
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 286 

 

На 13 декември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева, Гергана 

Стоянова, Цветанка Георгиева, Силвия 

Стойчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Георги Баханов. 

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладват: Силвия Стойчева и Йорданка 

Ганчева. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Цветозар Томов, Емил Войнов, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Росица Матева. 
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Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме девет членове на Централната избирателна 

комисия – налице е кворум за провеждане на заседанието. 

От заседанието отсъства госпожа Росица Матева. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

2. Доклади по административни преписки с докладчици: аз, 

господин Димитров, госпожа Ганчева, госпожа Гергана Стоянова, 

Цветанка Георгиева и Силвия Стойчева, господин Ципов, Георгиев и 

госпожа Севинч Солакова. 

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчик госпожа Стойчева. 

Има ли предложения за допълнение на дневния ред? Няма. 

Моля да гласуваме така предложения проект на дневен ред. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Карго-партнер“ с вх. № ЦИК-99-224/08.12.2022 г. С него ни 

изпращат фактура за наем и логистични услуги за месец ноември 

2022 г. и справка към фактурата. В тази връзка е постъпила докладна 

записка от директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-

09-398/09.12.2022 г.  
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След преглед на документите е установено, че описаните 

дейности отговарят на Приложение № 1 на услугите по т. 6.1. от 

договора. Тук трябва да обърна внимание, че за месец ноември е 

фактуриран само наемът на складовото помещение, други услуги не 

са ползвани. 

Предлагам да вземем решение за плащане в срок на 

стойността по фактурата за месец ноември 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания, 

становища по така представения доклад относно постъпила фактура 

от „Карго-партнер“ във връзка със съхранението на машините за 

гласуване по Договор № 24 от тази година? 

Подлагам на гласуване направеното предложение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 3 (Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева и Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, с Решение 

№ 1576/24.11.2022 г. открихме възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на 

акумулаторни батерии за СУЕМГ“. Искам да ви информирам, че до 

крайния срок бяха подадени оферти от трима кандидата. 

В тази връзка е подготвен проект на заповед, който се намира 

в моя папка, за назначаване на комисия, която да разгледа и оцени 

получените в срок оферти и да класира участниците във възлагането 

на обществената поръчка. Проектът на заповед е в моя папка. 

Предлагам комисията да е в състав от пет членове: аз, колегата 

Димитров, колегата Георгиев, тъй като се занимаваме с машинното 

гласуване, колегата Гергана Стоянова и от администрацията 

юрисконсулт Н. Ж.                           , тъй като той подготвя 

документацията. 



4 

Допълвам предложението си с двама резервни членове – 

колегата Елка Стоянова, и Р. Ц.                      от администрацията на 

ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване направеното предложение за комисия, 

която да разгледа и оцени получените в срок оферти по обществена 

поръчка с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на 

акумулаторни батерии за СУЕМГ“ в състав: председател – господин 

Войнов, членове: колегите Димитров, Георгиев, Гергана Стоянова и 

юрисконсулт Н. Ж.               . Резервни членове: колегата Елка 

Стоянова и от администрацията Р. Ц.         , като комисията да 

започне своята работа на 13  декември от 14,00 ч. и работата й да 

продължи до сключването на договор, разбира се, със спазени 

всички изисквания и има оферта, която отговаря на изискванията по 

обявената обществена поръчка. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 (Йорданка Ганчева). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

доклада на главните юрисконсулти от звено „Правна дейност“ с вх. 

№ ЦИК-09-393/07.12.2022 г., който докладвах за запознаване на 

предходното заседание. Той е относно изпълнение на Договор № 20 

от 9 септември 2022 г. между Централната избирателна комисия и 

„Сиела Норма“ АД в частта за изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Докладът беше обсъден на работна група и беше 

констатирано, че дейностите по договора са изпълнени с изключение 

на т. 8.4 от договора, тоест машините, с които не е произведено 

машинно гласуване, когато причината е установена и може да се 
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вмени като отговорност на изпълнителя, а също така и по т. 5.1.1 от 

договора в частта за кутиите за разписките от машинно гласуване.  

По отношение на машините, с които не е произведено 

машинно гласуване, е установено, че с 51 машини не е произведено 

гласуване, като причината може да се вмени като отговорност на 

изпълнителя. Това са машините, за които с констативни протоколи е 

установена повреда, и след решение на СИК, РИК и ЦИК е 

преминато към гласуване с хартиени бюлетини; машините с 

инсталиран софтуер, различен от удостоверения за изборите; 

машините с появилата се грешка „дневникът е подправен“ и 

разменените машини в няколко секции, което е по вина на 

изпълнителя. За тези 51 машини дължимата цена следва да се 

намали пропорционално или тя е 34 846,00 лв. без ДДС. 

Що се отнася до неизпълнението по т. 5.1.1 кутиите за 

разписките от машинното гласуване следва да бъдат предадени в 

собственост на Централната избирателна комисия. Видно е от 

приемо-предавателните протоколи (Приложение № 3) към 

Методическите указания, че във всички секции кутиите за 

разписките са върнати от секционните избирателни комисии на 

техниците на „Сиела Норма“ АД. Независимо че според 

изпълнителя кутиите са консуматив и са за еднократно ползване, те 

следва да бъдат предадени на Централната избирателна комисия. 

Стойността на 11 100 кутии е 27 306,00 лв. без ДДС.  

Съгласно горното предлагам да вземем решение да приемем 

работата на изпълнителя по Договор № 20 в частта за изборите за 

народни представители на 2 октомври с изключение на частично 

неизпълнение по т. 5.1.1 и санкция по т. 8.4 от договора общо в 

размер на 62 152,00 лв. без ДДС. 

Предлагам също така да изпратим писмо на „Сиела Норма“ 

АД, с което да ги уведомим за взетото решение, да им приложим 

списъка с 51-те машини и да им укажем да ни предоставят нова 

фактура, в която да бъдат коригирани установените грешки в 
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предходната фактура, и да бъде отразено намалението за 51 машини 

и кутиите за разписки. 

Проектът на писмо е в моя папка, може да се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад от господин Войнов въз основа на доклада на 

служителите от звено „Правна дейност“, които бяха ангажирани с 

изпълнението на Договор № 20, определени със заповед, да 

представят становище по отношение на изпълнението по отделните 

задължения на изпълнителя. Този доклад ведно с всички 

представени към него доказателства и документи беше разгледан в 

работна група.  

Може би само, то е по-скоро техническа корекция, да се 

допълни списъкът с броя машини, просто да има заглавие, че това е 

списък на 51 броя СУЕМГ, с които не е произведено машинно 

гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г. Всъщност това е списъкът, който съдържа информация за 

номера на машината, номера на избирателната секция, за която е 

била предназначена машината, причината, поради която не е 

произведено машинното гласуване и съответните доказателства, въз 

основа на които там е преустановено машинното гласуване или 

изобщо не е стартирало и Централната избирателна комисия е 

разрешила произвеждане на гласуване с хартиени бюлетини, за да 

бъде обезпечен изборният процес. Където са посочени 

доказателствата, разполагаме с всички налични документи, за да се 

посочи прецизно за всяка една секция с какви документи е 

установено това. 

Имате ли изказвания във връзка с направения доклад и 

предложения по текста? Няма. 

Подлагам на гласуване направеното предложение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-02-98/08.12.2022 г. Писмото е от председателя на 

Комисията по електронно управление и информационни технологии 

и е във връзка с приетия на второ гласуване Закон за изменение и 

допълнение на Изборния кодекс. Молят ни за становище относно 

приложимостта на разпоредбата за осигуряване на хартия за 

отпечатване на бюлетини от машинно гласуване, а именно дали 

ЦИК има готовност да произведе избори с настоящите машини и нов 

вид хартия, отговаряща на новите изисквания. 

Моето лично мнение е, че становище може да предоставим, 

след като проведем експерименти със защитена хартия и считам, че 

освен такъв отговор, трябва да изпратим и запитване за такава 

хартия до Печатницата на БНБ. На работна група, където беше 

обсъдено писмото, повечето колеги се обединиха около тезата, че не 

можем да изразяваме становище по закон, който не е влязъл в сила и 

с чийто текст не разполагаме, поради което предлагам текст на 

писмо в този смисъл. Писмото е с проектен номер 4691. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения по текста или други предложения за отговор до 

Правната комисия? 

Подлагам на гласуване така направеното предложение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 6 (Елка Стоянова, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – 6 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Емил Войнов, 

Красимир Ципов). 

Колеги, това предложение не събра необходимото 

мнозинство. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последният ми доклад е писмо, постъпило 

от IT-експерта Константин Спиров с вх. № НС-23-464, във връзка с 

наше протоколно решение от 6 декември, с което решихме Г.           
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Б.                  и К. С.                        да почистят лаптопите, на които 

бяха архивирани данните от флашпаметите. С писмото ни 

информират, че и на 10-те компютъра дяловете, съдържащи 

операционната система и данните от машините, са почистени по 

начин, след който не могат да бъдат възстановени. Докладвам 

писмото за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с втора точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

С вх. № ЦИК-02-99/09.12.2022 г. сме получили заповед от 

председателя на Народното събрание, че считано от 9 декември 

2022 г. входът „Изток“ на сградата ще бъде отворен и ще 

функционира при спазване на правилата, уреждащи достъпа до 

сградите, но бюро „Пропуски“ няма да функционира на този вход и 

се затваря входът от бул. „Цар Освободител“ поради извършване на 

ремонт. Докладвам го за сведение. Копие от тази заповед ще бъде 

предоставено и на служителите от администрацията за съобразяване. 

Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-09-377/23.11.2022 г. 

Колеги, по-късно я докладвам, тъй като я задържах преди да 

отсъствам поради отпуск по болест, относно упълномощаване на 

служители от звено „Правна дейност“ да се регистрират за достъп до 

електронните услуги на Националната агенция за приходите (НАП) 

– „Връчване на документи като задължено лице и трето лице“ и 

„Връчване на документи – производство по обезпечаване и събиране 

на публични вземания“ и „Приемане на актове, от които произтича 

публично вземане на външни взискатели“, както и за заявяване и 

получаване на удостоверения за наличие/липса на задължения по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК. 

Колеги, във връзка с влезли в сила наказателни решения на 

ЦИК с наложени с тях глоби и имуществени санкции за нарушение 

на разпоредбите на Изборния кодекс, както и присъдени разноски по 

съдебни дела с решение на ЦИК по протокол от 4 март 2022 г. бяха 

упълномощени служителите от администрацията Р. Ц.                   и 
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И. В.                           от звено „Правна дейност“. Мисля, че тогава 

имахме писмо от НАП за предоставяне на данни за служители, които 

ще имат достъп до тяхната система и именно с това протоколно 

решение бяхме определили двамата служители. Преди това са били 

упълномощени М. Р. и Н. Ж.                                       , главни 

юрисконсулти в звено „Правна дейност“. След обновяване на 

портала на НАП се установи, че тяхната регистрация липсва и е 

невъзможно да се осъществява електронно заявяване и получаване 

на удостоверения. Обръщам внимание, че изключително малко са 

случаите, в които е необходимо такъв достъп, да не кажа, сведени до 

минимум, но все пак трябва да се предоставят данни за служители. 

Предвид прекратяването на трудовия договор с И.                      

В.                     към момента единствено Р. Ц.                 може да 

осъществява електронно предявяване на изпълнителни основания по 

смисъла на чл. 209 от ДОПК, разбира се, след решение на 

Централната избирателна комисия. Предвид това се предлага 

Централната избирателна комисия да вземе решение всички 

служители от звено „Правна дейност“ да бъдат упълномощени да се 

регистрират за достъп до електронните услуги, които в началото на 

своя доклад казах. 

Правя предложение за достъп до електронните услуги на 

НАП, посочени в докладната записка, да бъдат упълномощени               

Р. Ц.                  , ръководител на звено „Правна дейност“ и 

юрисконсултите М. Р., Н. Ж. и                                                                 

Р. К.. 

Имате ли други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева 

и Цветозар Томов); против – 4 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Севинч Солакова). 
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Следващият ми доклад е във връзка с подадено заявление с 

вх. № ЦИК-11-72/09.12.2022 г. от А. Я.                   , по което бях 

възложила на госпожа М.                 – директор, дирекция 

„Администрация“, и на финансовия контрольор да изразят 

становище, и те са го изразили в докладна записка с вх. № ЦИК-09-

401/12.12.2022 г. 

Колеги, със своето заявление госпожа Я.            е поставила 

въпрос, свързан с индексиране на нейното основно трудово 

възнаграждения предвид продължителното й отсъствие поради 

ползване на болнични, непосредствено след които и отпуск – платен 

и неплатен. За периода от 29 юли 2020 г. до 7 септември 2021 г. е 

ползвала отпуск за временна неработоспособност, а от 8 септември 

2021 г. до 25 февруари 2022 г. служителят е ползвал платен и 

неплатен отпуск, общо 1 г. и 7 месеца. В този период от време, 

считано от 1 януари 2021 г., са били увеличени с решение на ЦИК от 

19 февруари 2021 г. трудовите възнаграждения на всички служители 

от администрацията и след това с решение от 5 април 2022 г., 

считано от 1 януари 2022 г., с 15% отново възнагражденията на 

всички служители от администрацията.  

По отношение на госпожа Я.               е пропуснато да се 

индексира трудовото й възнаграждение с увеличението от 12%, 

което е било направено в началото на 2021 г., тъй като, в докладната 

се сочи, е отсъствала повече от половината от реално отработеното 

време и поради тази причина не е индексирано, след което, когато 

възнагражденията са били увеличени с 15% от 1 януари на тази 

календарна година, не е било направено необходимото 

преизчисление. 

Колеги, аз направих и за себе си справка в Министерството 

на труда и социалната политика, в Наредбата за структурата и 

организацията на работната заплата, в Кодекса на труда и в редица 

трудово-правни консултации, където навсякъде се сочи, че когато 

един служител отсъства продължително поради временна 

неработоспособност, поради майчинство, поради ползване на 
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дългосрочен отпуск, когато работодателят взема решение за 

увеличение на трудовите възнаграждения, се увеличава и 

възнаграждението на служителя, който отсъства, но реалното 

получаване става факт едва при неговото завръщане на работа, така 

че в този случай е следвало, когато са били увеличени 

възнагражденията с 12% от 1 януари 2021 г., да бъде направено 

изчислението върху трудовото възнаграждение на А. Я.             и 

след това с 15% вече базата в нейния случай би била различна. Тъй 

като това не е направено, надявам се да е поради допусната 

техническа грешка, ви предлагам да се преизчисли 

възнаграждението на А. Я.                       , като се актуализира с 12%, 

с които е било пропуснато да се направи увеличението на нейното 

възнаграждение, върху която база да се преизчислят и 15-те %, с 

които са увеличени възнагражденията от 1 януари 2022 г. на всички 

служители, като това бъде извършено от датата на нейното 

завръщане на работа и по този начин справедливо ще бъде 

изчислено и нейното основно възнаграждение. 

В предоставеното становище е посочено, че по бюджета на 

ЦИК, по § 01-00 има налични средства за поемане на разходите за 

извършване на необходимата корекция. 

Моля за вашите изказвания по направеното предложение от 

мен. 

Подлагам на гласуване направеното предложение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Следващият ми доклад е в моя папка. С вх. № 09-402/13.12. 

2022 г. главният счетоводител е изготвил справка за разполагаемите 

средства по бюджета на Централната избирателна комисия към 

30 ноември 2022 г. Тази справка е изготвена като е взето предвид 

анализа на текущите и предстоящите плащания по § 01-00 към 
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30 ноември 2022 г., като се посочва каква е сумата на 

разполагаемите свободни средства. Те могат да бъдат разходвани по 

посочените в информацията параграфи, като в случай че се  

разходват по параграфите, различни от § 01-00, е необходимо да се 

извърши корекция по бюджета на ЦИК на основание съответната  

разпоредба от Закона за публичните финанси, за което да се уведоми 

министърът на финансите. 

Колеги, предвид предоставената информация и с оглед края 

на бюджетната година, предлагам работна група да разгледа 

предоставената информация и възможностите по отделните 

параграфи, след което ЦИК да вземе своето решение. Тъй като, 

предвид датата, която сме днес – 13 декември, за да може да се 

съобразим със сроковете за бюджетните плащания, предлагам това 

да стане не по-късно от 20 декември 2022 г. Ако не възразявате, и 

ако няма други предложения, ви предлагам колегата Елка Стоянова 

да се ангажира с организацията на работата по разглеждане на 

предоставената информация, за което, след работата на работната 

група се състави протокол. 

Колеги, има ли други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка е господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, с вх. № НС-22-565/12.12.2022 г. сме получили писмо 

от господин Н. Д.                 – за сведение. С писмото той ни 

информира, че машинните данни – предполагам, че има предвид 

машинно-четимите данни от изборите за парламент през 2013-а и 

2014 г., не отговарят на данните, публикувани в архива. „Да си 
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оправим сметките и да си коригираме машинните данни или 

резултатите…“. Докладвам писмото за сведение. Нямам представя 

какво е могъл да направи и какво е направил. С такъв тон е 

написано, че само срокове нямаме дадени, за да извършим нещо, 

което той не знае точно какво е. 

Получили сме и две други писма: с вх. № ЦИК-07-142-5 

Избирателната комисия на Босна и Херцеговина – господин 

Вулович, препраща на всички, които ще се включат в проекта за 

участие в създаването на Европейската мрежа на изборните 

служители. Докладвам го за сведение. Ще го прибавим към архива 

на целия този проект. 

Получили сме и писмо от ICPS с вх. № ЦИК-07-151 – 

Международен център за парламентарни изследвания, като това 

писмо малко ме изненада. Ще го дам за превод и след това ще го 

обсъждаме, тъй като ни предлага да бъдем домакини на връчването 

на годишните награди за изборни администратори. Трябва да се 

организира церемония. Писмото е от 3 страници. Въздържам се да го 

докладвам сега, ще го направя, след като има и превод, за да може 

всеки да се запознае с текста. До 27 януари 2023 г. може да 

отговорим дали сме съгласни с текста и дали приемаме да бъдем 

домакини и съорганизатори. Ние имаме бегли контакти с ICPS. Една 

от заместник-председателките беше ходила веднъж в Лондон през 

2019 г., но това е единственият инцидентен контакт. Нямам 

представа от какво са мотивирани може би пробват и други 

евентуални домакини. 

Последното, което докладвам, е от Европейската мрежа на 

изборните органи – вх. № ЦИК-04-1-20/09.12.2022 г. Писмото е 

адресирано до госпожа Нейкова и се иска становище по 9 въпроса, 

които Генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия е 

поставила пред изборните администратори във връзка с документ, 

който се подготвя, относно наблюдението на изборите. Имало е 

преди това обсъждане, имаме изпратен базов документ, но той ми 

прилича на академично изследване с много сноски, библиография и 
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така нататък. Този документ също не е преведен и след като бъдат 

преведени двата документа, имаме още малко време, очаква се до 

21 декември да отговорим на МВнР, което пък евентуално ще 

препрати в Европейската комисия бележките ни, ако имаме такива. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам писмо с вх. № НС-09-

292/24.11.2022 г. от Окръжна прокуратура – Стара Загора, окръжен 

Следствен отдел, с което следователят изисква предоставянето на 

документи, декларации за лице, гласувало в избирателни секции във 

Франция, Париж, които са посочени в писмото. По възложено на 

администрацията за подготовка на изискваните документи е 

подготвено писмо в моя папка, с което отговаряме на следователя, че 

изисканите документи в оригинал се съхраняват в Централната 

избирателна комисия и могат да бъдат предоставени за ползване на 

място и същевременно с писмото изпращаме заверени копия на 

посочените декларации. 

Моля да се запознаете с текста на писмото, което да одобрим 

с гласуване да бъде изпратено заедно с приложените документи – 

заверени преписи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по направения доклад? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ МИ-22-23/08.12.2022 г., като това е въпрос от Д. Б.                    : 

„Бих искал да попитам дали човек с двойно гражданство може да 

бъде кандидат за кмет на населено място?“ 
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Предлагам да му отговорим с писмо, че отговорът на въпроса 

се намира в разпоредбите – чл. 397, във връзка с § 1, т. 5 от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. 

Писмото е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по направеното предложение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, във връзка с 

доклада ми с оглед, че след доклада говорихме в оперативността на 

въпроса, че вече имаме рубрика „Въпроси и отговори за местни 

избори“, предлагам да структурираме въпроса на господин Б.     , 

като кой може да бъде избиран за кмет и да отговорим в смисъла, 

като качим в съответната рубрика отговора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изготвеният отговор ще бъде в рубриката „Въпроси и отговори за 

местни избори 2023“. 

В тази точка следващ докладчик е госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви две 

преписки за отваряне на запечатани помещения с цел унищожаване 

на неизползваните, оставени в резерв бюлетини от изборите за 

народни представители на 2 октомври. 

 С вх. № ПВР/НС-7-13/09.12.2022 г. преписката е от Район 

„Илинден“, Столична община; с вх. № НС-06-298/12.12.2022 г. от 

община Първомай.  

И двете преписки съдържат всички изискуеми документи. 

Докладвам ги за сведение. 

ПРЕДСЕДТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик – 

госпожа Стойчева. 



16 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № НС-06-296/09.12.2022 г. е 

получена преписка от кмета на община Стражица за отваряне на 

запечатано помещение в общината с цел прибиране на 

избирателните списъци от произведените на 2 октомври 2022 г. 

избори за народни представители. В този смисъл сме получили и 

преписка от кмета на община Раднево с вх. № НС-06-

297/09.12.2022 г. за отваряне на запечатано помещение също с цел 

прибиране на върнатите след проверка избирателни списъци от 

произведените на 2 октомври избори за народни представители. 

Докладвам преписките за сведение. 

Също така за сведение на Централната избирателна комисия 

докладвам получена преписка от ОИК – Аврен, с вх. № МИ-15-120-

28/08.12.2022 г., с което ОИК – Аврен, подробно ни уведомява за 

прието Решение № 170/28.11.2022 г., с което са прекратени 

предсрочно пълномощията на общински съветник от Общински 

съвет Аврен.  

Приложено е копие от решението, копие от протокола, както 

е посочено в решение на Централната избирателна комисия. 

Докладвам го за сведение на Комисията и за приобщаване към 

съответната папка в деловодството на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– заповядайте, господин Ципов. 

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

31/07.12.2022 г. – писмо, от ОД на МВР – Шумен, РУ – Каолиново, 

за предоставяне на информация във връзка със списъците за 

гласуване на лица в избирателна секция под съответния номер, 

находяща се в Република Турция, Черкезкьой в изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14 ноември 2021 г., както и във връзка с това дали в същата секция е 

гласувало посочено лице със съответното ЕГН. 

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

МВР – Шумен, РУ – Каолиново, с което предоставяме исканата 

информация. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по направеното предложение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

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

412/12.12.2022 г. – писмо от ОД на МВР – Враца, с което искат да им 

предоставим информация за броя на гласувалите избиратели в 

секция под съответния номер на територията на област Враца за 

изборите за Четиридесет и седмото народно събрание. 

В моя папка от днес може да видите проект на писмо до 

кмета на община Враца с копие до ОД на МВР – Враца, с което 

изпращаме писмото по компетентност за предоставяне на исканата 

информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по предложението на колегата Ципов? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам с вх. № НС-23-

458/01.12.2022 г.  писмо от Комисията за защита на личните данни 

(КЗЛД), с което искат да им предоставим заявление (Приложение 

№ 53 от изборните книжа) от инициативен комитет, подписан от 

4 избиратели, с което е заявена регистрация на Инициативен 

комитет за издигане на Луна Йорданова Йорданова за независим 

кандидат за народен представител в изборите за Народно събрание, 
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произведени на 2 октомври тази година, както и протокол от 

учредяване на инициативния комитет. 

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до КЗЛД с 

копие до областния управител на област София за предоставяне на 

исканата информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля да гласуваме. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № 

ПВР-06-20/09.12.2022 г. от община Варна, Район „Одесос“ до 

началник-отдел „Икономическа полиция“ на ОД на МВР – Варна, с 

копие до Централната избирателна комисия, с което ни уведомяват, 

че са предоставили на ОД на МВР – Варна, исканата информация 

относно членовете на секционна комисия под съответните номера в 

изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември и 21 ноември 

2021 г. Докладвам го за сведение. 

Докладвам за сведение също и вх. № НС-09-297/12.12.2022 г. 

– постановление за прекратяване на наказателно производство на 

Районна прокуратура – Пловдив, с което прекратяват наказателно 

производство по досъдебно производство със  съответния номер. 

Предлагам постановлението на Районна прокуратура – 

Пловдив, да не бъде обжалвано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам ви за запознаване вх. 

№ ЦИК-02-94 – писмо от Комисията по правни въпроси към 

Народното събрание, с което искат становище по Законопроект за 

изменение и допълнение в Закона за пряко участие на гражданите, 

държавната власт и местното самоуправление, внесен от Костадин 

Костадинов и група народни представители под съответния номер. 

В моя папка от днес има проект на становище по 

законопроекта с проект на писмо до председателя на Комисията по 

правни въпроси. Моля, след като се запознаете, да го обсъдим и да 

приемем решение по така направеното искане от Комисията по 

правни въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам уведомително писмо от 

община Стамболово с вх. № НС-06-299/12.12.2022 г., към което са 

приложени копие от съответната заповед на кмета на общината и 

протокол на комисията, назначена с тази заповед, за отваряне на 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали, по 

искане на сектор „Разследване“ към съответното Районно 

управление на МВР – Хасково. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, представям ви 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-399/12.12.2022 г. – предложение 

за планиране на обществени поръчки за 2023 г., и одобряване на 

график за провеждането им. Докладвам за запознаване и 

разглеждане на работна група. 

С докладна записка – вх. № ЦИК-09-397/09.12.2022 г., се 

предлага публикуване на отчета за касовото изпълнение на бюджета 

и на отчета за касовото изпълнение на чуждите средства за месец 

ноември тази година. В изпълнение на изискванията на Закона за 
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публичните финанси съгласно указание на Министерството на 

финансите на ДДС № 02/20.12.2021 г. се предлага да приемем 

решение за публикуване на приложените към докладната записка 

отчетни документи за месец ноември.  

Предлагам ви да одобрим това предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-394/08.2022 г. е относно осигуряване на служител за 

изпълнение на технически дейности в Централната избирателна 

комисия. Докладвам го за запознаване и за обсъждане на работна 

група преди приемане на решение от Централната избирателна 

комисия. 

С вх. № ЦИК-04-110/08.12.2022 г. сме получили писмо от 

министъра на финансите с приложен проект на ПМС за изменение и 

допълнение на ПМС № 241 от 4 август тази година за приемане на 

план-сметката. Искаше се до 9 декември Централната избирателна 

комисия да изрази становище по представените документи съгласно 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. Тъй като касае средства извън бюджета на 

Централната избирателна комисия, става дума за предвиждане на 

допълнителни средства за осигуряване на финансов ресурс за 

изплащане на възнагражденията на секционните избирателни 

комисии въз основа на окончателните документи, които са 

представени от общините – знаете, че за секционните избирателни 

комисии Централната избирателна комисия прие и допълнително 
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решение за определяне на допълнителни възнаграждения с оглед на 

образувани секции за гласуване на карантинирани. 

Предлагам ви да изпратим писмо до министъра на финансите 

за съгласуване на представения проект на ПМС за изменение и 

допълнение на ПМС № 241 за приемане на план-сметката за 

разходите за произвеждане на изборите на 2 октомври 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме писмото до министъра на финансите. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с постъпило 

становище – вх. № ЦИК-99-221-1/01.12.2022 г., относно заплащане 

по постъпила фактура от „Нова Транслейт“ ЕООД съгласно Договор 

№ 2 от 2022 г. на ЦИК за осигуряване на преводачески услуги, 

поискахме да се допълни с оглед на договорните клаузи за 

възможността относно неизпълнението по качество и в срок на 

дейностите по договора да ни представят допълнително становище, 

както и да публикуват във вътрешната мрежа самия договор. 

За съжаление, ние имаме констатации за некачествени 

преводи, получени от „Нова Транслейт“ ЕООД, но формално 

погледнато не са изпълнени условията за прилагане на клаузата 

относно неустойка в съответния размер по договора. Затова ви 

предлагам да одобрим предложението за изплащане на сумата по 

представената фактура с вх. № ЦИК-99-221/30.11.2022 г. от „Нова 

Транслейт“ ЕООД. 

Както си спомняте, по предходното становище беше 

посочено, че по бюджета на ЦИК има налични средства по § 10-20. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 
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Моля да гласуваме. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Цветозар Томов). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с постъпила 

фактура от отдел „Административно обслужване“ към Народното 

събрание с вх. № ЦИК-99-223/01.12.2022 г. е постъпила докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-396/08.12.2022 г. По тази преписка е 

представена справка на Централната избирателна комисия за 

изпратените писма от деловодството на ЦИК за месец ноември 

2022 г., изготвена от колегите от администрацията, звено 

„Деловодство“. 

В докладната записка се изразява становище да се одобри 

разходът и да се разреши извършване на плащането по фактурите. 

По бюджета на ЦИК има налични средства по § 10-20. 

Предлагам да одобрим това предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля да гласуваме. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-395/08.12.2022 г. относно плащане по постъпила фактура 

с вх. № ЦИК-89-225/08.12.2022 г. по договора за абонаментна 

поддръжка на системата за гласуване с „Рикуест“ ООД. 

В самия договор и в докладната записка се сочи, че 

абонаментната такса с включен ДДС в размер на 120,00 лв. 

плащането се извършва в срок от 10 работни дни след представяне 
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на фактурата за съответния месец. Предлага се одобряване на 

извършването на това плащане, като се сочи, че по бюджета на ЦИК 

са налични средства за извършването на разхода. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа има изготвени проекти на писма до районни прокуратури във 

връзка с установени гласувания повече от един път в новия избор за 

президент и вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021 г. 

Позволете ми да ги докладвам едновременно. И едно писмо до 

Районна прокуратура – Плевен, пропуснала съм едно лице от 

списъка за 14 ноември миналата година.  

Предлагам да изпратим и това писмо за 14 ноември 2021 г. и 

с него приключваме. 

Останалите са по списъка за 21 ноември 2021 г. Виждате ги, 

до районните прокуратури. В случаите, в които гласуването е 

извършено в страната, сезираме районната прокуратура по 

постоянния адрес на лицето, ако е в различни общини, като сочим от 

кои общини да бъдат поискани документи, заверено копие от 

документи или допълнителна информация за съставите на 

секционните избирателни комисии. 

В случаите, в които гласуването е извършено в секции извън 

страната, посочваме, че такива заверени копия от документи, както и 

информация за състава на секционните избирателни комисии може 

да бъде предоставена от Централната избирателна комисия. 

Във всички случаи, когато гласуването е извън страната, 

сезираме районната прокуратура по постоянния адрес на лицата. 
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Изпращаме заверено копие от писмото на ГД ГРАО, копие от 

списъка на гласувалите повече от един път в изборите, прилагаме 

получените като приложение към писмото на ГД ГРАО заверените 

от ТЗ ГРАО, но в някои случаи има незаверени копия – тогава ги 

описваме само като копия; изпращаме директно тези приложения  

като заверени от ТЗ ГРАО страници на избирателните списъци на 

съответната секция. 

Моля да ги гласуваме, да ги изпратим и с това ще приключим 

с гласувалите повече от един път в изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители през 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания, предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам вх. № ПВР/НС-04-2-

29/07.12.202 г. от СД на МВР, Пето РУ „Полиция“. Искат от нас във 

връзка с  разследване по досъдебно производство да им предоставим 

данни за служителя, приел заявление от Сдружение „Зона за 

трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“, 

имената на служителя, адрес и телефон за връзка. 

Като второ искане е оригинал на декларация по образец от 

името на Ш. И. М.                           с посочено ЕГН. „След 

послужване (изготвяне на експертиза) декларацията ще ви бъде 

върната, ако посочите, че ви е необходима“ – така пише. 

Подготвен е отговор ведно с приложенията, които желаят да 

им бъдат изпратени. Разбира се, декларацията не я изпращаме в 

оригинал. 
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Моля да погледнете проекта на отговор. На вниманието на 

разследващия полицай изпращаме заверени копия на страницата на 

входящия регистър на ЦИК за заявени наблюдатели на български 

неправителствени организации за изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката и народни представители на 

14 ноември 2021 г. от изчетеното преди малко от мен сдружение, от 

което е видно кои са приели документите им, както и заверено копие 

на декларация за посоченото лице, като изрично посочваме, че 

оригиналът на декларацията може да бъде предоставен в 

Централната избирателна комисия. 

Моля, госпожо Председател, да подложите едновременно на 

гласуване и следващия ми доклад, тъй като е идентичен на първия. 

Става въпрос за същата организация. Желаят да им предоставим 

данни за служителя, приел заявлението, и оригинална декларация на 

лицето Г. З. Б.                                , като ни посочват, че 

действителното име на лицето е Г. З. Б.                                      . Това 

искане е от същия разследващ полицай с вх. № ПВР/НС-04-2-

30/07.12.2022 г. 

Подготвено е писмо с идентичен текст, както предходното, 

заверени копия от страницата на входящия регистър и заверено 

копие на декларация на посоченото лице с изрично посочване, че 

оригиналът на декларацията може да бъде предоставен в 

Централната избирателна комисия. 

Моля да подложите и двете писма едновременно на 

гласуване, ако нямат колегите предложния за допълнение и 

изменение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

заповядайте, ако имате изказвания или предложения. Няма. 

Моля, режим на гласуване едновременно и на двете 

предложения. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият ми доклад е постановление 

на Софийска районна прокуратура за прекратяване на досъдебно 

производство – вх. № МИ-09-623/12.12.2022 г.  

Прокурор Владимиров в СРП ни уведомява, че е образувано 

досъдебно производство за това, че на 3 ноември 2019 г. в българска 

избирателна секция е упражнено избирателно право в изборите за 

общински съветници и кметове в Столичната община без да има 

такова право – престъпление по чл. 168, ал. 1 от НК. 

На основание чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК наказателното 

преследване се изключва поради изтекла давност, която в 

конкретния случай е три години, тоест изтекла е на 03.11.2022 г. 

Прокурорът счита, че с оглед на изтеклата давност следва да 

се прекрати производството по делото. В тази връзка прекратява 

поради изтекла давност описаното в същото досъдебно 

производство, като копие от постановлението да се изпрати на 

Камелия Нейкова на установения по преписката адрес. Същото 

подлежи в 7-дневен срок на обжалване. 

С оглед на изложените мотиви в постановлението предлагам 

същото да остане за сведение.  

Правя предложение да не се обжалва, тъй като има 7-дневен 

срок от получаването му. Да не се обжалва. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

различни предложения? 

Моля да гласуваме да не се обжалва постановлението, което 

докладва колегата Баханов. 

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, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам вх. № ЧМИ-06-

92/08.12.2022 г. Кметът на община Благоевград ни информира, че в 

деловодството на община Благоевград е постъпило искане от ОД на 

МВР относно осигуряване на достъп до помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от проведен втори тур на 

частичен избор за кмет на община Благоевград. Извършена е 

графическа експертиза, назначена с прокурорско постановление, 

поради което и при съблюдаване на реда за достъп до запечатани 

изборни книжа е извършено разпечатване и отваряне. В тази връзка 

ни изпращат искането от ОД на МВР, заповедта за извършване на 

действия по разпечатване на въпросното помещение, както и 

протокол от 2 декември 2022 г. за извършените действия по 

разпечатване и запечатване на въпросното помещение. Докладвам го 

за сведение. 

Следващият ми доклад е с вх. № НС-06-281/06.12.2022 г. От 

община Каолиново ни изпращат на наш изх. № НС-05-

84/24.11.2022 г. информация относно броя бюлетини, оставени на 

съхранение в общинската администрация, които не са предадени на 

СИК, брой формуляри на СИК, оставени на съхранение в 

общинската администрация и са ни изброили още няколко неща, 

които са оставени на съхранение. Предлагам да остане за сведение. 

С вх. № НС-06-288/07.12.2022 г. от община Кочериново сме 

получили уведомително писмо от кмета относно т. 32 от Решение 

№ 1424-НС/15.09.2022 г. на Централната избирателна комисия, с 

което ни уведомява, че са отворили обособено запечатано 

помещение на втория етаж на общинска администрация Кочериново 

с цел да се поставят в него пликовете с избирателни списъци по т. 1 

и т. 7 от Решение № 1424-НС на ЦИК. 

Изпращат ни номера на заповедта на кмета, основание за 

разпечатване, орган, разрешил разпечатване, лицата, присъствали 

при разпечатването, както и констатацията на комисията. 

Предлагам да остане за сведение. Приложена е заповедта и 

протокола за извършените действия. Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, 

в тази точка последният доклад е във връзка с необходимостта от 

обезпечаване работата на звено „Правна дейност“ и звено 

„Финансово-счетоводна и стопанска дейност“, а именно предвид 

освобождаването на длъжността „юрисконсулт“ от И.                             

В.                , както и подаденото заявление от госпожа Г.                    

М.                    за освобождаване на заеманата от нея длъжност, се 

налага да проведем процедура за подбор за заемане на длъжността 

„юрисконсулт“ – 1 щатна бройка, в звено „Правна дейност“ и 

длъжност „старши счетоводител“ – 1 щатна бройка, в звено 

„Финансово-счетоводна и стопанска дейност в дирекция 

„Администрация“. 

В моя папка са подготвени проекти на обява за всяка една от 

длъжностите, които посочих, с която да бъде обявен подборът за 

заемане на длъжността, Методика за провеждане на подбор за 

заемане на длъжността, проект на длъжностна характеристика за 

съответната длъжност, както и проект на щатно разписание, тъй като 

се налага да се направи корекция в изискванията, конкретно за 

заемане на длъжността „старши счетоводител“, а именно 

образователно-квалификационна степен „магистър“ и 

професионален опит не по-малко от 4 години. Тези проекти на 

документи бяха разгледани във вчерашния ден в работна група.  

В обявата са включени всички изисквания за заемане на 

длъжността, допълнителни специфични изисквания, допълнителни 

умения и квалификации, кратко описание на длъжността, етапите на 

провеждане на процедурата за подбор, която, както и в предходни 

случаи, е на три етапа, както е посочено. Посочени са и 

необходимите документи за участие. Срокът за подаване на 

документи е 14 работни дни, което, в случай че вземем решение да 

обявим двата подбора и бъдат обявени на нашата интернет страница, 

мисля, че 14 работни дни са до 6 януари 2022 г., тъй  като предстоят 

празнични и почивни дни, да има достатъчно време за подаване на 

документи; къде ще се подават документите, както и сроковете за 
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решаване на теста, провеждане на интервюто и минималният размер 

на основното трудово възнаграждение, с което ще бъде назначен 

евентуално спечелилият кандидат. Надявам се да има подадени 

документи и интерес за работа в Централната избирателна комисия. 

Минималният размер на основното възнаграждение е 

съобразен с минималния и максималния размер за съответните 

длъжности, утвърдени съгласно щатното разписание на Централната 

избирателна комисия. 

Предлагам ви да одобрим представените документи и да 

бъдат обявени процедурите за подбор за заемане на длъжността 

„юрисконсулт“ и длъжността „старши счетоводител“. 

Моля за вашите изказвания или предложения по 

документацията и утвърждаване на щатно разписание с 

необходимите корекции. 

Колеги, моля за вашите предложения по проектите на 

документи. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯВНОВА: Колеги, предлагам в предложените 

документи по обявяване на конкурсите – този, който е за заемане на 

длъжност „юрисконсулт“, в текста на обявата за конкурса, в Раздел  

V, т. 2 второто изречение да отпадне, като бъде одобрено от 

Комисията публикуването на обявата според процедурните правила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: След като отпада 

второто изречение в обявата за юрисконсулт… 

Колеги, в проекта на обява за длъжността „юрисконсулт“ 

подбор по документи е първи етап, втори – решаване на тест, трети – 

интервю.  

За „старши счетоводител“ първи етап е подбор по документи; 

втори – решаване на тест и на казус, със същото второ изречение, 

което отпадна току-що от „юрисконсулта“, и трети – интервю. 

Прилагаме ли аналогични изисквания в двата вида конкурс, 

или ще бъдат различни? 
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От обявата за „юрисконсулт“ в Раздел V, т. 2 второто 

изречение се предложи да отпадне. 

Колегата Стоянова направи своето предложение – в обявата 

за юрисконсулт в Раздел V, т. 2 изречение второ да отпадне. 

Аз ще допълня нейното предложение – по същия начин да 

отпадне и в Раздел V, в т. 2 второ изречение, обявата за старши 

счетоводител, за да има равнопоставеност. 

Други предложения има ли? 

Във връзка с направеното предложение ще подложа на 

гласуване да одобрим обявата за всяка една от длъжностите, проекта 

на длъжностна характеристика и корекцията в щатното разписание 

във връзка с изискванията за длъжността „старши счетоводител“. 

Ще ви помоля да се запознаете с проекта на Методика и на 

следващото заседание ще я обсъдим и евентуално одобрим. 

Други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева). 

 

Продължаваме с точка трета: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ОИК. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане за 

изплащане на възнаграждения от ОИК – Аврен, с вх. № МИ-27-

204/08.12.2022 г.  

Искането е за проведени две заседания на 2-ри и 7 декември 

2022 г. Заседанията са във връзка с вече докладваното от мен 

решение на общинската избирателна комисия в предходната част на 
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заседанието относно предсрочното прекратяване пълномощията на 

общински съветник. 

Преписката е окомплектована в цялост, съпроводена е с 

контролен лист и счетоводна справка за размера на 

възнагражденията, които са на стойност 1162,42 лв. заедно с 

осигурителните вноски. 

Моля да одобрим изплащането на възнаграждението на ОИК 

– Аврен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждения от ОИК – Велико Търново.  

Искането е постъпило в Централната избирателна комисия с 

вх. № МИ-27-205/09.12.2022 г. и е за проведено дежурство от 

председател и двама заместник-председатели на 6 декември 2022 г. 

Общата стойност на възнаграждението съгласно 

счетоводната справка е 178,22 лв. ведно с осигурителните вноски. 

Има положително становище в предварителния финансов 

контрол, обективирано в контролен лист от 12 декември 2022 г., 

предвид което ви предлагам да одобрим искането за изплащане на 

възнаграждение съобразно доклада ми на ОИК – Велико Търново. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, има ли други доклади? Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното 

заседание на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото заседание за четвъртък, 15 декември 2022 г., от 10.30 ч. 

Благодаря. 

 

(Закрито в 12,50 ч.) 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 
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