
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 287 

 

На 15 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, Цветозар Томов, 

Силвия Стойчева, Красимир Ципов, Ерхан Чаушев, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Георги 

Баханов, Севинч Солакова. 

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладва: Любомир Георгиева. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Йорданка Ганчева. 

 

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

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

* * * 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Осем членове сме в залата – имаме кворум за заседание. 

По уважителни причини отсъства колегата Ганчева.  

Колегите Гергана Стоянова, Войнов, господин Димитров и 

Георгиев са ангажирани с работата на комисията по една от 

обществените поръчки. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване с докладчици колегите Войнов и 

Матева. 

2. Доклади по административни преписки с докладчици: 

колегите Матева, Томов, Стойчева, Ципов, Чаушев, Стоянова, 

Димитров, Солакова. 

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчик колегата Георгиев. 

Имате ли предложения по дневния ред? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Госпожо Матева, заповядайте в тази точка. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във връзка с 

изпратени писма от Централната избирателна комисия за изпращане 

в Централната избирателна комисия на избирателен списък в 

оригинал и разписки от машинно гласуване в 13 секции ви 

докладвам постъпили в Централната избирателна комисия 

документи: с вх. № НС-07-47/06.12.2022 г. са постъпили документи 

за секционна избирателна комисия № 244601023, като документите 

на тази секция сме ги проверили заедно с останалите, които 
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проверихме, но тъй като не съм ги докладвала – те постъпиха между 

заседанията, в момента ги докладвам, че са постъпили.  

Вторият такъв доклад е документи, постъпили от община 

Белица с вх. № НС-06-233/06.12.2022 г. за избирателна секция 

№ 010200012 от община Белица. На тези документи също сме 

извършили проверка. 

Останалите секции, за които трябваше да постъпят 

документи, вече са постъпили: с вх. № НС-06-295 са постъпили от 

община Трявна от 8 декември. С документите са изпратени 

избирателният списък и контролните разписки. 

От община Кърджали са донесени на ръка и с приемо-

предавателен протокол са предадени с избирателен списък и 

контролни разписки – вх. № НС-06-300/12.12.2022 г.  

С вх. № НС-06-303/14.12.2022 г. са пристигнали от община 

Аксаково, а от община Варна, Район „Одесос“ бяха постъпили в 

Централната избирателна комисия само контролните разписки за три 

секционни избирателни комисии, тъй като тогава ни уведомиха, че 

избирателните списъци все още не са върнати от ГД ГРАО. Днес с 

писмо с вх. № НС-06-304/15.12.2022 г. от Район „Одесос“, община 

Варна са изпратени и избирателните списъци. Всички останали 

документи за секционни избирателни комисии, които бяхме 

изискали, са постъпили в Централната избирателна комисия и 

можем да продължим проверката им.  

Предлагам в оперативен порядък да преценим кога ще го 

направим и може би с оглед работата на комисията по обществени 

поръчки – дали да е днес следобед, утре, или в понеделник, просто 

оперативно да се разберем кога ще се събере Централната 

избирателна комисия, за да извърши тези проверки. Сега ги 

докладвам за сведение и за запознаване. 

Колеги, следващите ми доклади са свързани с документите и 

по-точно начален протокол от машинно гласуване и системна 

разписка, които изискахме за четири секционни избирателни 

комисии, за които в анализа на „Информационно обслужване“ АД се 
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появиха данни за несъответствие между хеш кода, който е 

удостоверен за изборите на 2 октомври 2022 г. и хеш кода, който е 

извлечен от флашпаметите.  

Ние извършихме проверка на тези документи. Всички 

документи, които ни бяха изпратени от тези общини, са сканирани и 

са публикувани във вътрешната мрежа в папка „Машинно 

гласуване“. Дала съм инструкции папката да бъде озаглавена 

„Несъответствие хеш код – избори 02.10.2022 г.“ Сега ви предлагам 

да върнем тези документи в съответните общини. Писмата са в 

заседанието от 13 декември.  

Първото писмо е до кмета на Район „Илинден“, Столична 

община, с което му връщаме изпратените с писмо под изходящия 

номер, който е цитиран, диагностични доклади и начален протокол 

от СИК № 254612004. Посочен е и номерът на машината.  

Ако не възразявате, ще предложа да гласуваме заедно и 

четирите, тъй като са с аналогичен текст. 

Следващото писмо е до кмета на Район „Слатина“, Столична 

община. Връщаме изпратения начален протокол за секция 

№ 244607033; до кмета на община Търговище – връщаме изпратения 

с писмо с посочен  номер начален протокол от секционна комисия 

№ 283500058 и до кмета на община Чипровци – връщаме изпратен с 

писмо диагностичен доклад и начален протокол от секция 

№ 12123600004. 

Предлагам с едно протоколно решение да одобрим тези 

четири писма, с които връщаме оригиналните документи, които 

споменах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване общо за четирите писма до кмета 

на Район „Слатина“, Столична община, кмета на Район „Илинден“, 

Столична община, кмета на община Търговище и до кмета на 

община Чипровци. 
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

фактура с вх. № ЦИК-99-227/13.12.2022 г. Фактурата е издадена за 

сумата, която трябва да бъде платена за изработените рекламни 

материали за следващата година на Централната избирателна 

комисия.  

С протоколно решение от 10 ноември 2022 г. Централната 

избирателна комисия е взела решение какви по вид материали да 

бъдат изработени и както стана ясно, те са готови. 

Предлагам да одобрим изплащането по тази фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

одобрим изплащането на разхода, който е бил предвиден за 

изготвяне на тези материали. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Следващ докладчик – господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-06-301/13.12.2022 г. – писмо от община Завет, област Разград, 

с което биваме уведомени за това, че в съответствие с наше Решение 

№ 1424 община Завет ни предава копията от заповедта за 

предаването на изборни книжа и материали и протокола на 

комисията, както вече повечето общини в страната го направиха. 

Докладвам го за сведение. 
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Следващият вх. № МИ-14-17/13.12.2022 г. е писмо от община 

Свищов, с което ни изпращат заповедта на кмета на община Свищов 

за съставянето на комисията, която е приела изборните книжа и 

протокола. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– колега Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № МИ-06-628/14.12.2022 г. е 

получена преписка от кмета на община Борино с приложени към нея 

заповед за назначаване на комисия за отваряне на запечатано 

помещение с цел унищожаване на неценни документи с изтекъл 

срок на съхранение от изборите за народни представители през 

2017 г., на 4-и и на 11 юли 2021 г., както и от изборите за президент 

и вицепрезидент през 2016 г., и Национален референдум през 

същата година. Преписката е изпратена в Централната избирателна 

комисия в изпълнение на наше решение. Докладвам за сведение на 

Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Следващ 

докладчик – колегата Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, връщам на доклад вх. № ЦИК-

02-94/22.11.2022 г. – писмо от Комисията по правни въпроси към 

Народното събрание, за становище на Централната избирателна 

комисия по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление под съответния номер, внесен от Костадин 

Костадинов и група народни представители. 

В моя папка от днес ще видите проект на становище, както и 

проект на писмо до председателя на Комисията по правни въпроси 

към Народното събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, кратко 

време за запознаване. 

Колеги, предполагам, че се запознахте с проекта на 

становище, което да изразим по Законопроект за изменение и 
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допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната 

власт и местното самоуправление, № 48-254-01-38. 

Има ли предложения, изказвания?  

Становището е подготвено, както е обсъдено на работна 

група. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 6 (Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

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

Томов). 

Следващ докладчик – колегата Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, ще ви докладвам 

поредица писма от общини във връзка с прибирането на 

избирателните списъци, предадени в ГД ГРАО – отваряли са 

помещения в тези общини. 

Всички преписки са окомплектовани със съответните 

заповеди на кмета и протоколи за свършената работа: вх. № НС-

060293 от община Силистра; вх. № НС-06-292 от община Смядово; 

вх. № НС-06-290 от Главиница; вх. № НС-06-291 от Златоград, и 

писмо от кмета на Якоруда с вх. № НС-06-286, с което ни 

уведомяват, че са съставили акт за унищожаване на ценни 

документи с изтекъл срок на съхранение и са представили 

съответните документи – заповеди, протоколи и други. Предлагам 

всичко това да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преди да 

продължим с докладите, ще прекъснем заседанието за кратка 

почивка от 10 минути. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия с доклади в точка 

втора. 
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Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка – вх. 

№ ЦИК-09-400/12.12.2022 г., са представени оценки на служителите 

от администрацията по съответни периоди. Част от тях бяха 

обсъдени на работна група. Докладвам ви ги за запознаване и 

работна група за тяхното обсъждане в цялост. 

Докладвам писмо от министъра на финансите с вх. № ЦИК-04-

111/13.12.2022 г. до първостепенните разпоредители с указания 

относно отчитане на дейностите по вътрешен одит за 2022 г. За 

сведение ви го докладвам. При необходимост ще влезе в залата за 

приемане на конкретно решение. Касае организациите от публичния 

сектор, при които се извършва такава одитна дейност от съответните 

звена. 

За запознаване ви докладвам вх. № ЦИК-00-383/13.12.2022 г. 

Възложено е изготвяне на доклад по изпълнение на дейностите, 

свързани с договора за покупка на сървър и придобиване на 

лицензите от съответните служители, упълномощени с решение на 

Централната избирателна комисия и заповед на председателя на 

Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ 

АД ни уведомява за тези дейности във връзка с договора с 

конкретните служители, но ние трябва да получим отчет за 

изпълнението и от служителите от администрацията. 

С докладна записка – вх. № ЦИК-09-403/14.12.2022 г., се 

предлага изплащане на възнагражденията по договорите за 

стенографски услуги въз основа на представени отчети за 

извършена работа от         С.         М.,         В.          Т.          и        В.             

В.  

Отчетите са приложени към докладната записка, като общата 

стойност на разходите за стенографски услуги е в размер 

на 2 688,00 лв. Такива средства са налични по бюджета на 

Централната избирателна комисия по § 02-00 „Персонал“. 
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Предлагам да одобрим представените отчети и извършването 

на плащанията за изпълнението на дейностите по договорите за 

стенографски услуги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, връщам на доклад докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-304/08.12.2022 г. Докладната записка е 

публикувана във вътрешната мрежа. Докладвам за запознаване и 

обсъждане на работна група с оглед на необходимостта от 

осигуряване на служител за изпълнение на технически дейности в 

Централната избирателна комисия. 

С изтичането на срока на трудов договор № 02 от 19 август 

тази година с        А.    А.,      който беше назначен на длъжност, 

предвидена по Правилника, за срока на подготовка и произвеждане 

на изборите, изпълняваше дейности, свързани с техническото 

обезпечаване и подпомагане на Централната избирателна комисия. В 

щатното разписание на Централната избирателна комисия има 

такава свободна длъжност в звено „Административна дейност“ 

„технически изпълнител“ в администрацията на Централната 

избирателна комисия.  

Лицето е работило в Централната избирателна комисия. С 

оглед на това и необходимостта от обезпечаване на такава длъжност, 

предлагам да приемем решение за сключване на трудов договор с     

А.         М.            А.         при същите условия на трудовия му договор 

– Трудов договор № 02/19.08.2022 г., с Централната избирателна 

комисия с предвиден срок за изпитване в полза на 

работодателя, каквато обикновено е практиката в Централната 
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избирателна комисия. Другите условия по договора са същите, както 

са били в срочния му трудов договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания, предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, подготвила съм няколко 

писма до районни прокуратури по преписките въз основа на 

извършената проверка от ГД ГРАО за гласуване в нарушение. Както 

на работна група вчера обсъдихме подробно случаите, в които 

Централната избирателна комисия задължително ще сезира 

съответната районна прокуратура, в самите писма посочваме 

причината за включването в списъка на гласувалите в нарушение. Те 

са съставени по области от ГД ГРАО. Изпращаме копие от този 

списък, изпращаме и заверените копия от ТЗ ГРАО на страница от 

избирателния списък и документи, ако има приложения към 

избирателния списък, подписан от избирателя. Има един случай, в 

който има удостоверение по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс. 

Прилагаме го така, както сме го получили, като приложение към 

писмото на ГД ГРАО, разбира се, изпращаме и заверено копие от 

самото писмо на ГД ГРАО. 

Независимо, че в писмото на ГД ГРАО има дешифровка на 

съкращенията, използвани в списъците, в писмото, което за всяко 

конкретно лице е отделно, посочваме причината за включването, 

както в случая, виждате, в първото писмо до Бургас има данни, че 

лицето изтърпява наказание „лишаване от свобода“; във втория 

случай причината беше същата – тук лицето е гласувало с 

удостоверение по чл. 263, ал. 1; до Добрич – мисля, че всичките тези 

случаи са лица, които нямат българско гражданство. Отбелязано е в 

самия списък на ГД ГРАО какво е гражданството на лицата. 
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Посочваме дали лицето фигурира в основен или в 

допълнителен списък към основния избирателен списък. Знаете, че в 

по-голямата си част те ще бъдат вписани в допълнителната страница 

на избирателните списъци, но има случаи, в които лицата фигурират 

в основен избирателен списък – това е, когато лицето е било 

настанено в старчески дом. Такъв е случаят в Перник. 

В по-голямата част от днешните писма преобладава 

причината чуждо гражданство.  

Моля да гласуваме всичките писма анблок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Подлагам на гласуване заедно всички проекти на писма до 

съответните прокуратури, както са във вътрешната мрежа. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Следващ докладчик – господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-09-69-

1/14.12.2022 г. От Районна прокуратура – Монтана, са ни изпратили 

писмо, с което ни информират, че на 15.11.2019 г. ни е изпратена за 

изпълнение препис от присъда по описа на Районна прокуратура – 

Монтана, описано Определение по НОХД № 1695/2019 г., влязло в 

сила на 13.11.2019 г., с което лицето П.  А., с посочена дата на 

раждане, адрес и ЕГН е осъден за престъпление по чл. 167, ал. 2 от 

Наказателния кодек „лишаване от свобода“ за срок от 11 месеца, 

както и лишаване от право да заема държавни и/или обществени 

длъжности, свързани с упражняване на избирателни права на 

гражданите за срок от две години. Информират ни също така, че 

присъдата е влязла в сила на 13.11.2019 г.  

Уведомили сме прокуратурата в Монтана, че към онази дата, 

след направена служебна проверка в ЦИК, няма данни осъденото 
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лице да заема изборна длъжност. Сега желаят да ги уведомим за 

времето от 22.11.2019 г. до настоящия момент дали посоченото лице 

е заемал длъжност, от която е бил лишен с цитираното определение 

на Районен съд – Монтана, и ако е вземал – каква и за какъв период 

от време, като молят за спешност. 

Уважаеми колеги, подготвил съм писмо до господин Ивайло 

Филипов, изпълнителен директор на „Информационно обслужване“ 

АД, с което във връзка с току-що цитираното от мен писмо, ги 

молим да ни уведомят дали посоченото лице с посочено ЕГН е 

заемал държавна или обществена длъжност, свързана с упражняване 

на избирателните права на гражданите за периода от 22.11.2019 г. до 

настоящия момент, и ако е заемал – каква и за какъв период от 

време. Това е предложението ми. 

След като получим отговор от „Информационно обслужване“ 

АД след извършена проверка, тогава да отговорим на Районна 

прокуратура – Монтана. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

или други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Колеги, тъй като преписките по останалите доклади, 

предвидени за днешното заседание, трябва да бъдат  подготвени, 

прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия до 

14,30 ч. 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Осем членове сме 

в залата – имаме кворум. 
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Продължаваме с доклад на колегата Войнов в първа точка: 

Машинно гласуване. 

Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-466/15.12.2022 г. в 

отговор на наше писмо, с което ги помолихме да ни предоставят 

нова фактура за плащане по Договор № 20, в което да са отразени 

грешките, допуснати в първоначалната фактура, плюс това да бъдат 

отразени – да се заличи редът „кутии за разписките от машинно 

гласуване“ и да се добави нов ред „намаление по т. 8.4 за 51 броя 

СУЕМГ“. 

От „Сиела Норма“ АД ни изпращат нова фактура, но тя е със 

старата стойност, тоест първата стойност, като твърдят, че са 

предали всички документи и материали и всички кутии за 

разписките от машинното гласуване, и са изпълни точно (качествено 

и количествено) и в срок всички свои задължения към Централната 

избирателна комисия. Докладвам това писмо за запознаване и 

предлагам да го обсъдим на работна група. 

Само за сведение докладвам приемо-предавателен протокол. 

Информирам ви, че на 13.12.2022 г. съгласно протоколно решение на 

ЦИК предадохме на Министерството на електронното управление 

10-те броя лаптопа, за което се състави приемо-предавателен 

протокол с вх. № ЦИК-00-384. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ 

докладчик, госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с гласуваните писма 

за връщане на документи за четири секционни избирателни комисии 

на общините, пропуснах да ви предложа и сега връщам на доклад 

писмото от „Сиела Норма“ АД, с което за същите 4 секционни  

избирателни комисии, за същите 4 машини ни изпратиха по наше 

искане докладите за инсталиране на машините, които са в оригинал 

и сега ви предлагам да вземем решение да бъдат съхранени в касата 

на Централната избирателна комисия, като писмото на „Сиела 
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Норма“ АД, в което са описани номерата на докладите на машините, 

да бъде съхранено в оригинал заедно с ПИН-докладите, а в 

деловодството да остане в копие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания, 

или други предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви становище от 

главния юрисконсулт от звено „Правна дейност“ към Централната 

избирателна комисия във връзка с банкова гаранция по Договор 

№ 20 от 9 септември между Централната избирателна комисия и 

„Сиела Норма“ АД, което становище е свързано и с изтичащия днес, 

в края на деня срок по представената банкова гаранция, която беше и 

удължена. 

Считам, че преценката по поставените въпроси в това 

становище и преценяването на нашите действия са свързан доклад с 

това, което колегата Войнов докладва по повод фактурата. 

Докладвам ви становището за запознаване и също бих искала да 

обсъдим на работната група, за да преценим последващите действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

докладите в точка втора: Доклади по административни преписки. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: С вх. № ЕП-09-11/13.12.2022 г. е 

получено постановление за прекратяване на наказателно 

производство от Районна прокуратура – Пловдив, Териториално 

отделение – Първомай, във връзка с досъдебно производство за 

престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс относно 
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гласуване на лице в нарушение на правилата на изборите за 

Европейски парламент, гласувало в Кралство Испания. 

В подробно изложената фактическа обстановка и най-вече в 

изложените мотиви и правни изводи прокурорът е изложил изводи, 

че не е налице както от обективна, така и от субективна страна 

осъществяване на състава на престъплението по чл. 168, поради 

което прекратява наказателното производство. 

Предлагам постановлението да не бъде обжалвано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения, или изказвания? 

Моля, режим на гласуване по направеното предложение – да 

не се обжалва постановлението, докладвано от госпожа Стоянова. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: С вх. № ПВР/НС-9-61/13.12.2022 г. 

сме получили постановление на ОП – Търговище, с което е 

констатирано, че родово подсъден за разглеждане евентуално по 

данни за извършено престъпление по чл. 168 на Районна 

прокуратура, поради което окръжният прокурор е постановил 

изпращане на преписката в Районна прокуратура – Търговище. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка – заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Отлагам докладите. Имам два 

доклада за сведение, които ще докладвам на следващото заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте в тази точка. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

изготвен още един проект до районна прокуратура, в случая СРП по 
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списъка на гласувалите в нарушение – отново става дума за чужд 

гражданин. 

Моля да гласуваме това писмо. 

Другият проект, който е изготвен отново до Софийска 

районна прокуратура, е за работна група, тъй като става дума за 

лице, което е било включено в състав на секционна избирателна 

комисия и най-вероятно е извършена проверка, и може би има 

някакво несъответствие в базата данни, поради което лично аз ще 

предложа да обсъдим да не изпращаме и да не сезираме районната 

прокуратура в момента. 

Колеги, в момента проектите на писма не са качени във 

вътрешната мрежа. Отлагам за малко по-късно гласуването на 

писмата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докато 

изчакваме, господин Баханов, заповядайте с Вашия доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам вх. № НС-09-298/13.12.2022 г. 

От Окръжен следствен отдел – Кърджали, следовател К. ни моли на 

основание чл. 159 от НПК да им предоставим информация за лицата, 

които са подписали протокол на секционна избирателна комисия № 

3258000694, в която е гласувано с хартиени бюлетини, в Република 

Турция, Истанбул – Кагътхане, на 11 юли 2022 г. Изброени са 

5 лица. Желаят данните да съдържат ЕГН и адрес на същите и са 

описали досъдебното производство.  

Извадили сме от решенията за назначаване на секционните 

избирателни комисии извън страната ЕГН-та на лицата, които съм 

описал в подготвения отговор до Окръжна прокуратура – Кърджали, 

Окръжен следствен отдел, като изрично посочваме, че Централната 

избирателна комисия не разполага с данни за адресите на 

цитираните лица, а сме посочили ЕГН. Правя само една вметка: по 

отношение на първото лице в искането е написано         Н.          М.,    

в решението за назначаване е   Н.  М. , а пък на 

друго място фигурира като            М     . Написали сме второто име 
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на лицето по решението за назначаване и сме посочили ЕГН-та на 

лицата. Колегите от Окръжен следствен отдел ще си направят 

необходимите постъпки от МВР или от ГД ГРАО да се снабдят с 

актуалните адреси на посочените лица, тъй като Централната 

избирателна комисия не разполага с такива. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по така направеното предложение и проект на писмо до Окръжна 

прокуратура – Кърджали? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

публикуван проект 4706 – става въпрос за секция № 244605055 в 

Двадесет и четвърти изборен район. Само този проект предлагам на 

вашето внимание. Причината за включване на лицето е липсата на 

българско гражданство. 

Предлагам да сезираме Софийска районна прокуратура, като 

само ще добавим в писмото, че секцията е в Столична община, 

Район „Сердика“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Георгиева. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

две преписки за отваряне на запечатани помещения, в които се 

съхраняват изборни книжа и материали.  

С вх. № НС-06-307/15.12.2022 г. сме получили преписка от 

община Борово. Помещението е отворено във връзка с искане на 

органите на МВР по водено досъдебно производство. Изпратени са 

ни всички изискуеми документи и свързаните с това досъдебно 

производство писма. 

С вх. № МИ-06-629/15.12.2022 г. сме получили преписка от 

община Добрич за отваряне на запечатани помещения във връзка с 

прибиране на списъците след извършена проверка от ГД ГРАО във 

връзка с изваждане на неценни документи с изтекъл срок за 

съхранение и предаването им на експертна комисия за унищожаване 

и във връзка с постъпило писмо от Първо РУ – Добрич, във връзка с 

водено разследване. Докладвам и двете преписки за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

трета точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: С вх. № МИ-27-206/13.12.2022 г. е 

постъпило искане за изплащане на възнаграждение на членове на 

ОИК – Стражица, за дадени през месец декември 2022 г. две 

дежурства от председател и секретар и проведено едно заседание, на 

което са присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и пет членове, от състава на Общинската избирателна 

комисия. 

Представени са заверен препис от решението, протокол и 

всички необходими документи. Налице е счетоводна справка и 

контролен лист. Сумата, за която се иска съгласие, е на обща 

стойност 743,47 лв.  

Предлагам Централната избирателна комисия да одобри 

изплащането на исканото възнаграждение от ОИК – Стражица. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля да гласуваме направеното предложение за изплащане 

възнаграждението на ОИК – Стражица. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия 

до 15,30 ч. 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Тринадесет 

членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с доклади в точка първа: Машинно гласуване. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад 

становището с вх. № ЦИК-09-385, което ви докладвах преди малко 

за запознаване и за обсъждане в работна група. След проведеното 

обсъждане предлагам да бъде изпратено писмо до Изпълнителя 

„Сиела Норма“ АД, с което да им бъде указано да представят 

удължена или нова гаранция със срок на действие до 17,00 ч. на 

31 януари 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания или 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване по така направеното предложение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 
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Колеги, следващият доклад е във връзка с покана, получена 

от председателя на Комисията по правни въпроси днес следобед, с 

вх. № ЦИК-02-100/15.12.2022 г.  

В писмото от господин Чолаков е записано, че във връзка с 

постъпило искане от народни представители, членове на Комисията 

по правни въпроси, на основание чл. 30, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на Народното събрание за свикване на 

извънредно заседание относно изслушване на Централната 

избирателна комисия и обсъждане на Указ № 287 на президента на 

Републиката, постъпил на 14 декември, за ново обсъждане на Закона 

за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното 

събрание на 2 декември 2022 г. и мотивите към указа. 

Канят мен и членовете на Централната избирателна комисия 

да вземем участие в извънредното заседание на Комисията по 

правни въпроси днес от 17,00 ч. Към писмото е приложено искането, 

направено от народни представители, на основание чл. 30, ал. 3 от 

ПОДНС на Народното събрание, в което е записано, че искането е 

внесено за свикване на извънредно заседание на Комисията по 

правни въпроси със следния дневен ред: 

„1. Изслушване на Централната избирателна комисия във 

връзка с приложимостта на предложението за създаване на нов 

чл. 213б в Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, 

приет от Четиридесет и осмото народно събрание, върнат за ново 

обсъждане от президента на Република България“. 

„Следва да получим отговор дали Централната избирателна 

комисия има готовност да произведе избори с настоящите 

технически устройства за машинно гласуване и съответно наличните 

принтери, и нов вид хартия, отговаряща на новите изисквания, 

включително, отчитайки необходимостта от перфорации за 

откъсване и прегъване, както и по отношение на всички приети 

промени в изборното законодателство, попадащи в компетентността 

на Централната избирателна комисия“. 
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Колеги, във връзка с изпратеното писмо – покана, както и 

досега, знаем, сме канени на заседания на комисии, моля за вашите 

изказвания, тъй като трябва да вземем решение по това. 

Във връзка с това искане обръщам внимание, че в 

Централната избирателна комисия не е постъпвал текстът на 

приетия на 2 декември Закон за изменение и допълнение на 

Изборния кодекс. 

Моля за вашите изказвания по отправената покана. 

Ако няма никакви предложения или изказвания, ще подложа 

на гласуване поканата и участието в извънредното заседание на 

Комисията по правни въпроси на Централната избирателна комисия. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз едно нещо не мога да разбера: какво 

бихме могли да гласуваме, след като в случая не се иска становище 

от ЦИК, а изслушване на членовете на ЦИК, което аз поне го 

разбирам в смисъл, след като има такава покана до всички членове 

на ЦИК, всеки може да прецени дали има какво да каже или не на 

това изслушване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, така 

както е изпратена поканата, не канят персонално всеки един от нас, а 

канят Централната избирателна комисия като орган. С оглед на това 

поставих въпроса, защото това не е първата покана за участие в 

работа на комисия. Може би е първият такъв случай на това 

основание да се кани ЦИК за изслушване и затова поставям въпроса. 

Ние във всички случаи сме взимали решение за участие на ЦИК в 

работата на една или друга комисия. Припомням, че последното 

гласуване беше пак във връзка с покана на Комисията по правни 

въпроси, на което аз предложих  Централната избирателна комисия 

да участва, но така и не приехме такова решение. 

Заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В тези предишни случаи все пак се 

искаше и становище на Комисията, което тя трябва да вземе като 

колективен орган с решение, нали така?! В случая ние не сме в 
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състояние да приемем становище на ЦИК по въпросите, поставени 

по отношение на това изслушване, най-малкото защото нямаме 

достатъчно информация, на която да стъпи едно такова становище. 

Остава въпросът дали е редно да информираме Комисията по правни 

въпроси за проблемите, които всеки от нас вижда, при положение че 

не можем да вземем колективно решение. Аз не виждам какво 

колективно решение можем да вземем в случая. 

Ако някой има предложение за становище на Комисията, 

нека го направи и да го гласуваме. Аз лично не бих могъл да направя 

такова предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз искам да кажа, че ние сме 

имали покана за участие в работата на Комисията по правни въпроси 

не само за второ четене на Законопроекта за изменение и 

допълнение на Изборния кодекс, а и покана за участие в заседанието 

при първото разглеждане на този законопроект, както и за участие в 

Комисията по електронно управление. Тогава сме гласували дали 

следва да участва Централната избирателна комисия или не, и по 

мои спомени, при четири покани веднъж постигнахме решение да 

отидем и да присъстваме. В останалите случаи нямахме такива 

решения. 

И при предходното писмо, изпратено от госпожа 

Константинова, за становище по вече приетия закон, при 

обсъждането предложих да отговорим, че Централната избирателна 

комисия не разполага с текста на закона, който е гласуван, и няма 

как да изразяваме становище по текст, който не познаваме, а той 

трябва да се чете заедно със самия закон, който се изменя. 

Сега също смятам, че така, както е направено искането, 

единственото възможно становище според мен на ЦИК би било, че 

като правоприлагащ орган ние ще приложим закона такъв, какъвто 

бъде приет от народните представители. Не разполагаме с текста на 

закона, защото, доколкото си спомням това, което прочетохте, се 
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иска да се вземе отношение и по всички приети промени в изборното 

законодателство, попадащи в компетентността на ЦИК. 

Смятам, че ние, нямайки пред нас текста, който да прочетем, 

заедно с основния текст на закона, няма как в момента да изразим 

становище. Въпреки това сме длъжни, когато този закон влезе в 

сила, да го приложим. По-скоро не съм сигурна, че ние трябва да 

гласуваме искане за изслушване, защото не съм сигурна, че можем 

да откажем такова искане за изслушване. То не е покана просто за 

участие и за изразяване на становище, както е било досега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, успяхте ли 

да се запознаете с това, което ви изчетох? 

Във връзка с поканата и изразеното становище от колеги 

това, което колегата Матева предложи, в този смисъл да отговорим 

на Комисията по правни въпроси. Има ли други предложения. 

Госпожо Матева, заповядайте, да формулирате отговора към 

Комисията по правни въпроси, за да има яснота при гласуването. 

РОСИЦА МАТЕВА: Във връзка с необходимостта от отговор 

има ли готовност Централната избирателна комисия да произведе 

избори, предлагам да отговорим, че Централната избирателна 

комисия като правоприлагащ орган винаги има готовност да 

произведе избори съобразно влезлия в сила Закон за изменение и 

допълнение на Изборния кодекс и действащия изборен кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, чухте 

предложението на госпожа Матева за отговор по отправената 

покана. Има ли други предложения? 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не правя алтернативно предложение, а 

предлагам да добавим и текст в смисъл, че на въпроса за това дали 

изискванията на закона могат да бъдат изпълнени с настоящите 

технически устройства за машинно гласуване и наличните принтери, 

към момента Комисията не може да даде категоричен отговор на 

този въпрос, което, разбира се, не означава, че няма да изпълним 

изискванията на закона. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, Вие 

предлагате допълнение към предложението на госпожа Матева. 

Колеги, има ли други предложения? Няма. 

Съобразно нашия Правилник – чл. 27, първо ще подложа на 

гласуване предложението за допълнение на предложението за 

отговор, направено от колегата Томов, във връзка с предложението 

на госпожа Матева. 

Моля, режим на гласуване предложението за допълнение на 

господин Томов. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 6 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, и 

Цветозар Томов); против – 7 (Георги Баханов, Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева). 

Това предложение не беше подкрепено с необходимото 

мнозинство. 

Подлагам на гласуване основното предложение, направено от 

колегата Матева. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, в този смисъл ще бъде изпратен отговор до 

Комисията по правни въпроси. 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото 

заседание за вторник, 20 декември 2022 г. от 10,30 ч., като в случай 
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на необходимост предвид обществената поръчка, която е в 

процедура, може да се наложи заседание преди тази дата. Благодаря. 

 

(Закрито в 16,10 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

    Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличков 


