
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 288 

 

На 20 декември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно промени в състава на ОИК – 

Столична община, София-град 

Докладва: Любомир Георгиев 

2. Машинно гласуване. 

Докладват: Емил Войнов и Росица Матева 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Цветанка 

Георгиева, Силвия Стойчева, Любомир Георгиев, 

Ерхан Чаушев, Георги Баханов. 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва Росица Матева. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Георги Баханов, Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева 

и Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Цветозар Томов, Севинч Солакова, Йорданка 

Ганчева и Красимир Ципов. 

 

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

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 
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избирателна комисия, и госпожа Росица Матева – зам.-председател 

на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Девет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на 

заседание. 

Отсъстват поради ползване на отпуск колегите Томов, 

Солакова, Ганчева и Ципов. 

Във връзка с отсъствието на госпожа Солакова и на 

основание чл. 8 от Правилника за организация и дейността на 

Централната избирателна комисия определям господин Димитров – 

заместник-председател на Централната избирателна комисия, да 

подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата 

кореспонденция на Централната избирателна комисия за времето на 

отсъствието на госпожа Солакова. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно промени в състава на ОИК – 

Столична община, София-град с докладчик господин Георгиев. 

2. Машинно гласуване с докладчици господин Войнов и 

госпожа Матева. 

3. Доклади по административни преписки с докладчици: аз, 

госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Елка Стоянова, 

Георгиева, Стойчева, господин Георгиев и господин Чаушев. 

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

Матева. 

Имате ли предложение за допълване на дневния ред? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да ме включите в „Доклади по 

административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? 

Колеги, моля режим на гласуване на дневния ред. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЕНИ В 

СЪСТАВА НА ОИК – СТОЛИЧНА ОБЩИНА, СОФИЯ-ГРАД. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали може да 

видите проект на решение с проектен номер 1545 относно промени в 

състава на ОИК – Столична община, София-град. 

В Централната избирателна комисия е постъпила молба с вх. 

№ МИ-15-327/19.12.2022 г. от      Д.         С.       А.  за 

освобождаването му като член на ОИК – Столична община. 

С вх. № МИ-11-31/16.12.202 г. в Централната избирателна 

комисия е постъпило и предложение от ПП ГЕРБ чрез 

упълномощения представител Ц.  П. на мястото на Диан 

Асенов за член на ОИК – Столична община, да бъде назначен С. 

П. С. 

Към предложението се приложени декларация и копие от 

диплома за завършено висше образование на С.  С., както и 

пълномощно в полза на Ц.    П. 

Предлагам Комисията да вземе съответното решение за 

освобождаване на член на ОИК – Столична община, и назначаване 

на неговото място нов член на ОИК – Столична община, съгласно 

предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение на господин Георгиев имате ли изказвания, предложения 

по текста? 

Презимето на новия член коректно ли е изписано? Добре. 

Ако няма предложения, моля, режим на гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1578-МИ/20.12.2022 г. 

 

Продължаваме с втора точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, с писмо вх. № НС-

23-454/25.11.2022 г. въз основа на изпратено от Централната 

избирателна комисия писмо, с което беше констатирано, че докладът 

на „Сиела Норма“ АД във връзка с изпълнение на Договор № 20 – в 

доклада и в изпратените документи на ЦИК има противоречия, а 

именно в един от документите се твърдеше, че няма повредени 

машини и че във връзка с изпълнението на т. 5.1.8 от договора няма 

повредени машини. Тъй като в други писма от „Сиела Норма“ АД 

имаше такава информация, поискахме изрично да ни бъде 

потвърдено, че няма повредени машини при изборите за народни 

представители, произведени на 2 октомври. 

С писмо НС-23-454 ни беше изпратена информация, от която 

е видно, че все пак има повредени устройства, които подлежат на 

гаранционна поддръжка от доставчика на съответните машини. В 

тази връзка са изготвени две писма – едното, до „Сиела Норма“ АД, 

другото до „Информационно обслужване“ АД, които са във 

вътрешната мрежа, в папка с моите инициали.  

До „Сиела Норма“ АД писмото е с проектен номер 4730, до 

„Информационно обслужване“ АД – 4729. Към писмата има 

приложени списъци с номерата на машините в коя секция са били 

използвани в изборите на 2 октомври 2022 г. и каква е причината, 

посочена от самата „Сиела Норма“ АД, в писмото с номера, който ви 

цитирах, за повреда на машината и с кой договор са доставени. 
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За „Сиела Норма“ АД са Договор № 1 от 6 февруари 2021 г. 

По този договор са доставени 24 от повредените машини, а по 

Договор № 38 от 19 октомври три машини са повредени. 

„Информационно обслужване“ АД са доставчици по един 

договор и от техните доставени машини има две повредени, като и 

за двете проблемът е с четеца на смарткартите, а на доставените от 

„Сиела Норма“ АД са описани какви са проблемите отново според 

„Сиела Норма“ АД. 

Предлагам да изпратим тези писма до „Сиела Норма“ АД и 

до „Информационно обслужване“ АД, с които да ги уведомим и да 

им приложим съответните списъци, като поискаме от тях 

информация къде и кога могат да извършат гаранционно обслужване 

на машините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направения доклад и проектите на писма до „Информационно 

обслужване“ АД и „Сиела Норма“ АД  има ли изказвания, 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Продължаваме с трета точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Определям госпожа Матева да води заседанието за кратко. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Заповядайте, 

колега Димитров в трета точка. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. Колеги, в папката ми 

има няколко писма:  с вх. № НС-06-311/19.12.2022 г. кметът община 

Варна, Район „Владислав Варненчик“ ни е изпратил документите по 

отваряне на помещение във връзка с Решение № 1424-НС. 
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Към преписката са приложени заповед, протокол. Докладвам 

за сведение и за приобщаване към останалите преписки. 

С вх. № ЦИК-11-73/13.12.2022 г. адвокат Я.     К. ни е 

помолил да му дадем хартиено копие от бюлетина, който още не сме 

издали. Ще помоля госпожа Ш.  да се свърже с него, тъй като е 

първи по време, сигурно ще бъде и първи по право, да се уговорят за 

по-късно. Можем да му я дадем, когато бъде налична. Писмото му е 

от няколко реда, посочен е телефон.  

С вх. № ЦИК-07-151/12.12.2022 г. – превод на изненадващо 

за мен писмо, с което IСPS – Международният център за 

парламентарни изследвания, ни е определил да бъдем домакини на 

годишно тържество, на което ще се раздават наградите за избори – 

не е много ясно точно какви. Определили са ни като съдомакин. 

Това най-вероятно е предложение. Писмото е преведено точно. 

Става въпрос за месец юни 2023 г. Преводът е в днешна моя папка. 

Не знам как им е хрумнало да сме ние, но съм отговорил, че 

нямаме възможност заради графика на изборите, в частност 

предсрочните избори. Ще премислим преди да изпратим отговор. 

Направил съм чернова, която трябва да обработим. Както 

казах, предложението е да бъдем съдомакин при раздаването на 

годишните награди. Написали са програма, кои дни, какво е 

предвидено в отделните дни. Според мен трябва да откажем, имаме 

много сгъстен график с пети по ред избори и са ни необходими три 

месеца след това, за да приключим изборния цикъл, което според 

мен е основателна причина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с 

доклада на господин Димитров има изготвен проект на отговор. 

Моля да се запознаете и с входящия документ, и с проекта на 

отговор и в следващо заседание, може и през месец януари, тъй като 

трябва до 27 януари да реагираме, при положение че Централната 

избирателна комисия вземе решение в една или друга посока. Засега 

предлагам да остане за запознаване. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ЦИК-07-147/06.12.2022 г. 

IFES ни е изпратил съобщение, че са получили годишната награда за 

Програмата за включване на хора с увреждания. Писмото не е 

преведено, тъй като има уведомителен характер. Друг смисъл няма. 

Следващият вх. № ЦИК-07-80-10/19.12.2022 г. е писмо, с 

което Секретариата на A-WEB ни благодари, че сме им помогнали 

да си направят заседанието в Кейптаун. Към него има 74 страници 

превод от записките по това, което са правили в заседанията. Не сме 

го превеждали, защото е много дълго и няма особен смисъл. Това е 

протокол от извънредното заседание на Изборния орган на Петото 

общо събрание на A-WEB. Страниците са 74, за да разберем какво се 

е случило на заседанието. Докладвам го за сведение и ще го качим 

във вътрешната мрежа. Както казах, това са заседанията в Кейптаун, 

трябва да видя дали са по отделните дни. 

Имаме писмо, на което дължим отговор до 16 януари 2023 г. 

– вх. № ЦИК-07-131. Криптографски инструмент за изборите на 

Европейския парламент през 2024 г. Точка за контакти. Семинар на 

тема „Език на дефиниране на данните“. Не познавам подробно целия 

документ, доста дълъг е. Има таблица, която трябва да се попълни и 

която общо взето описва как се идентифицират избирателите. 

Когато го прегледам, ще го докладвам отново. Има и принципен 

документ към това. Необходими са ми почти две седмици, за да 

проверя за какво става въпрос. Дължим отговор, тъй като ще 

организираме тези европейски избори през 2024 г. 

Току-що ми донесоха и писмо с вх. № ЦИК-08-

39/15.12.2022 г. – отговор на запитване за закупуване, доставка и 

монтаж на професионална озвучителна техника. Направена е оферта. 

Би трябвало, както е разпределена, да бъде преразпределена на 

господин Ц. за подготовка и предоставяне на мотивирана 

докладна записка. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви, 

господин Димитров. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от Софийска градска прокуратура, Следствен отдел с вх. № НС-09-

300/19.12.2022 г. от следовател Д., с което се изисква във връзка 

с разследване по чл. 159 от Наказателния кодекс, да бъде 

предоставена следната документация в заверено копие: решението 

на Централната избирателна комисия, с което се обявява за народен 

представител в Четиридесет и седмото Народно събрание госпожа 

Х. И. И. и решението на Централната избирателна комисия, с което 

се обявява за народен представител в Четиридесет и осмото Народно 

събрание Р. П. В. 

Подготвила съм отговор, в деловодството са подготвени 

заверени копия от съответните решения, а решението, с което 

госпожа     Х.      И. е обявена за народен представител в 

Четиридесет и седмото Народно събрание, е Решение № 1124-

НС/11.03.2022 г., решението, с което господин Радостин Василев е 

обявен за народен представител в Четиридесет и осмото Народно 

събрание, е Решение № 1564-НС/07.10.2022 г.  

Предлагам да гласуваме този отговор и да изпратим заверени 

копия от тези две решения на Софийска градска прокуратура, 

Следствен отдел. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания, или предложения по текста? Няма. 

Моля да гласуваме изпращането на информацията със 

съответните приложения до Софийска градска прокуратура. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо с вх. 

№ ЦИК-00-389/19.12.2022 г. Това писмо е озаглавено „Въпрос“, 

получено по електронната поща от господин М.    А., който се е 

представил, предполагам, съкращение на журналист, тъй като пише 

„жур.“. В писмото той ни обяснява, че във връзка с проведените на 
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2 октомври 2022 г. избори за народни представители и прекратяване 

на функциите на 23 РИК на основание чл. 62 от Изборния кодекс 

изразява следното:  

„В сайта на ЦИК са публикувани кандидатските листи за 

изборите за народни представители от 2 октомври, в които са 

посочени три имена на кандидатите“. Иска да му отговорим дали 

кандидатът от листата на коалиция ГЕРБ-СДС, вписан под № 30, е 

лицето А.     И. с посочено от него ЕГН, „… разбира се, в 

съответствие на Закона за защита на личните данни и Регламент 

216/678 ЕС“.  

Адресира въпроса си към нас, защото от публикуваната в 

публичното пространство информация не става ясно, а тази 

конфигурация от имена е често срещана и е възможно получаване на 

разминавания. 

Колеги, аз проверих, посоченото ЕГН съответства на 

кандидат с такива три имена. Първо, не знам в какво качество този 

господин пита, второ, откъде има ЕГН-то на това лице, трето, дали 

той самият е администратор на лични данни, за да може да 

обработва тези лични данни и да ги изпраща по електронна поща? 

Моето предложение е със сигурност не трябва да му 

отговаряме и по никакъв начин да му даваме тази информация, тъй 

като не е обосновал каква е причината да я иска. Не знам обаче дали 

изобщо му дължим отговор, или да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, засега 

направеният доклад от госпожа Матева във връзка с постъпилото 

писмо остава за сведение. 

Следващ докладчик – госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам за сведение преписка 

с наш вх. № ПВР/НС-14-6/14.12202 г. Тя е от община Аврен, област 

Варна, с което ни уведомяват, че са отворили помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа. Отварянето е във връзка с писмо от ОД 

на МВР – Варна. Изпращат ни съответните документи и протокол от 

отпечатването и запечатването. Уведомяват ни, че са установили, че 
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съхраняваните материали, торби и пликове са с ненарушена цялост и 

всичко по отношение на съхранението им е наред. Приключвам 

доклада си. Нямам други доклади в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам две 

преписки за отваряне на запечатани помещения, в които се 

съхраняват изборни книжа и материали, с вх. № НС-06-

312/19.12.2022 г. от община Котел и с вх. № НС-06-310/19.12.2022 г. 

от община Каварна. И двете помещения са отворени във връзка с 

прибиране в тях на избирателни списъци след завършила проверка 

на ГД ГРАО от приключилите избори на 2 октомври 2022 г. И двете 

преписки съдържат всички изискуеми документи – заповеди на 

кмета за назначаване на комисии, и протоколи от работата на 

комисиите. Докладвам ги за сведение. 

Докладвам постъпило запитване, озаглавено „Молба“, от Н. 

К., с вх. № ЦИК-11-76/20.12.2022 г., с която той ни 

уведомява, че иска да участва като член на избирателна комисия, и 

ни пита какво трябва да направи.  

Предлагам ви текст на писмо, с което го уведомяваме, че 

гражданите, които желаят да участват като членове на секционна 

избирателна комисия, трябва да представят кандидатурата си пред 

парламентарно представена партия или коалиция, ако отговарят на 

условията да бъдат членове на СИК. Моля да погледнете текста на 

писмото и ако го одобрявате, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения по текста? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева, заповядайте. 
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Определям госпожа Матева да води заседанието. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия с вх. № ПВР/НС-14-7/19.12.2022 г. е получено искане от 

кмета на Район „Люлин“, Столична община за разрешаване на 

отваряне на запечатано помещение с цел предаване на изборни 

книжа и материали на Държавна агенция „Архиви“ от изборите за 

народни представители, произведени на 14 ноември 2021 г., и за 

унищожаване на неценни книжа и документи. Посочено е, че в 

същото помещение се съхраняват и изборни книжа и материали от 

изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, произведени 

на 14-ти и 21 ноември 2021 г. 

В папка с моите инициали е подготвен проект на писмо до 

кмета на Район „Люлин“, Столична община, в който указваме какви 

действия следва да предприеме за отваряне на запечатаното 

помещение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля за 

становище по текста на писмо, подготвен до кмета на Район 

„Люлин“. Имате ли предложения или коментари по текста? Не 

виждам. 

Режим на гласуване на така предложения проект на писмо. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № НС-07-50/15.12.2022 г. е 

получена преписка от кмета на Район „Връбница“, Столична 

община, към която са приложени негова заповед за назначаване на 

комисия и протокол от извършените от комисията действия по 

отваряне на запечатано помещение с цел прибиране на 

избирателните списъци от ТЗ ГРАО след проверка от последните 

избори, произведени на 2 октомври 2022 г. Докладвам за сведение на 

ЦИК. 
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С вх. № МИ-10-37/19.12.2022 г. и МИ-15-329/20.12.2022 г. в 

Централната избирателна комисия е получен сигнал от Б. 

Г., народен представител и председател на Областния съвет на БСП 

Варна относно предсрочно прекратяване правомощията на кмета на 

община Вълчи дол, поради това че извършената от народния 

представител справка в електронния портал на Търговския регистър 

и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел сочи, че 

кметът на община Вълчи дол е вписан като съдружник в съответна 

търговска фирма и се явява търговец по смисъла на Търговския 

закон. 

Тъй като този сигнал е изпратен до ОИК – Вълчи дол, която е 

компетентна да го разгледа и да се произнесе по него, го докладвам 

за сведение на Централната избирателна комисия. 

Постъпило е запитване от госпожа Н. И. с вх. № ЦИК-11-

 75/19.12.2022 г., която по това, което мога да разбера от 

отправения въпрос, се интересува дали може да гласува на адрес, 

различен от този, който е регистриран от нея в община Търговище.  

В папка с мои инициали съм подготвила проект на отговор за 

това как се гласува по постоянен и по настоящ адрес на територията 

на страната. Не е уточнено дали става въпрос за местните избори, 

поради което не съм посочила в отговора изискването за уседналост, 

но принципът е същият за гласуване по постоянен и по настоящ 

адрес в останалите видове избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

изказвания по направения доклад и предложения за отговор? Няма. 

Моля да гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия за подготовка на следващите преписки, които ще бъдат 

докладвани днес. Ще продължим в 12,15 ч. 
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(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Единадесет 

членове сме в залата, имаме кворум. 

Продължаваме с доклади в точка втора: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

писмото на „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-466, което докладвах 

за запознаване на предходното заседание, е постъпило становище от 

главния счетоводител и финансовия контрольор с вх. № НС-23-466-

1/19.12.2022 г. Това становище беше обсъдено на работна група и 

въз основа на обсъждането предлагам да изплатим на „Сиела Норма“ 

АД стойността по договора, намалена с констатираното 

неизпълнение съгласно протоколното ни решение от 13 декември 

2022 г., и да изпратим на „Сиела Норма“ АД писмо, с което да 

оспорим тяхното твърдение, че са изпълни точно (количествено и 

качествено) и в срок всички свои задължения към Централната 

избирателна комисия във връзка с Договор № 20 и да ги уведомим, 

че във връзка с изплащане на сумата по договора за тях възниква 

задължение по чл. 115, ал. 1 от Закона за ДДС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с текста на писмото. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, тъй като писмото не е качено във 

вътрешната мрежа, предлагам да отложим този доклад за 

следобедното заседание. 

Уважаеми колеги, представям ви доклад с вх. № ЦИК-06-15 

на комисията, назначена съгласно Заповед № 40-АД от 13 декември 

2022 г. на председателя на ЦИК за разглеждане, оценка и класиране 

на получените оферти в откритата процедура с предмет: 

„Поддържане, съхранение и транспортиране на акумулаторни 

батерии за СУЕМГ“. 
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Комисията започна работа на 13 декември 2022 г. Офертите 

на участниците бяха декриптирани, бяха прегледани документите, 

свързани с декриптиране на личното състояние и критериите за 

подбор на участниците. 

Комисията констатира, че и тримата участника отговарят на 

изискванията на Възложителя и на Закона за обществените поръчки. 

След това комисията  разгледа техническите предложения на 

участниците и констатира, че те отговарят на поставените 

изисквания, изготвени са в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя, поради което 

комисията допусна и трите участника до отваряне на ценовите 

предложения. 

След отваряне на ценовите предложения комисията 

констатира, че за всеки участник стойностите по някоя от точките 1, 

2 и 3 от ценовите предложения на участниците са с повече от 20% 

по-благоприятни от съответните средни стойности на останалите 

участници по същия показател и поради това на основание чл. 72, 

ал. 1 от Закона за обществените поръчки комисията реши да изиска 

от участниците писмени обосновки за начина на образуване на 

цените по съответните точки. Освен това поиска от участника 

„ВАЛБИС ТРЕЙД“ да разясни как е калкулирана посочената цена в 

т. 4 от ценовото му предложение. 

В указания срок участниците представиха писмени 

обосновки. Комисията прие писмените обосновки на „ЕнЕрДжи 

Сорс“ и „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и писмената обосновка на 

„ВАЛБИС ТРЕЙД“ относно посочената цена в т. 4 от ценовото 

предложение. Комисията не прие писмената обосновка на „ВАЛБИС 

ТРЕЙД“ относно начина на образуване на цените по т. 2 и т. 3 от 

ценовото му предложение. Мотивите за това са в четири точки, 

както следва: представената обосновка не отговаря на изискванията 

на чл. 72, ал. 2 от ЗОП; липсва обосновка на цената по т. 2, като 

участникът е представил калкулация сумарна на дейностите по т. 1 и 
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т. 2; неправилно са калкулирани разходите за електроенергия и 

разходите за изпълнение на дейностите. 

Поради изложените мотиви комисията предлага „ВАЛБИС 

ТРЕЙД“ ЕООД да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 3 във 

връзка с чл. 72, ал. 3 от ЗОП. 

 На основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за приложение на 

Закона за обществените поръчки комисията прави следното 

класиране на участниците по обявения критерий за най-ниска цена. 

На първо място е „ЕнЕрДжи Сорс“, на второ място е „МИВ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. 

Комисията предлага класираният на първо място участник да 

бъде определен за изпълнител на обществената поръчка. Това е 

докладът на комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания във връзка с направения доклад. 

Имате ли въпроси към работата на комисията? Няма. 

Подлагам на гласуване да одобрим работата на комисията и 

представения доклад, който беше подробно представен от 

председателя на комисията господин Войнов. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, изготвен е и проект на 

решение относно определяне на изпълнител във възлагането на 

обществена поръчка. Проектът на решение е в моя папка.  

Въз основа на приетия доклад на работната група предлагам 

Централната избирателна комисия да реши: „Обявява класирането 

на участниците във възлагането на обществената поръчка по 

обявения критерий за възлагане икономически най-изгодната оферта 

с най-ниска цена. 

 Първо място – „ЕнЕрДжи Сорс“. 
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Второ място – „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. 

Определя за изпълнител на обществената поръчка, 

класираният на първо място участник, възлага изпълнението на 

дейностите по обществената поръчка с предмет: „Поддържане, 

съхранение и транспортиране на акумулаторни батерии“ на 

участника „ЕнЕрДжи Сорс“. 

 Упълномощава председателя на Централната избирателна 

комисия да подпише с определения за изпълнител участник договор 

за изпълнение на предмета на обществената поръчка. 

 Отстранява на основание чл. 107, ал. 3 във връзка с чл. 72, ал. 

3 от ЗОП участника „ВАЛБИС ТРЕЙД“ ЕООД – мотивите са 

подробно изложени. 

Решението подлежи на обжалване по реда на § 3, ал. 2 от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс“. 

Това е проектът на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

изказвания по така представения проект на решение или 

предложения. Няма. 

Моля, процедура по гласуване за приемане на решение за 

определяне на изпълнител за обществената поръка, както беше 

представено. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1579/20.12.2022 г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Печатницата на БНБ с вх. №  ЦИК-13-1/19.12.2022 г. Писмото е 

адресирано освен до Централната избирателна комисия, до 

президента на Република България, до председателя на Народното 

събрание и до министър-председателя. Писмото е във връзка с 

коментари в медиите относно готовността на Печатницата на БНБ да 

доставя защитена хартия за машините за гласуване. 
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Уведомяват ни, че не са запознати с необходимостта от 

доставка на такава хартия и за да изпълнят такава задача, е 

необходимо да получат подробна информация относно параметрите 

на специализираната хартия, като след получаване на необходимата 

спецификация на хартията биха могли да определят възможността за 

полагане на защитата. 

Във връзка с полученото писмо предлагам да изпратим 

отговор до Печатницата на БНБ с копие до президента, председателя 

на Народното събрание и до министър-председателя, с което да 

отговорим на поставените въпроси относно параметрите на хартията 

и приложено да им изпратим наличната в Централната избирателна 

комисия документация относно хартията. Проектът на писмо е в моя 

папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, поддържам становището, което 

на няколко пъти съм изразявала, във връзка с промените, които бяха 

приети от Народното събрание на второ четене в Изборния кодекс, 

но Централната избирателна комисия не разполага с текста на това 

изменение. Както се вижда от писмото на Печатницата на БНБ, те 

също са се запознали от публикации в медиите с евентуалните 

предвидени промени и евентуално предвидените задължения за 

Печатницата в тези промени. 

Централната избирателна комисия като орган, който 

организира изборите, освен че не разполага с текста на закона, няма 

информация какви нови задължения са предвидени в тези изменения 

на закона. Единствените данни, от които можем да извлечем 

информация, са мотивите към президентското вето или изказвания 

на народни представители в медиите относно това какви промени са 

гласувани. Смятам, че преди да предприемем каквито и да е 

действия в най-добрия случай можем да поискаме от председателя 

на Народното събрание да ни бъде изпратен текстът на закона, както 

е приет, текстът на наложеното вето от президента, за да можем 
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евентуално да съобразим промените, които са приети, с действащия 

Изборен кодекс, и ако те влязат в сила, какви задължения биха 

възникнали и във връзка с хартията за Централната избирателна 

комисия, респективно за Печатницата на БНБ, ако ще предприемем 

действия преди влизане в сила на Закона за изпълнение на тези 

промени. 

Предлагам да изпратим писмо до председателя на Народното 

събрание да ни бъде изпратен текстът на приетия на второ четене 

Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс и след това да 

обсъждаме изпращането на това писмо до Печатницата на БНБ, 

защото, както споменаха и колеги, аз не виждам в писмото на 

Печатницата на БНБ да се очаква отговор от Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз нямам нищо против предложението на 

колежката Матева да изпратим писмо до Народното събрание да ни 

изпратят текста на закона, но ние разполагаме с писмо от 

Печатницата на БНБ, където се казва, че те не разполагат с 

информация относно параметрите на специализираната хартия и 

явно се интересуват от тях. Тъй като нито един от останалите 

адресати не може да им даде тези параметри, а ние разполагаме с 

тези параметри, поддържам становището си да изпратим писмо до 

Печатницата на БНБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания и предложения? 

Предложението на докладчика е да отговорим на запитването 

на Печатницата на БНБ. Виждам, че проектът на писмо е изготвен в 

копие и до останалите адресати, до които те са го адресирали, с 

което те ни запитват за параметрите на хартията. Всъщност тук се 

съдържа информация въз основа на документацията, с която 

разполага Централната избирателна комисия, съответните 

сертификати за хартията, които са били представени в хода на 
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обществената поръчка? Искам да уточним какво ще предоставим, 

сертификати? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В писмото пише „наличната в ЦИК 

документация“. Точно така – сертификати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение за писмо до Печатницата на БНБ има ли изказвания, 

предложения по текста? 

Подлагам на гласуване изпращането му, както е представено 

от докладчика, с уточнението, че в приложение прилагаме 

документите, които са предоставени в хода на обществената 

поръчка, както и предоставените от Института за стандартизация. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 2 (Любомир Георгиев, Росица 

Матева). 

Следващото предложение, което ще подложа на гласуване, е 

на колегата Матева – да изпратим писмо до председателя на 

Народното събрание, да бъде предоставен на Централната 

избирателна комисия текстът на приетия на 2 декември Закон за 

изменение и допълнение на Изборния кодекс, както и ветото, 

наложено от президента на Републиката, върху този Закон. В този 

смисъл да бъде изпратено писмо до председателя на Народното 

събрание. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Ще продължим  в 14,30 ч. 

 

(След прекъсването.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Девет членове 

сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с докладите по административни  преписки. 

Колеги, връщам на доклад преписка с вх. № ЦИК-09-

399/12.12.2022 г., която беше докладвана от колегата Солакова за 

запознаване на 13 декември 2022 г. Предполагам, че цялата папка с 

всички документи са във вътрешната мрежа – в заседание от 

13 декември 2022 г., в папката на госпожа Солакова. Това е 

докладната записка относно предложение от администрацията за 

планирани обществени поръчки за възлагане през 2023 г. и 

одобряване на график за извършването им.  

Към докладната записка е приложен проект на график на 

обществени поръчки за възлагане от ЦИК през 2023 г.; справка за 

изплатените суми по договори. Предполагам, че сте се запознали с 

наличната информация и документи, както и с таблицата, която е 

изготвена, за обявените обществени поръчки, възлагани от 

Централната избирателна комисия през 2021-а и 2022 г. 

Колеги, както беше обсъдено и на работна група, ви 

предлагам съгласно чл. 11, ал. 2 от Вътрешните правила за 

управление на цикъла на обществени поръчки в Централната 

избирателна комисия да приемем предложението за възлагане на 

обществени поръчки от Централната избирателна комисия през 

2023 г., като към настоящия момент според мен няма необходимост 

за неговото допълнение, тъй като са включени всички дейности, за 

които към настоящия момент може да се планира провеждане на 

обществена поръчка. Моля да погледнете отново документите, за да 

може да вземем и решение. 

Колеги, моля за вашите изказвания или предложения, ако 

имате такива? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението да утвърдим графика 

за възлагане на обществени поръчки от Централната избирателна 

комисия през 2023 г. съгласно предложението на администрацията и 
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да определим госпожа Манолова, директор на дирекция 

„Администрация“ като длъжностно лице, което да осъществява 

контрол по изпълнението му във връзка със своевременната 

подготовка и провеждане на възлагане по Закона за обществените 

поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, следващият ми доклад е във връзка с протоколното 

ни решение от 13 декември 2022 г., с което одобрихме документите 

за провеждане на подбор за заемане на длъжностите „юрисконсулт“ 

и „старши счетоводител“ в администрацията на Централната 

избирателна комисия. Тогава одобрихме всички документи с 

изключение на методиката.  

В днешно заседание извън всички папки е проектът на 

методика за провеждане на подбор за заемане на длъжността 

„юрисконсулт“ в администрацията на Централната избирателна 

комисия, тъй като във връзка с тази длъжност имаше предложение за 

редакция в начина, по който ще се проведе вторият етап, а именно 

решаването на теста. Беше обсъдено и в работна група, така че ви 

предлагам да вземем решение, с което да одобрим методиката за 

провеждане на подбор за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в 

администрацията на ЦИК, публикувана във вътрешната мрежа в 

заседание на 20 декември и методиката за провеждане на подбор за 

заемане на длъжността „старши счетоводител“ в администрацията 

на Централната избирателна комисия, публикувана във вътрешната 

мрежа в заседание на 13 декември. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам за запознаване писмо с 

вх. № ПВР/НС-04-2-37 от ОД на МВР – Търговище, с което се иска 

от Централната избирателна комисия съдействие за информация във 

връзка с извършвана проверка. Сега го разпределям за подготовка за 

изпълнение и след това да бъде подготвен отговор. Това е в папката  

с инициали на колегата Ципов от днес. 

В същата папка докладвам постановление за прекратяване на 

наказателно производство от Районна прокуратура – Пловдив, от 

прокурор в тази прокуратура с вх. № МИ-09-628/16.12.2022 г. 

Предлагам, след като се запознаят членовете на Централната 

избирателна комисия с постановлението за прекратяване, да не се 

обжалва. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? 

Моля за протоколно решение да не се обжалва това 

постановление, докладвано от колегата Георгиев. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка докладвам вх. № МИ-

27-208/19.12.2022 г. – искане на ОИК – Плевен, за възнаграждения за 

дадено дежурство от председател и член и проведено заседание във 

връзка с вземане на решение за прекратяване след предложена 

оставка на мандата на кмет на кметство. 

Налични са всички изискуеми документи, както и справка. 

Общата сума е на стойност 937,65 лв. 

Предлагам да бъде взето решение за одобряване изплащането 

на това възнаграждение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме направеното предложение за изплащане 

на възнаграждение за дежурство и заседание на членовете на ОИК – 

Плевен. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постановление за отказ за образуване на наказателно производство 

по досъдебно производство от Районна прокуратура – Благоевград, 

Териториално отделение – Разлог, с вх. № ЧМИ-09-37/19.12.2022 г. 

Гражданинът е имал постоянен и настоящ адрес в една и съща 

община и е гласувал на общинските избори.  

Прокурорът приема, че няма основания за наказателно 

производство и ни изпраща постановлението за евентуално търсене 

на административно-наказателна отговорност, тъй като счита, че 

неподаването на декларация е само административно нарушение.  

Предлагам да не обжалваме това постановление и да не 

предприемаме действия по административно-наказателна 

отговорност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме да не се обжалва това постановление. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам и едно възнаграждение – с вх. 

№ МИ-27-207/16.12.202 г. ОИК – Червен бряг, ни изпраща искане за 

изплащане на дежурства на членове на ОИК – Червен бряг, от 
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председател и двама членове, които са изготвили преписи от 

решение на ОИК по искане на разследващи органи и са обработвали 

съответната документация. 

Предлагам да се изплати възнаграждението. По преписката 

има контролен лист и счетоводна справка. Размерът на 

възнаграждението е 170,24 лв. със съответните осигуровки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

предложения, или изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, в тази точка връщам на доклад докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-400/12.12.2022 г. относно оценяване на служителите от 

администрацията за периодите през 2022 г. до 30 септември 

включително. Докладната записка беше докладвана за запознаване 

от госпожа Солакова на 15 декември, така че всички имахме 

възможност да се запознаем с поставените оценки на 

администрацията, включително и обсъдени на работна група. 

В работната папка във вътрешната мрежа на вашето 

внимание е цялата документация, свързана с поставените оценки, 

както и докладната със свободните средства по бюджета на 

Централната избирателна комисия, с вх. № ЦИК-09-

402/13.12.2022 г., към която беше представена и подробна справка, 

изготвена от главния счетоводител на Централната избирателна 

комисия, и въз основа на което беше взето решение работна група да 

разгледа предоставената информация, и да направи предложение 

към Централната избирателна комисия, като, разбира се, състави 

протокол за своята работа. Предполагам, че колегата Стоянова, на 

която беше възложено свикването и организирането работата на 

работната група, ще докладва малко по-късно. 
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Колеги, оценките са поставени в изпълнение на вътрешните 

правила на Централната избирателна комисия от председателя за 

трима служители, които са на пряко подчинение на председателя на 

ЦИК, и за останалата част – от директора на дирекция 

„Администрация“.  

По отношение на така представените документи по 

Вътрешните правила трябва да вземем решение за одобряване на 

оценките, като имаме възможност да направим промяна по тях с 

една единица, както е записано във Вътрешните правила, за което, 

както казах, имаме възможност, и като вземем предвид и качеството 

на работа, с което се изпълняват трудовите задължения на 

съответните служители. 

В документите, които са на вашето внимание, както казах 

преди малко, и които бяха обсъдени и в работна група, ви предлагам 

да одобрим така направените оценки, като се повишат с една 

единица оценките на служителите по позиции №№ 9, 10, 12, 13, 14, 

21 и 22 и се намали с една единица оценката по позиция № 5. 

Правя предложение по този начин да одобрим оценките със 

съответните корекции от Централната избирателна комисия. 

Моля за вашите изказвания или предложения. 

Колеги, ако нямате предложения, предлагам да гласуваме 

така направеното предложение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, след като взехме това решение, поставените оценки, 

разбира се, които носят съответния коефициент съгласно 

Вътрешните правила, могат да послужат като основа за изплащане 

на допълнително възнаграждение. За да вземем обаче такова 

решение, трябва да бъде докладвана и работата на работната група, 

която беше сформирана, за разглеждане на докладната записка за 

свободните средства. 
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Госпожо Стоянова, заповядайте. 

Определям госпожа Матева да води заседанието. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в работна папка, подпапка 

„Свободни средства – 2022 г.“, може да погледнете на база на 

докладна записка, която беше докладвана в предходно заседание от 

13 декември 2022 г. и възложеното ни с протоколно решение от 

заседание № 286 – работната група, да обсъди изложеното в 

докладната записка и да излезе с предложение за решение към 

Централната избирателна комисия относно разполагаемите 

финансови средства по § 01-00 към 30 ноември 2022 г. във връзка с 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-402/13.12.2022 г. ви уведомявам 

за работата на работната група и прилагам протокола, подписан от 

участвалите. 

След като се запознахме с представената от главния 

счетоводител справка за изразходваните и налични средства по 

бюджета на ЦИК по § 01-00, и съобразявайки произведените през 

2022 г. частични избори за кметове на общини и кметства, 

предсрочните избори, изложеното в докладната записка, че в случай 

на разходване на средства по параграфи, различни от § 01-00, ще е 

необходима корекция на бюджета, работната група обсъди, съобрази 

и реши да предложи на Централната избирателна комисия да бъде 

взето решение от наличните свободни средства, част от тях да бъдат 

разходвани по § 01-00 за изплащане на допълнително 

възнаграждение на членовете на Централната избирателна комисия 

и на допълнително възнаграждение или награди на администрацията 

на ЦИК в размерите, посочени в докладната записка. Мотивите са 

изложени в протокола.  

Моля да се запознаете с тях и съгласно чл. 52, ал 1 и ал. 2 от 

Правилника за организацията на дейността на ЦИК, структурата и 

функциите на нейната администрация, както и на основание чл. 5 и 

чл. 8 от Вътрешните правила за реда за определяне и изплащане на 

възнаграждения на членовете на ЦИК и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от 

Вътрешните правила за организация на работната заплата на 
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служителите в администрацията да подложим на гласуване и да бъде 

гласувано предложението на комисията, изразяващо се в следното: 

от свободните финансови средства по § 01-00 да се разходват 

средства съобразно направеното в последния абзац от диспозитива 

на протокола на работната група, на която беше възложено 

обсъждането на доклада под № ЦИК-09-402/13.12.2022 г. 

Моля да се запознаете, да приемете работата на комисията и 

да подложим на гласуване направеното предложение за решение на 

Централната избирателна комисия с параметрите, посочени в 

докладната записка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля становище по така направения доклад. Не виждам. 

Протоколът е обсъден и в работна група, така че подлагам на 

гласуване предложението на колегата Стоянова да се одобри 

работата на работната група, обективирана в този протокол, и да се 

приеме предложението, направено в него. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх. 

№ НС-09-145-2/19.12.2022 г. от      Г.   С. , вещо лице по 

досъдебно производство, образувано от Окръжен следствен отдел – 

Кърджали, за назначаване на експертиза, ни информира, че е 

назначен като вещо лице за съдебно-почеркова експертиза. По 

имейла ни пише, че има указание да се запознае с оригиналите на 

документите, когато Централната избирателна комисия има 

готовност. Посочил е телефон за връзка.  

Има резолюция за подготовка на необходимите материали и 

уведомяване на вещото лице. Доколкото знам, вещото лице днес 
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следобед е поканено, издаден му е пропуск, за да извърши 

възложената му експертиза. Към момента го докладвам за сведение. 

Следващият ми доклад е с вх. № НС-04-02-413/19.12.2022 г. 

От ОД на МВР – Ямбол, ни уведомяват, че във връзка с досъдебно 

производство желаят да им предоставим справка по отношение на 

три лица с посочени три имена, ЕГН и адрес – дали са упражнили 

избирателните си права на изборите за парламент на 11 юли 2021 г. 

Подготвил съм писмо до главния директор на ГД ГРАО в 

МРРБ, като го уведомяваме, че желаем да получим исканата 

информация във връзка с писмото от ОД на МВР – Ямбол, и да ни 

предостави информация за трите лица с посочени три имена, ЕГН и 

адреси дали са упражнили избирателните си права на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

Моля да го подложите на гласуване, ако колегите нямат 

предложения за изменения или допълнения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващата преписка е с вх. 

№ ПВР/НС-04-2-38/20.12.2022 г. От СДВР, отдел „Икономическа 

полиция“ се извършва проверка по преписка на СДВР по отношение 

на лице с посочено ЕГН, което е упражнило правото си на глас в 

чужбина в изборите за Народно събрание, президент и 

вицепрезидент, произведени на 14 ноември 2021 г. Желаят да им 

предоставим различна по вид информация: дали лицето е подавало 

заявление за гласуване извън страната, до кое дипломатическо или 

консулско представителство е подадено заявлението или същото е 

подадено до ЦИК; по какъв начин е подадено заявлението; да им 

бъде предоставено заверено копие от подаденото заявление от 
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лицето; в кои избирателни списъци на секционната избирателна 

комисия извън страната е било включено лицето, номера на 

секцията, адрес, три имена и ЕГН на членовете на СИК. 

Видно от сигнала, лицето е отбелязано на гласувало в СИК № 

325000507 и СИК № 325000508 в Руска Федерация. 

По отношение на първите две точки предлагам и съм 

подготвил писмо до „Информационно обслужване“ АД, за да ни 

предоставят информация дали лицето е подало заявление за 

гласуване извън страната в посочените избори за президент и 

вицепрезидент на Републиката на 14 ноември 2021 г., като правя 

автокорекция в писмото, тъй като виждам, че са посочени изборите 

за президент и вицепрезидент, а в писмото е посочено и изборите за 

Народно събрание. 

След като получим отговор, считам, че следва да 

предоставим и останалата информация, която желаят да получат от 

СДВР на МВР, съобразно отговора от „Информационно 

обслужване“ АД. Това е предложението ми за писмо в този смисъл, 

което се намира във вътрешната мрежа и може да се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Последният ми доклад – на предходно 

заседание ви докладвах писмо от Районна прокуратура – Монтана, с 

което искат да получат информация по отношение на лицето П.      

А. с посочено ЕГН, което е било осъдено да не заема 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 такава, каква и за какъв период. 
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Във връзка с горното беше гласувано протоколно решение за 

изпращане на писмо до „Информационно обслужване“ АД за 

извършване на проверка по отношение на това лице заемало ли е 

такава длъжност след влизане в сила на присъдата – изх. № МИ-00-

8/15.12.2022 г. 

От „Информационно обслужване“ АД сме получили отговор 

относно проверката дали посоченото лице е заемало държавна или 

обществена длъжност, свързана с избирателните права на 

гражданите в периода от 22.11.2019 г. до настоящия момент, с което 

ни информират, че посоченото в писмото лице не е регистрирано в 

нито един от  регистрите като кандидат, застъпник, наблюдател, 

анкетьор, представител на партия, коалиция или инициативен 

комитет, член на СИК, РИК, ОИК. 

Съобразно този отговор съм подготвил писмо до Районна 

прокуратура – Пловдив, прокурор П., с което я информираме, 

че посоченото лице не е регистрирано като кандидат, застъпник, 

наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен 

комитет, член на СИК, РИК и ОИК в периода от 22.11.2019 г. досега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате  ли 

изказвания, или предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, връщам на доклад докладната записка, свързана с 

оценките на служителите от администрацията. Във вътрешната 

мрежа, в работна папка на вашето внимание е таблицата съобразно 

коригираните оценки. Моля да я погледнете, тъй като от оценката се 

променя и индивидуалният коефициент в зависимост от поставената 

оценка. Така е съгласно Вътрешните правила.  

Поставените оценки служат за изчисление на допълнителните 

възнаграждения съгласно Вътрешните правила, като ви предлагам, 
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както беше обсъдено и в работна група, Централната избирателна 

комисия да възприеме вариант № 3 за индивидуалните 

възнаграждения на служителите от администрацията на Централната 

избирателна комисия, като за директора на дирекция 

„Администрация“ бъде определено така посоченото в таблицата 

възнаграждение. Също така за служителите от позиция 25, 26 и 27 да 

бъде изплатена награда, тъй като тези служители не отговарят 

формално на условията по Вътрешните правила да бъдат оценени с 

оглед на това, че са започнали работа в Централната избирателна 

комисия в различни периоди от време и съгласно правилата за 

поставяне на оценки те са извън периодите за поставяне на оценка, 

но всички ние сме се запознали с тяхната работа особено в активен 

изборен процес, така че имаме основание да им бъде изплатено 

допълнително възнаграждение за награда. 

Също така да бъде изплатено допълнително възнаграждение 

за награда на служителя по т. 8 в таблицата във връзка с цялостната 

му дейност като служител в администрацията на Централната 

избирателна комисия в размер на едно брутно трудово 

възнаграждение за месец ноември 2022 г. 

С направените корекции на оценките и изчисленията, които 

са на вашето внимание, сме в рамките на размера от свободните 

средства, които по-рано бяха одобрени с протоколно решение на 

Централната избирателна комисия. 

Предлагам ви да вземем тези протоколни решения и да бъде 

предоставено на главния счетоводител за предприемане на 

съответните действия. 

Моля за вашите изказвания или предложения, ако има, 

различни от тези, които направих. 

Не виждам предложения, така че подлагам на гласуване тези 

протоколни решения на Централната избирателна комисия. 

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

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

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, връщаме се с доклади по втора точка: Машинно 

гласуване. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, връщам на 

доклад становището с вх. № НС-23-466-1, което разгледахме в 

предиобедното заседание. Там предложих да изпратим писмо до 

„Сиела Норма“ АД, което не беше качено във вътрешната мрежа. 

Писмото сега е качено в моя папка. С него оспорваме твърдението, 

че „Сиела Норма“ АД е изпълнила всички свои задължения по 

Договор № 20 и че сме одобрили плащане в съответния размер, като 

на това основание за тях възниква задължение по чл. 115, ал. 1 от 

Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). 

Повтарям предложението за решение: да се изплати на 

„Сиела Норма“ АД стойността по договора, намалена с 

констатираното неизпълнение, и да се изпрати горното писмо на 

„Сиела Норма“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с текста? Имате ли предложения, изказвания? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението, направено от 

докладчика. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Продължаваме с точка четвърта: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, с призовка, получена 

в ЦИК на 29 ноември – вх. № МИ-08-18-1, ни е изпратена молба от 

процесуален представител на ищеца по делото за становище в 14-
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дневен срок от получаване на съобщението или до следващото 

съдебно заседание, като следващото съдебно заседание, сме 

известени с тази призовка, е на 11 януари 2023 г. от 14,00 ч. Делото е 

№ 928/2022 г. по описа на Административен съд – Пловдив. 

Сега ви докладвам и ви предлагам да одобрим изпращането 

на становище от Централната избирателна комисия по подадената 

молба за увеличение на иска от претендираната в исковата молба 

сума в размер на 3 500,00 лв., а претенцията е за увеличение на иска 

в размер на 4 857,00 лв. Припомням, че това е иск за имуществени 

вреди по чл. 1 от ЗОДОВ, заведен срещу Централната избирателна 

комисия. 

Предлагам да се запознаете със становището и ако нямате 

предложения за корекция, да го одобрим и да бъде изпратено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на становище до Административен съд – Пловдив, има ли 

изказвания, предложения? Няма. 

Моля да одобрим и изпратим на съда. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

процесуалния ни представител по Търговско дело № 822 с вх. 

№ ЦИК-00-388/19.12.2022 г. С него се моли да бъде даден контакт 

на вещото лице, което е назначено по допусната съдебно-счетоводна 

експертиза, да има контакт със счетоводството на ЦИК, за да може 

да комуникира с тях във връзка с изготвяне на експертизата при 

необходимост от някаква информация. 

Предлагам ви да върнем отговор, че комуникацията с 

Централната избирателна комисия се извършва на официалния й 

имейл адрес cik@cik.bg. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме такова писмо до процесуалния представител. 

mailto:cik@cik.bg


34 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, имате ли други доклади? Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото 

заседание, надявам се последно за 2022 г., за 22 декември 2022 г., от 

10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 15,30 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Димитър Димитров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 


