в София, на 

същите основания, на които сме определили списъка, по който вече 

са изпратени писма, тъй като в тази секция има съществено 

разминаване между данните от машинния протокол и протокола от 

контролното преброяване на разписките, което се коментира по 

различни начини в публичното пространство. 

Да гласуваме предложенията по реда на постъпването им. 

Първо, гласуваме предложението на госпожа Матева. 

Може ли още веднъж да формулирате предложението си, 

госпожо Матева? 

РОСИЦА МАТЕВА: Предложих да определим комисия, 

както го направихме, по същия начин – отворила съм протокола, 

който е публикуван на нашата страница на 11 януари. Протоколът е 

съставен на 10 януари, тогава направихме тази проверка – били сме 

аз, колегата Димитров, колегата Войнов, Любомир Георгиев, Ерхан 

Чаушев и Гергана Стоянова. 

Честно казано, не смятам, че ще се наложи да има и 

заместващи, защото утре ще преброим тези, които са дошли, и в 

четвъртък ще решим кога ще преброим останалите, които, надявам 

се, дотогава да дойдат или в следващото заседание, така че ако се 

налага някакво заместване, можем и допълнително да го направим. 
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Поддържам си предложението, което направих по доклада си, 

да бъдат тези шест човека, които извършихме това и миналия път. 

Смятам, че е по-оперативно така. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Гласуваме 

предложението за шестчленен състав, който поименно да бъде 

същият, както при предишната проверка. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 6 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 4 (Гергана Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева и Цветозар Томов). 

Няма решение. 

Има ли някой, който иска отрицателен вот? 

Приемам, че няма. 

Гласувах „против“ не защото не харесвам това предложение, 

а защото ми изглежда по-уместно да бъде ангажирана цялата 

Централна избирателна комисия с тази проверка предвид 

общественото напрежение по темата. Мисля, че в момента можем да 

си го позволим, разбира се, може да бъде и шестчленна комисията. 

Госпожо Стоянова, бихте ли формулирали Вашето 

предложение? 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Ако ми позволите, да оттегля 

предложението си и да направя в друг смисъл предложение. 

Протоколът за извършените действия независимо дали ще бъде от 

комисия, или от цялата ЦИК да бъде воден от стенограф. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Госпожо 

Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Господин председателстващ, 

считам, че в режим на гласуване, когато се гласуват предложенията 

по реда на нашия правилник, които бяха направени след доклада на 

колегата докладчик, не е допустимо да се правят нови предложения 

по същество, което направи колегата Стоянова. Би следвало да се 

подложи на гласуване другото предложение, което беше направено, 

при доклада. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря за 

бележката. Сега ще го подложа на гласуване. 

Подлагам на гласуване предложението на господин Ерхан 

Чаушев – проверката да бъде осъществена с участието на всички 

членове на Централната избирателна комисия. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Имаме решение. 

Подлагам на гласуване предложението, което направих, за 

включване на още една секция, за която да поискаме информация, 

каквато сме поискали и за тези 12. Казах основанията за 

предложението си, повтарям секцията: СИК № 244601023, община 

„Средец“, Софийска голяма община. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Продължаваме с точка първа: Машинно гласуване. 

Господин Войнов, имате думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо 

с вх. № НС-23-457/30.11.2022 г. Припомням, че това е писмо от 

ДАНС и с него ни задават няколко въпроса във връзка с извършвана 

проверка. 

Писмото беше обсъдено на работна група, след което е 

подготвен отговор, качен в моя папка. Моля да се запознаете и ако 

няма забележки, предлагам да го гласуваме. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Обсъдихме 

писмото на работна група, но все пак малко време за запознаване. 
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Колеги, запознахте ли се всички с отговора на писмото? 

Мисля, че отделихме достатъчно време за запознаване. 

Нека пристъпим към обсъждане на тези отговори. 

Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, в текста по въпроси с № 2, 3, 4, 5 и 

6 преди изречението „това е удостоверено“ ще бъде дописано „за 

изборите на 2 октомври 2022 г.“ и т. н. 

По въпрос № 8 – техническа грешка, която съм оправил. 

По въпрос № 9 – „… определени с решения на ЦИК“ и в 

последния абзац след „записващи технически устройства – 

флашките“, се добавя „ с резултатите от гласуването“. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

предложения? 

Режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„ЕнЕрДжи Сорс“ с вх. № ЦИК-99-217-1, с което ни изпращат 

коригирана фактура за извършени услуги по Договор № 7 от 23 юни, 

както бяхме указали с наше писмо от 1 декември 2022 г. В тази 

връзка е постъпила докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация“ с вх. № ЦИК-09-387. 

При извършената проверка е констатирано, че получената 

фактура отговаря на изискванията по подписания договор и поради 

горното предлагам да одобрим разхода и да вземем решение за 

извършване на плащане по фактурата. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Бележки по 

този доклад? 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

докладна записка от директора на дирекция „Администрация“  – 

докладните записки са две: вх. №№ ЦИК-09-375 и ЦИК-09-375-1, 

която е допълнена, които докладвах на предходното заседание за 

запознаване, относно сключени граждански договори и 

допълнителните споразумения с външните IT-експерти. 

В докладната записка е предоставена информация по 

изпълнение на договорите за всеки от 7-те експерти, като подробно 

са посочени извършените дейности по договорите. Предоставени са 

докладите и протоколите, изготвени от експертите. Представените 

отчети и други документи по изпълнението на работата са в 

изпълнение на предмета на договорите и удостоверяват изпълнените 

от експертите дейности, включително и изпълнение на 

допълнително възникнали такива в хода на работата. 

Предвид изложеното, предлагам да вземем решение да 

одобрим работата на експертите и да се изплатят възнагражденията 

по договорите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Мнения, предложения по този доклад? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, на предходното 

заседание ви докладвах писмо от Министерството на електронното 

управление (МЕУ) с вх. № НС-04-119, с което ни уведомиха, че 
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лаптопите, на които беше извършено архивиране на данните от 

флашпаметите, не могат да ни бъдат предоставени. Тогава 

предложих да вземем решение данните от лаптопите да бъдат 

изтрити от IT-експертите, но тъй като не бях разговарял с тях, нямах 

готовност да предложа конкретни имена, както настояха колеги. 

Сега правя предложение да вземем решение данните от 

лаптопите да бъдат изтрити от Г.  Б.  и К.  С. 

Те да изготвят доклад за изпълнението на задачата, след 

което лаптопите да бъдат върнати на Министерството на 

електронното управление с приемо-предавателен протокол. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Предложения и коментари във връзка с това предложение? Помня, 

че на предишното заседание доста го обсъждахме. Сега не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с писмо от 

„Карго-партнер“ с вх. № НС-23-453/24.11.2022 г., което докладвах за 

запознаване, е постъпило становище от главните юрисконсулти в 

звено „Правна дейност“ с вх. № ЦИК-09-388, което в общи линии 

повтаря доводите в предходно тяхно становище от 31 октомври 

2022 г. Докладвам го на този етап за запознаване, като предлагам да 

се обсъди на работна група. 

Последният ми доклад – постъпило е писмо от „Сиела 

Норма“ АД с вх. № НС-23-460/02.12.2022 г., в отговор на нашето 

писмо, което изпратихме на предходното заседание. С настоящото 

„Сиела Норма“ АД ни предоставят удължена банкова гаранция със 

срок до 15 декември 2022 г. съгласно изискванията на Централната 

избирателна комисия. Оригиналната банкова гаранция е прибрана в 

счетоводството, затова докладвам писмото за сведение. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.  

Колеги, с това изчерпахме първа точка по дневния ред. 

 

Преминаваме към втора точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-45/05.12.2022 г., с което ни 

информират, че днес, 6 декември 2022 г., ще бъде проведено редовно 

заседание на Обществения съвет. Заседанието ще бъде онлайн и е 

посочен дневният ред. Има изпратен линк за включване, ако желае 

член на Централната избирателна комисия, и следва да им бъде 

осигурен стенограф за провеждане на заседанието. Докладвам го за 

сведение. 

Докладвам ви писмо от Министерството на вътрешните 

работи, ГД „Национална полиция“ с вх. № ЦИК-04-02-

23/06.12.2022 г. Днес е пристигнало. Задават се въпроси. Сега го 

докладвам за запознаване, за следващото заседание ще подготвя 

отговор, който ще предложа на вашето внимание за гласуване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Господин 

Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, господин 

председателстващ. Колеги, в моя папка има две докладни записки, 

като предлагам да приемем с протоколно решение предложенията, 

направени в тях. 

Първата докладна записка е с вх. № ЦИК-09-374 и се отнася 

до веднъж докладваното вече приемане на решение относно 

пренареждане на изборните книжа и материали на СИК извън 

страната в помещение М-40. Тогава решихме, че трябва да 

разгледаме офертите.  

Постъпили са две оферти. Първата оферта е с вх. № ЦИК-08-

36/30.11.2022 г., а втората – вх. № ЦИК-08-37/30.11.2022 г. 
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Първата оферта е от Hamali.BG. Стойността, с която трябва 

да бъдат овъзмездени трима изпълнители за срок един ден, 

е 480,00 лв. 

Втората е от „Корект-преместване“ ООД. Направили са по-

подробна разбивка: единична стойност от 20,00 лв. за един 

изпълнител за един час при минимум два часа, като тяхната оферта е 

за 360,00 лв. без ДДС или 432,00 лв. с ДДС.  

В докладната записка се предлага дейността да бъде 

разчетена по часове и вероятно, ако има по-кратко време за 

изпълнение на дейността, да се изплати, както е предложено по 

офертата. 

Има съгласувателен подпис на    Г.   М.  и имаме също 

налични средства в бюджета по § 10-20 „Външни услуги“. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим избирането на 

„Корект-преместване“ ООД за извършване на дейността по 

подреждане на архивите в помещение М-40. Пропуснах, че „Корект-

преместване“ ООД е фирмата, с която по принцип работи 

администрацията в тази сграда, така че това е допълнителен плюс. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, 

подлагам на гласуване това предложение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващата докладна записка е с 

вх. № ЦИК-09-386/02.12.2022 г. С нея директорът на дирекция 

„Администрация“ предлага да се върне банковата гаранция на 

„Информационно обслужване“ АД по Договор № 25 от 

29 септември. Ние сме приели работата. Въз основа на т. 7.9 от 

Договора възложителят освобождава гаранцията за добро 

изпълнение в срок до 10 дни след приемане на работата.  
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Нямаме причина да задържаме гаранцията и предлагам с 

протоколно решение да решим да им върнем тази гаранция – 

оригинала на банковата гаранция. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Чухте 

предложението. Изказвания по него има ли? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 1 (Росица Матева). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, връщам за допълване на 

решение, което сме взели на 24 ноември 2022 г. Тогава сме 

упълномощили да се подпише приемо-предавателен протокол по 

същия договор – Договор № 25.  

Госпожа Нейкова е обърнала внимание, че в решението 

липсва изречение, което да уточни как ще се окомплектова и 

съхранява преписката по това решение, както и къде ще се 

съхраняват техническите носители, които те са ни предали – едното 

е видеоархив, а второто е записи от извънредните ситуации в 

изчислителните пунктове. 

Предлагам преписката, както е окомплектована, да бъде 

добавена към всички останали документи, свързани с договора и да 

се възложи на господин Ж.  да ги съхранява, включително и 

техническите носители. Всъщност, ние имаме такива копия на 

страницата на всяка РИК и оттам ги проверяваме, и това е дублиране 

на записа, а пък извънредните ситуации в изчислителните пунктове 

– не сме обсъждали, за всички случаи имаме някакъв архив и от 

това.  

Това ми е предложението – да допълним решението. 

(Реплика.) 

Добре, нямам нищо против в касата да бъдат съхранени. Ще 

ги оставим в пликове, ще ги подпишем. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

предложения? Не виждам. 

Последно в касата ли ще се съхраняват? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приемам предложението да се 

съхраняват тези материали в касата, специално тези от 

изчислителните пунктове, тъй като копия от това нямаме, тоест от 

извънредните ситуации в изчислителните пунктове. Това е 

конкретно, което ще съхраним. Не са обемни – едното е флашка, 

другото е диск. 

Предлагам да съхраним материалите в касата. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Гласуваме това 

предложение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам за сведение вх. № ЦИК-

07-146/01.12.2022 г. От А-WEB отново ни подканят да участваме във 

вписването на бюлетина, който ще излезе за месец ноември през 

месец декември, като ни дават и някакви части от тази бюлетина – 

илюстративен материал, снимки и различни събития, които са били 

организирани от членовете на А-WEB. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Госпожо 

Ганчева, имате думата. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка с вх. 

№ НС-06-260/01.12.2022 г. От община Каспичан ни уведомяват, че в 

изпълнение на наше решение е издадена заповед, определен е състав 

и е съставен протокол по реда на наше Решение № 1424. Докладвам 

преписката за сведение и за класиране, където трябва. 

Докладвам и вх. № МИ-15-120-26/06.12.2022 г. От ОИК – 

Аврен, ни уведомяват, че в изпълнение на техните правомощия са 
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взели решение, проведено е заседание, има и протокол. Докладвам 

преписката за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Госпожа 

Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви няколко 

преписки, постъпили от общински администрации, във връзка с 

отваряне на запечатани помещения, в които са прибрани 

избирателните списъци след извършена и завършена проверка от ГД 

ГРАО. 

С вх. № НС-06-282/06.12.2022 г. от община Бургас; от 

община Искър с вх. № НС-06-265/01.12.2022 г.; от община Кнежа с 

вх. № НС-06-265/01.12.202 г.; от община Златарица с вх. № НС-06-

271/02.12.2022 г.; от община Сливен с вх. № НС-06-256/01.12.2022 г. 

и от община Рудозем – вх. № НС-06-274/05.12.2022 г. 

Преписките съдържат заповед на кмета за сформиране на 

комисия, както и протокол от работата на самата комисия. 

Докладвам всичките входящи номера за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Силвия Стойчева – имате думата. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги с вх. № НС-06-215-

1/05.12.2022 г. е получена преписка от кмета на община Девня. Тя е 

във връзка с докладваното от госпожа Матева за отварянето на 

запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от произведените на 2 октомври 2022 г. избори с цел 

поисканите от Централната избирателна комисия оригинали на 

избирателни списъци и пликове с контролни разписки от две секции 

в община Девня. Кметът е приложил неговата заповед и протокола 

за извършените действия от назначената от него комисия. 

Докладвам за сведение на Централната избирателна комисия. 

Също така за сведение и за запознаване на членовете на 

Комисията докладвам вх. № ЦИК-11-71/02.12.2022 г. – писмо от 

инж. П.   Г., който е изложил свои виждания по прилагането 

на Изборния кодекс с някои предложения за подобряване работата 
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на секционните избирателни комисии, също така и с предложение да 

се помисли за създаване на електронен секционен протокол. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Господин Георгиев, имате думата. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № МИ-09-

616/02.12.2022 г., което е постановление на районен прокурор от 

Районна прокуратура – Пловдив, за прекратяване на съответното 

наказателно производство по подробно изложени мотиви. 

Предлагам да не се обжалва това постановление. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Случаят е 

интересен – в поредица от избори не е гласувал. 

Имаме ли други предложения? 

Моля, режим на гласуване да не се обжалва постановлението 

на прокуратурата. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-02-

403 – писмо от Седмо РУ на СДВР, с което искат да им предоставим 

информация относно гласуването на лицето Ф.    Г.     П.   със 

съответното ЕГН, както и да им бъдат предоставени заверени 

копия от декларации, попълнени от същото лице. 

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до кмета на 

Столичната община с копие до Седмо РУ на СДВР, с което искаме 

от Столичната община да предостави исканите документи на Седмо 

РУ на СДВР. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Режим на 

гласуване за това предложение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 
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Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

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

411/02.12.2022 г. – писмо от ОД на МВР – Варна, отдел 

„Икономическа полиция“, с което искат да им предоставим 

информация относно състава, трите имена и ЕГН на секционна 

избирателна комисия под съответния номер, образувана в град 

Варна, за провеждане на изборите за народни представители в 

Четиридесет и седмото народно събрание, за президент и 

вицепрезидент на 14 ноември 2021 г., както и относно това дали 

лицето П.  И. със съответното ЕГН е упражнило правото си 

на глас в тези избори. 

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до кмета на 

община Варна с копие до отдел „Икономическа полиция“ на ОД на 

МВР – Варна, за предоставяне на исканата информация. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля, режим на 

гласуване, колеги. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви за сведение вх. 

№ НС-06-277/05.12.2022 г. – писмо от община Разлог, във връзка с 

отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от изборите за членове на Европейския парламент на 

Република България на 26 май 2019 г., изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14-и и 21 ноември 

2021 г. Писмото е съпроводено със заповед на временно 

изпълняващия длъжността кмета на община Разлог, както и 

протокол за осъществени действия във връзка с отваряне на 

затворено помещение от лицата, определени в заповедта на кмета на 

община Разлог. Докладвам за сведение. 



18 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Гергана Стоянова – заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, ако ми позволите, преди 

докладите, едно малко отклонение, тъй  като днес е много хубав 

празник – Никулден! Бих искала да честитя на всички празника, най-

много на морските хора, на моите съграждани от Бургас, които днес 

имат специален празник на града.  

Да пожелаем Свети Николай Чудотворец да закриля 

моряците, техните семейства и здраве на всички именици! 

В тази връзка ще започна доклада с община Поморие. С вх. 

№ НС-06-264 са ни изпратени документи във връзка с назначаване 

на комисия за съставяне на протокол за разпечатване на помещение, 

в което се съхраняват изборни книжа, с цел прибиране на 

получените от ГД ГРАО избирателни списъци след извършена 

проверка по тях. 

Следващият подобен доклад е с вх. № НС-06-276 от община 

Долни чифлик за отваряне на помещение за прибиране на 

получените от ГД ГРАО избирателни списъци след извършена 

проверка, както и за унищожаване на резервните бюлетини и 

формуляри на изборни книжа. 

Във връзка с отваряне на запечатани помещения за прибиране 

на получени от ГД ГРАО избирателни списъци ще ви докладвам 

получените и разпределени на доклад на колегата Елка Стоянова. От 

община Червен бряг е преписката с вх. № НС-06-275/05.12.2022 г. за 

отваряне на запечатано помещение с приложените съответни 

документи, заповед и протокол. 

С вх. № НС-06-270 и вх. № НС-06-270-1 от община Ценово, 

област Русе също с приложени заповед и протокол за отваряне на 

запечатаното помещение за прибиране на избирателни списъци и за 

унищожаване на изборни книжа и бюлетини, които са били в 

резервни екземпляри. 

Следващият ми доклад в тази точка е във връзка с писмо от 

гражданин, който го е именувал „заявление“ с вх. № НС-22-560. 
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Господин Б.  представя пред нас ситуация във връзка с неговото 

регистриране в кандидатска листа на политическа партия за 

изборите на 2 октомври 2022 г. и възникнал казус във връзка с 

ползване на отпуск за периода на регистрацията му до обявяване на 

резултатите. В това заявление е изискал от нас да му отговорим на 

зададен въпрос, който е посочен и в края на писмото. 

В моя папка с проектен номер 4638 ви предлагам проект на 

отговор до господин Б. Моля да се запознаете със 

съдържанието на отговора. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Мнения и 

становища по този случай? 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Чисто редакционно – в началото на 

втория абзац, първото изречение бих предложила да се редактира. 

Например „Преценката за този конкретен случай относно 

определяне на заеманата от Вас длъжност…“ и така продължава 

нататък. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Приемате ли 

тази поправка? Приемате я. 

Други предложения? 

Моля, режим на гласуване с приетата от докладчика редакция 

на писмото. 

Колеги, обявявам режим на прегласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам искане с вх. № НС-10-60 

от ПП „Български съюз за директна демокрация“ чрез 

представляващия политическата партия. Отправя се искане до 

Централната избирателна комисия за предоставяне на копие от три 

страници от списъците за подкрепа при регистрация на партията за 
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проведените избори, като допълнително беше уточнено, че става 

въпрос за последно проведените избори – 2 октомври 2022 г. 

Бях резолирала звено „Регистри“ да подготви поисканата 

документация – в моя папка са представени към преписката. 

Подготвени са копия на изисканите три броя страници, които да 

бъдат предадени с приемо-предавателен протокол, като предлагам от  

страна на ЦИК служител от звено „Регистри“ да представи тези 

подготвени страници и да ги предаде, както е посочено в искането, 

лично на представляващия партията, за което да бъде подписан 

приемо-предавателен протокол. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Иска ли някой 

думата във връзка с това предложение? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 1 (Севинч Солакова). 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам проект на писмо в 

отговор на искане от Районна прокуратура – Благоевград, което е на 

доклад на колегата Елка Стоянова. Писмото от Районна прокуратура 

– Благоевград, е с вх. № НС-09-68-2, което колегата е докладвала. 

Във връзка с изисканата информация за определено лице било ли е 

регистрирано като кандидат за участие в проведени избори и по-

конкретно за последния проведен избор е изпратено запитване до 

„Информационно обслужване“ АД, откъдето е върнат отговор, че 

лицето не е било регистрирано за участие в проведените избори на 

2 октомври тази година. Отговорът, получен от „Информационно 

обслужване“ АД, е с вх. № НС-00-419, в резултат на който се 

предлага подготвеният отговор да бъде изпратен на запитващия 

прокурор от Районна прокуратура – Благоевград. Проектът на 

отговор е в моя папка с проектен номер 4637. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Писмото е 

съвсем кратко. Имате  ли бележки и предложения? 

Ако няма, да пристъпим към гласуване на това писмо. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е във връзка 

с получено по електронната поща писмо от журналист от 

Българското национално радио с вх. № НС-20-93. В това писмо са 

изложени обстоятелства във връзка с предсрочно прекратяване 

пълномощията на общински съветник от ОИК – Каварна. Изложена 

е фактология по обстановката и накрая се изисква Централната 

избирателна комисия да излезе със становище по проблема.  

За този случай във връзка с други, постъпили в Централната 

избирателна комисия документи, аз съм докладвала предходно. 

Конкретно по това писмо на госпожа Щ.  не ви предлагам 

някакъв текст на становище. 

Тъй като неколкократно съм докладвала по този случай, имам 

предложение за осъществяване на правомощията на Централната 

избирателна комисия за контрол по изпълнение на Изборния  кодекс 

и по осъществяване действията на избирателните комисии. 

Подготвила съм писмо, което е провокирано – след като извърших 

отново проверка на сайта на ОИК – Каварна, установих, че за втори 

пореден път не е проведено заседание поради липсата на кворум в 

комисията. В моя папка в подпапка „ОИК – Каварна“, съм помолила 

да бъдат качени наши изходящи писма до общинската избирателна 

комисия, предходно изпращани, с които да ни бъде предоставена 

информация за начина на свикване на заседанията, за предприетите 

действия във връзка с постановените съдебни решения по отмяна на 

Решение № 152 от 1 февруари на ОИК – Каварна, за предсрочно 

прекратяване пълномощията на общински съветник. По тази 
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причина считам, че следва по-настоятелно да обърнем внимание на 

общинската избирателна комисия и да изискаме от тях информация 

относно начина, по който изпълняват правомощията си и по-

конкретно за начина на свикване, провеждане или препятствията за 

провеждане на заседания в тази ОИК. 

Моля да се запознаете с текста. Ако Комисията счита, че е 

необходимо повече време за преценка на предложения от мен проект 

и обсъждане, бихме могли да го разгледаме и в работна група. Ако 

смятате, че е достатъчно ясно, да го подложим на гласуване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Нека се 

запознаем сега. Писмото е сравнително дълго, но разполагаме с 

време. 

Колеги, запознахте ли се всички? 

Госпожо Солакова, предложение ли имате? 

Предлагам да добавим „Комисията да проведе заседание в 

същия 7-дневен срок“, който го има по отношение на другите точки. 

Приемате ли, госпожо Стоянова? 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Да, приемам. Ще направя редакция в 

текста на писмото, като допълним в 7-дневен срок да проведат 

заседание за приемане на необходимите решения. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

предложения има ли? 

Режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам ви постъпило писмо с вх. 

№ ЦИК-08-38 от фирма „Диалог плюс“ във връзка с изпратено наше 

писмо по извършване на пазарно проучване за предоставяне на 

преводачески услуги за дейността на Централната избирателна 

комисия. Докладвам ви го за сведение, ще го разпределя на 
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отговарящия от звено „Правно“, при когото е цялата преписка по 

подготовката на набиране на тези предложения. 

Последният ми доклад също е за сведение, който пропуснах, 

тъй като той отново е от разпределените доклади на колегата Елка 

Стоянова. От община Силистра с вх. № НС-06-253 са ни изпратени 

заповед и протокол за отваряне на запечатано помещение с цел 

прибиране за съхранение на избирателните списъци след връщането 

им от проверка от ГД ГРАО. Сега виждам, че това е получено по 

електронната ни поща. Това са ми докладите в тази точка. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Господин Баханов, имате ли готовност? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин 

председателстващ. Уважаеми колеги, докладвам ви две преписки за 

сведение: с вх. № НС-05-85/05.12.2022 г. от областна администрация 

Ловеч ни изпращат документ относно искане за предоставяне на 

информация от ОД на МВР – Ловеч, от документацията, предадена 

за съхранение от РИК – Ловеч, на областната администрация във 

връзка с проведените избори за народни представители на 

2 октомври т.г. Изпращат ни протокол за отваряне на помещението 

за предаване на исканата от ОД на МВР – Ловеч, информация. 

Докладвам за сведение. 

С вх. № НС-06-257/01.12.2022 г. кметът на община Велинград 

във връзка с наше Решение № 1424-НС/15.09.2022 г. ни уведомява, 

че са предприети действия по приемане на избирателни списъци и 

книжата към тях след проверка от ТЗ ГРАО – Пазарджик, и 

предоставят документи, в това число заповед и протокол от 

комисията за отваряне на помещението за прибиране на 

избирателните списъци. 

Следващата преписка е от Софийска районна прокуратура за 

прекратяване на досъдебно производство – вх. № МИ-09-

615/02.12.2022 г., за проведени избори на 3 ноември 2019 г. в град 

София, за престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс. 
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Проведено е разследване, изискани са документи, приобщени 

са относими към делото писмени материали, разпитани свидетели. 

Няма привлечено лице в качеството му на обвиняем и не са събрани 

доказателства за реализиране на наказателна отговорност по случая. 

Отчитайки това обстоятелство, както и изтеклия период от време от 

извършване на деянието – 3.11.2019 г. до 28.11.2022 г., повече от три 

години и максималният размер на наказанието, предвидено за 

извършеното престъпление – пробация до шест месеца, или глоба до 

300 лв., прокурорът счита, че е налице хипотезата на чл. 80, ал. 1, 

т. 5 от Наказателния кодекс, а именно изтекла е предвидената в 

закона относителна давност на 3.11.2022 г., която изключва 

наказателно производство спрямо някого.  

Налице е императивно предвиденото в закона основание за 

прекратяване на наказателното производство и на това основание 

прокурорът постановява прекратяване на наказателното 

производство. Докладвах го за сведение или,  както докладът на 

колегите преди малко, да го подложите на гласуване, господин 

председателстващ. 

Предложението ми е да остане за сведение и да не се 

обжалва. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предлагате да 

не се обжалва това постановление. 

Има ли алтернативно предложение? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По същата тема. Колеги, вчера успях 

да приключа с 14.11.2021 г., но преди да ви докладвам новите писма, 

с които сезираме районните прокуратури, ще ви помоля да 



25 

погледнете три проекта на писма до Районна прокуратура – Сливен, 

Районна прокуратура – Видин, и Софийска районна прокуратура. Те 

са с дати 5 декември и са в папката с мои инициали.  

С тези писма допълваме предходни наши писма, с които сме 

сезирали съответната районна прокуратура за гласуване на лицата в 

изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември. Оказа се, че 

за тях има данни за гласуване и в изборите за народни 

представители, така че предлагам да изпратим тези допълнителни 

писма, с които да предоставим тези данни на административните 

ръководители на районните прокуратури ведно с документите, които 

сме получили като приложение към писмото на ГД ГРАО въз основа 

на извършената проверка. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Може ли 

номерата на писмата? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ако виждам добре, 4632, 4633 и 4634 

са трите писма, с които допълваме нашите предходни писма – 

посочени са изходящите номера. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Режим на 

гласуване,  ако няма  изказвания. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Проектите на следващите писма са 

във вътрешната мрежа. Те са 16 на брой и ако може да ги докладвам 

всичките.  

Ако прецените да ги докладвам подробно, първото писмо, 

което е до Търговище, е за лице, гласувало в Германия в една и съща 

секция. Нямаме приложена декларация, към момента не разполагаме 

с такава. Изпращаме всички данни и заверени копия от документи на 

районния прокурор. 
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Второто писмо е до Районна прокуратура – Благоевград, 

отново лицето е гласувало в двата избора на изборите. Има данни за 

гласуване в община Гоце Делчев и в една секция във Федерална 

република Германия. 

Третото писмо е до Района прокуратура – Кърджали, за 

извършване на проверка. За лицето има данни, че е гласувало два 

пъти в двата избора на 14 ноември в Република Турция. Лицето е 

дописано, и в двата случая посочваме под кои номера, защото 

номерата се четат в този случай, в една и съща секция. 

Следващото писмо е до Районна прокуратура – Хасково. За 

лицето има данни да е гласувало в изборите за президент и 

вицепрезидент на 14 ноември и за народни представители. Лицето е 

дописано в допълнителната страница на избирателния списък на 

една и съща секция. Посочени са поредните номера. 

Следващото писмо е до Районна прокуратура – Пловдив, с 

което сезираме районната прокуратура за лице, за което има данни 

да е гласувало два пъти в двата избора на 14 ноември. Изпращаме 

данните и документи, заверени копия от документите, отбелязваме, 

че лицето е дописано под съответните поредни номера в 

допълнителна страница на избирателна секция в Република Турция. 

Следващото писмо е до Софийска районна прокуратура – 

отново за лицето има данни да е гласувало в двата избора в две 

секции в Руската федерация. Изпращаме по същия начин заверени 

копия от писмото на ГД ГРАО и приложените към писмото заверени 

от ТЗ ГРАО избирателни списъци. Във всичките тези случаи, 

виждате, че нямаме приложени декларации, поне не са изпратени 

при нас. Най-вероятно ще ги получим с документите от Външно 

министерство, когато получим пълния обем документи от 

секционните избирателни комисии. 

Следващото писмо е до Районна прокуратура – Кърджали, с 

което сезираме за данни за едно лице, гласувало два пъти в изборите 

за президент и вицепрезидент и за народни представители. Лицето е 
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дописано в допълнителната страница в избирателния списък на 

секционна избирателна комисия в Република Турция.  

Районна прокуратура – Русе, сезираме за лице, за което има 

данни да е гласувало два пъти в двата избора на 14 ноември в 

Руската федерация. Секциите, между другото, са едни и същи с днес 

докладваните – № 507 и № 508. 

Сезираме Районна прокуратура – Варна, тъй като имаме 

данни за лице, гласувало в двата избора на 14 ноември в две секции 

в Германия. Прилагаме по същия начин документите, които сме 

получили като заверени копия от ТЗ ГРАО и копие от списъка на ГД 

ГРАО и заверено копие от писмото на ГД ГРАО въз основа на 

извършената проверка. 

Следващото писмо е до Районна прокуратура – Кърджали. 

Във всички тези случаи сезираме районната прокуратура по 

постоянния адрес на лицата, в случая в община Ардино. Има данни 

лицето да е гласувало два пъти в двата избора на 14 ноември в 

Република Турция. 

Районна прокуратура – Велико Търново, отново сезираме за 

двата избора на 14 ноември. Има данни лицето да е гласувало два 

пъти в изборите в секция във Великобритания. 

Сезираме Софийска районна прокуратура за лице, което е 

гласувало два пъти в изборите на 14 ноември в Руската федерация в 

две секции. 

Районна прокуратура – Хасково, отново сезираме за двата 

избора на 14 ноември в Република Турция. Докладвам писмата в 

последователен ред, както са във вътрешната мрежа. Данните са за 

лице, гласувало в две секции във Великобритания. 

Следващото писмо е отново до Софийска районна 

прокуратура. Имаме данни за лице, гласувало в две секции във 

Федерална република Германия.  

Последното проектописмо е до Районна прокуратура – 

Бургас. Сезираме за едно лице, за което има данни да е гласувало в 

община Карнобат и в Столична община, Район „Надежда“. В този 
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случай указваме, че може да бъдат изискани допълнително данни и 

заверени копия от документи от съответната общинска 

администрация. Сезираме отново по постоянния адрес на лицето. 

Това са 16-те писма, с които сезираме районните прокуратури, въз 

основа на извършената проверка от ГД ГРАО. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Аз 

бих предложил да ги обсъдим и евентуално да ги гласуваме анблок, 

тъй като са общо взето еднотипни, случаите са сравними. 

Технически неоправдано би било да гласуваме писмо по писмо. 

Има ли бележки и изказвания във връзка с тези писма? 

Обявявам режим на гласуване, с който да одобрим 

изпращането на всички писма, качени във вътрешната мрежа, с 

проектни номера от 4615 до 4630 включително. Писмата са общо 

16 с последователна номерация. 

Режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, както ви уведомих, към 

момента приключихме с преписките, свързани с данни за гласуване 

два пъти в изборите за 14 ноември 2021 г. Ще продължа със списъка, 

в който се съдържат данни за 21 ноември в новия избор за президент 

и вицепрезидент.  

Докладвам ви, че има три папки, които предлагам, ако искате 

да ги оставя в тази зала, за да може всички желаещи да се запознаят, 

които са за гласуване в нарушение. Огромната част от данните са за 

лица, гласували по настоящ адрес, без да са подали заявление или са 

гласували по постоянен адрес, макар че имат заявление за гласуване 

по настоящ адрес; имаме данни за лица поединично, за починали 

лица, за изтърпяващи наказание лишаване от свобода; има данни за 

лица, които са подали заявление за гласуване извън страната, но са 
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гласували в изборния ден; имаме данни за гласували чужди 

граждани; имаме данни за едно лице, което е освободено от 

българско гражданство и един случай на отмяна на българско 

гражданство; има случаи на правни ограничения. За да можем да 

обсъдим във всички тези случаи целесъобразността от сезиране на 

прокуратурата, както постъпихме в последните избори, ще помоля 

да го обсъдим на работна група. Следващия път се надявам да 

приключим със списъка, който е за новия избор на 21 ноември 

2021 г. 

За сведение ви докладвам писмо, което сме получили от 

министъра на финансите, с вх. № ЦИК-04-108/05.12.2022 г. относно 

представяне на годишен доклад за състоянието на системите за 

финансово управление и контрол във всички организации от 

публичния сектор за 2022 г. в срок до 31 март с дадени указания. 

Предлагам да се предостави на директора на дирекция 

„Администрация“ и на финансовия контрольор за изготвяне и 

попълване на съответния въпросник. 

Докладвам ви становище с вх. № ЦИК-11-65-1/02.12.2022 г. 

по повод постъпило искане с вх. № ЦИК-11-65/21.11.2022 г. за 

възстановяване на извършен разход за закупуване на очила за работа 

с видеодисплей. Становището с този номер е във вътрешната мрежа. 

Въз основа на допълнително поставена задача от заместник-

председателя, заместващ председателя, е представена и справка за 

отработеното време от служителя за периода от месец януари 2022 г. 

до месец декември тази година.  

Въз основа на изложените факти в становището, както и от 

извършената справка за отработеното време, и предвид разпоредбите 

на Наредбата за минималните изисквания за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, и с оглед на практика в 

Централната избирателна комисия, не предлагам одобряване на 

предложение за възстановяване на разхода за закупуване на очила за 

работа с видеодисплей. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, мнения 

и изказвания по този казус? 

Тогава аз си вземам думата. Ще подкрепя предложението на 

докладчика. Ще припомня и обстоятелството, че през миналата 

година госпожа Симова е получила тази финансова помощ за 

решаването на същия проблем. Наистина не са изпълнени 

изискванията на Наредбата – поне половината от работното време 

през годината да бъде изработено. 

Други изказвания? 

Ако няма, подлагам на гласуване предложението на 

докладчика. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, становище с вх. № ЦИК-99-

221-1/01.12.2022 г. То е относно постъпила фактура от „Нова 

транслейт“ ЕОД съгласно Договор № 2 от тази година за 

преводачески услуги. В становището, както знаем, са посочени 

лошото качество на изпълняваните преводи и се прави предложение 

да се обърне внимание на изпълнителя по договора. Мисля, че 

Централната избирателна комисия е предприела необходимите 

действия по този въпрос за осигуряване на преводаческа фирма, 

която да предоставя качествени услуги.  

Предложението в това становище е Централната избирателна 

комисия да приеме решение за извършване на плащането, посочено 

като разход по представената фактура.  

Предлагам становището за запознаване, за да може да се 

приложи и самият договор, за да видим дали не може да се ангажира 

отговорността на изпълнителя по договора.  

Само за сведение ви докладвам и писмо с вх. № ЦИК-99-

223/01.12.2022 г. Представени са справка и счетоводни документи 

във връзка с изпратени писма от Централната избирателна комисия 
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чрез съответното звено в администрацията на Народното събрание. 

Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Господин 

Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, ще ви докладвам 

поредица писма от кметове на общини във връзка с изпълнение на 

наше решение да ни уведомяват за отваряне на помещенията във 

връзка с предаване на избирателните списъци на ГД ГРАО за 

съответна проверка: вх. № НС-06-220/29.11.2022 г. от община 

Шумен; вх. № НС-06-227/29.11.2022 г. от община Две могили; от 

община Тутракан с вх. № НС-06-263; от община Пещера с вх. № НС-

06-244; от община Свищов с вх. № НС-06-236; от община Никола 

Козлево с вх. № НС-06-269. Изпратени са съответните заверени 

копия от заповеди и съответните протоколи. Това е за сведение. 

Докладвам ви и вх. № НС-06-261 –  от община Димитровград, 

ни уведомяват със съответните протоколи и заповеди и началник-

отделите на „Държавен архив“, че съгласно наше решение са 

предали за унищожение на изборни книжа и материали с изтекъл 

срок. Докладвам за сведение. Това са докладите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, с това 

изчерпваме втора точка от дневния ред. 

Има ли други доклади по Административни преписки? Не 

виждам. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Госпожо Георгиева, имате думата. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам вх. 

№ МИ-27-202/28.11.2022 г. – искане, постъпило от ОИК – Ракитово, 

за изплащане на възнаграждения за четири заседания, проведени 

през месец ноември – на 9 ноември, на 14-и, 21-и и 27 ноември 

2022 г., във връзка с постъпил сигнал, свързан с кмета на община 
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Ракитово и последващите действия на комисията. Към преписката са 

приложени всички протоколи и решения, взети на тези четири 

заседания.  

Общата сума е в размер на 2001,65 лв. Налична е счетоводна 

справка, както и контролен лист от финансовия контрольор. 

Предлагам да одобри този разход за ОИК – Ракитово, за 

възнаграждение на членовете на комисията. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

желаещи за изказване? Не. 

Режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

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

203/05.12.2022 г. е постъпило искане от ОИК – Две могили, за 

изплащане на възнаграждения на членовете на ОИК за проведено 

заседание на 4 ноември тази година, на което е прието решение за 

обявяване за избран за общински съветник кандидат от листата на 

съответната политическа партия и дадено дежурство на 25 ноември 

от председателя на общинската избирателна комисия. 

Преписката е окомплектована в цялост, поради което 

предлагам да одобрим изплащането на възнагражденията на 

членовете на ОИК – Две могили, които заедно с осигурителните 

вноски са на стойност 671,65 лв. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Изказвания има 

ли? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 
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Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Колеги, има ли доклади извън точка трета? Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното 

заседание на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото заседание за четвъртък, 8 декември 2022 г., от 10,30 ч. 

Благодаря. 

(Закрито в 12,30 ч.) 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Цветозар Томов 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 


