
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 299 

 

На 31 януари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров, 

Йорданка Ганчева, Силвия Стойчева, Красимир 

Ципов, Георги Баханов, Севинч Солакова, Любомир 

Георгиев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова и Цветозар Томов. 

 

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

господин Емил Войнов – зам.-председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми 

колеги, добър ден! 
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Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

– има необходимия кворум за провеждане на заседанието. 

В платен отпуск са колегите Камелия Нейкова и Цветозар 

Томов. 

Имате проекта на дневен ред: 

1. Машинно гласуване – ще ви докладвам аз. 

2. Доклади по административни преписки с докладчици 

колегите Матева, Димитров, Ганчева, Стойчева, Ципов, Баханов и 

Солакова. 

Имате ли предложения по дневния ред? 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Моля да ме включите в „Доклади по 

административни преписки“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако няма 

други, обявявам процедура по гласуване на дневния ред. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо от Печатницата на БНБ 

с вх. № НС-26-3. С него ни изпращат примерен график за предаване 

на отпечатаните ролки със защитена хартия за бюлетини за машинно 

гласуване, а именно до 15 март включително 10 хиляди броя ролки, 

до 27 март включително също 10 хиляди броя ролки. Молят за 

съгласуване и становище. 

В случай че до 27 март ни бъдат доставени 20 хиляди ролки, 

това ще е достатъчно всяка машина за гласуване да бъде оборудвана 

с по две ролки хартия. Тъй като окомплектоването на машините 

продължава и в следващите дни след 27 март включително до 30 и 
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31 март, ако след 27 март ни бъдат предадени още ролки, ще има 

възможност в секциите с повече избиратели да се постави и трета 

ролка хартия, затова предлагам да изпратим писмо до Печатницата 

на БНБ, с което да приемем така представения график и да ги 

попитаме колко ролки и хартия могат да ни доставят на 18-и, 29-и и 

30 март 2023 г. Проектът на писмо е в моя папка. 

Има ли становища по писмото? 

Ако няма, го подлагам на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Уважаеми колеги, във връзка с проведената на 26 януари 

работна среща със „Смартматик“ относно необходимите промени в 

софтуера за предстоящите избори за народни представители 

предлагам да изпратим писмо до президента на Република България, 

до министър-председателя и до председателя на ДАНС, с което да ги 

уведомим за резултатите от срещата. Проектът на писмо е в моя 

папка.  

Моля, ако има коментари. 

Ако няма, подлагам на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

 

Преминаваме към втора точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колегата Матева ще докладва по-късно. 

Колега Димитров, заповядайте. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председателстващ. 

Колеги, в моя папка има текст, който е изготвен от господин 

Цачев – проект 4949. Всъщност това е отговор на едно писмо с общи 

въпроси от Just-Citizenship Elections, отнасящи се до това как 

гласуват избирателите с увреждания. Там се съдържа въпросник, но 

отговорите на този въпросник нека самите автори на въпросника да 

извлекат от текста, който е подготвил господин Цачев. 

Аз прочетох подготвеното от господин Цачев. Доста 

задълбочено и подробно описва всички етапи, включително, да 

кажем, връзки към линковете на видеата и на нашата разяснителна 

кампания, ако се интересуват подробно от това. Мисля, че нямаме 

проблем с гласуването на избиратели с увреждания. 

Два са основно начините. Описани са по кои правила, по кой 

член в Избирателния кодекс. Няма много време да погледнете 

текста, но този текст трябва да преведем на английски и да изпратим 

на Just-Citizenship. 

Може би да отложим гласуването за по-късен момент, тъй 

като текстът е четири страници и може би някой иска да го погледне 

малко по задълбочено. Прочетох го внимателно, имах две малки 

поправки, които съм съгласувал с господин Цачев и той ги е 

нанесъл. (Реплика.) 

Главен юрисконсулт Ц. е подготвил отговора в 

първоначалния му вид, който предлагам евентуално за обсъждане, 

гласуване, за да се изпрати за превод. Това е докладът ми. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Доколкото разбрах, предлагате за запознаване на този етап, 

гласуването малко по-късно. 

Следващ докладчик – колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви вх. 

№ МИ-15-11/31.01.2023 г. От ОИК – Ивайловград, е пристигнало 

писмо, с което ни уведомяват, че са прекратени пълномощията на 

кмет, а именно на кмета на кметство Железна, община Ивайловград 
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въз основана подадена оставка чрез председателя на Общинския 

съвет. 

Предвид срока, който остава, ви го докладвам за сведение и 

за класиране, където е необходимо, съобразно предходно 

протоколно решение на Централната избирателна комисия. 

Докладвам ви преписка с вх. № МИ-22-4/19.01.2023 г. Това е 

въпрос относно условията, на които трябва да отговаря кандидат за 

кмет на кметство и конкретно по отношение на гражданството. 

Докладвала съм ви я за запознаване на 19 януари и ви 

предлагам проект на отговор, който е във вътрешната мрежа, и е 

аналогичен на предходно гласувани в Централната избирателна 

комисия отговори до Д. Б. 

Предлагам да го гласуваме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, виждате писмото до господин Б. 

Има ли становища по него? Не виждам. 

Подлагам го на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка с вх. 

№ НС-23-10/27.01.2023 г. – писмо, от Комисията за защита на 

личните данни, включително до лицето, което е подало сигнала, във 

връзка с наши предходни преписки. След извършена проверка те 

считат, че не е налице незаконосъобразно обработване на лични 

данни. Преписката е с вх. № НС-23-10/27.01.2023 г. – за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ 

докладчик – колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е получена преписка от кмета на община Плевен с вх. 

№ ПВР/НС-6-4/31.01.2023 г. в изпълнение на наше решение.  
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Към преписката са приложени заповед на кмета на общината 

за назначаване на комисия, която да отвори запечатаното 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведените на 14 ноември 2021 г. избори за народни 

представители и за президент и вицепрезидент на Републиката, и 

протокол за извършените от комисията действия. Отварянето на 

помещението се е наложило по искане на разследващите органи – 

докладвам за сведение на Комисията тази преписка. 

Докладвам ви и предложение от гражданин с вх. № НС-15-

1/26.01.2023 г. относно това Централната избирателна комисия да 

изпрати детайлизирани указания до кметовете на общини и до 

изборните комисии, както е посочено в писмото, за това кой има 

право да се включва в списъците за гласуване с подвижни секционни 

избирателни комисии – също за сведение на Комисията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Следващ докладчик – колегата Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-09-

634-1/27.01.2023 г. – писмо от Районна прокуратура – Стара Загора, 

ТО – Казанлък, с което искат да им предоставим информация 

относно предприетите от Централната избирателна комисия 

действия по прекратено досъдебно производство под съответния 

номер по описа на Районна прокуратура – Стара Загора, ТО – 

Казанлък, прекратено със съответното постановление за 

прекратяване на наказателното производство от 6 декември 2022 г. 

В моя папка от днес ще видите проект на писмо, с което 

уведомяваме Районна прокуратура – Стара Загора, ТО – Казанлък, 

че е прието протоколно решение на Централната избирателна 

комисия от съответния протокол – да не се обжалва постановлението 

за прекратяване на наказателното производство по досъдебното 

производство, а също така и да бъде върната цялата преписка по 

досъдебното производство със съответния изходящ номер на 

Централната избирателна комисия. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението да се изпрати писмо до РП – Стара Загора. 

Имате ли становища? Не виждам. 

Подлагам го на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще видите 

папка „Конкурс юрисконсулт“. Ще ви докладвам заключителния 

протокол: 

„На 26 януари 2023 г. в 13,30 ч. в изпълнение на протоколно 

решение по Протокол № 291/10.01.2023 г. от заседание на 

Централната избирателна комисия определената със съответната 

заповед комисия за провеждане на подбор за заемане на длъжността 

юрисконсулт в дирекция „Администрация“ на Централната 

избирателна комисия в състав от членове на Централната 

избирателна комисия проведе втория етап от процедурата за 

извършване на подбор. 

За решаване на теста се явиха двама кандидати, които бяха 

запознати с методиката за провеждане на подбора. Единият от 

кандидатите изтегли тест от съответния вариант“. 

За да не ви докладвам целия протокол, уважаеми колеги, 

моля да се запознаете. Аз ще обявя само резултатите. 

Първият кандидат – М. Д. Ц., получи 

14 точки от максималните 18 точки за провеждането на теста. 

Вторият кандидат – Е. З. Х., получи 

15 точки от максималните 18 точки. 

След оценяването, кандидатите бяха уведомени за 

постигнатите резултати от теста, като комисията след това проведе 

интервю с класиралите се на втория етап от процедурата. Бяха 

зададени въпроси от членовете на комисията за оценка на 
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познанията им на нормативната уредба и специфичното 

законодателство.  

След извършеното сумиране, комисията констатира, че 

кандидатите получават следните оценки от интервюто. 

На първо място е класирана М.  Д.  Ц. с 

23 точки, на второ място – Елена Златева Хайдушка, с 22 точки. 

Общата оценка на кандидатите от теста и интервюто е както 

следва:   М.          Д.          Ц. – 37 точки;       Е.      З.         Х.   – 

37 точки. 

Във връзка с констатирания равен резултат и съобразно 

процедурата, описана в Раздел IV от методиката за провеждане на 

подбор за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в администрацията 

на Централната избирателна комисия, комисията пристъпи към 

обсъждане на допълнителните изисквания за заемане на длъжността, 

а именно професионален опит в областта на обществените поръчки 

и умения за  работа с ЦАИС ЕОП. 

От класиралите се двама кандидати, кандидатът М. Ц. 

резюмира работата си по участие в обществени поръчки, свързана с 

подготовка на документация, в това число и на чужд – английски 

език, за провеждане процедури по Закона за обществените поръчки 

(ЗОП). 

В резултат на допълнителните обсъждания комисията 

класира на първо място М. Ц. и предлага на Централната 

избирателна комисия да приеме решение за сключване на трудов 

договор с класирания на първо място кандидат.  

От друга страна, показаните от двамата кандидати резултати 

бяха на почти идентично ниво с минимална разлика, като 

кандидатът Е. Х. демонстрира задълбочен интерес и 

академичен подход към изборното право. Това мотивира комисията 

по подбор да формулира допълнително предложение към 

Централната избирателна комисия, а именно да бъде обсъдена 

възможността на база на резултатите в настоящите процедури с 

оглед целесъобразност, предвид обема на работа по предстоящите 
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предсрочни парламентарни избори и редовни избори за общински 

съветници и кметове, освен класираният на първо място кандидат, 

да бъде сключен договор със срок на изпитване и с класиралия се на 

второ място кандидат. 

Колеги, моля да се запознаете с протокола и с останалите 

документи и ако е необходимо, да проведем дискусия преди 

взимането на решението. 

Предлагам в следващата част на заседанието да приемем 

решение, а сега да се запознаете с всички документи от папката, 

която докладвах. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ 

докладчик – колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вчера ви докладвах и 

беше гласувано писмо до „Информационно обслужване“ АД, на 

първо място, по отношение на едно лице във връзка с получено 

писмо от Районен съд – Благоевград, дали същото изпълнява 

длъжност – държавна или обществена такава, свързана с 

упражняването на избирателните права на гражданите. 

На второ място, за съобразяване на „Информационно 

обслужване“ АД при извършване на бъдещи проверки във връзка с 

предстоящи избори до изтичане на срока на наложеното наказание 

на лицето, като за началото на изпълнението на наказанието следва 

да ни уведомят.  

С вх. № МИ-00-2/31.01.2023 г. от „Информационно 

обслужване“ АД ни информират, че има допусната техническа 

грешка в ЕГН-то и не може да бъде извършена проверката, като 

следва да им изпратим коректно ЕГН с ново писмо. 

Предлагам да подложите на гласуване изпращането на 

коректното ЕГН на посоченото лице за извършване на проверка и за 

съобразяване при бъдещи проверки. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

становище по предложението да изпратим писмо с коригирана 

техническата грешка. 



10 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият ми доклад е писмо с вх. 

№ НС-04-02-54/31.01.2023 г. от Столичната дирекция на вътрешните 

работи, Второ РУ, които ни питат във връзка с разследване по 

досъдебно производство и прокурорска преписка по описа на 

Софийска районна прокуратура по отношение на едно лице с 

посочени три имена, ЕГН и адрес гласувало ли е при произвеждане 

на избори, кога и в коя секция. 

Колеги, първото ми предложение е да изпратим отговор, с 

който да поискаме да конкретизират за кои избори искат 

информация дали лицето е гласувало. Избори се провеждат от 

десетки години в България. Дали искат за всички избори, или за 

конкретни избори. 

Второто ми предложение е да го препратим по компетентност 

на Столичната община, тъй като адресът на лицето е в град София, 

ж.к. „Овча Купел“.  

Пò ми се ще да изпратим писмо с уточняващ въпрос 

конкретно за кои избори става въпрос. Така общо не знам дали 

Столичната община може да им отговори, а може лицето 

своевременно през годините, когато е имало избори в България, да е 

променяло и своя адрес. (Реплика.) 

Благодаря на колегата. В текста е уточнено, извинявам се, не 

съм го видял, по-нагоре в писмото е уточнено за годините – през 

2021 г. и 2022 г. дали лицето е участвало. 

Първото ми предложение отпада и  предлагам да препратим 

на Столичната община по компетентност с копие до Второ РУ при 

СДВР. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението да се изпрати писмото по компетентност на 

Столичната община с копие до Второ РУ. Има ли съображения? Не 

виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Следващ докладчик – колегата Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-28/30.01.2023 г. – предложение за назначаване на 

служител в администрацията на Централната избирателна комисия, с 

оглед на подаденото заявление за прекратяване на трудовото 

правоотношение от 1 декември 2022 г.  

С докладната записка директорът на дирекция 

„Администрация“ ни уведомява, че срокът на предизвестие изтича 

на 31 януари 2023 г. с оглед на издадената Заповед № 43-АД от 

22 декември миналата година от председателя на Централната 

избирателна комисия. 

Прави мотивирано предложение на основание чл. 68, ал. 1, 

т. 1 от Кодекса на труда Г. М. да бъде назначена на длъжност 

„главен счетоводител“, считано от 1 февруари 2023 г., със срок до 31 

май 2023 г. включително, с размера на получаваното досега основно 

месечно възнаграждение. 

В тази връзка се предлага заповеди №№ 43 и 44 от 

22 декември 2022 г. да бъдат изменени съобразно срока на срочния 

трудов договор. 

Предлагам ви с протоколно решение да одобрим сключването 

на срочен трудов договор с Г. М. на длъжност „главен 

счетоводител“, считано от 1 февруари 2023 г. до 31 май 2023 г., при 

условията както са посочени и в проекта на трудовия договор, 
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публикуван във вътрешната мрежа, както и да упълномощим 

председателя да издаде заповед за изменение на заповеди №№ 43 и 

44 от 22 декември 2022 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението да се сключи срочен договор с     Г.    

М. и да се изменят заповеди №№ 43 и 44. Има ли 

изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на проведената среща с 

изпълнителния директор и представител на „Информационно 

обслужване“ АД, ни уведомиха за необходима миграция на 

пощенските кутии и смяна на потребителските пароли за тях с цел 

повишаване сигурността на данните и стабилността на услугата. 

В тази връзка сме получили писмо с вх. № ЦИК-00-

36/30.01.2023 г. от А.  С. от „Информационно 

обслужване“ АД, който ни уведомява, че в „Информационно 

обслужване“ АД е извършена необходимата предварителна 

подготовка на дейностите по миграцията и превключването към 

новата платформа. Допълнително направих уточнение и се разбра, 

че господин С. е звъннал вчера на директора на дирекция 

„Администрация“, за да информира за тези дейности, включително 

за готовността днес да бъдат предадени индивидуалните запечатани 

пликове с пароли и детайли за достъп, включително и днес, 

31 януари, екип на дружеството да дойде на място в Централната 

избирателна комисия и да извърши необходимото 

преконфигуриране за новата пощенска услуга. 

В писмото изрично е посочено, че системата ще  работи 

паралелно в рамките на два дни и няма да се спре работата по 

никакъв начин с досегашните пощенски кутии.  
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В този смисъл предлагам да приемем протоколно решение да 

възложим изпълнението на директора. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

доклада и предложението. 

Подлагам на гласуване протоколното решение да се възложи 

на директора на дирекция „Администрация“ изпълнението на 

смяната на пощенските кутии. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладна записка с вх. № ЦИК-09-

19/19.01.2023 г. – може би не е прехвърлена в днешна папка, а е във 

вчерашна. В заседанието на 26 януари за запознаване ви докладвах 

докладът за резултатите от годишната инвентаризация въз основа на 

протоколно решение на Централната избирателна комисия и 

издадена заповед на председателя на Централната избирателна 

комисия № 39/09.12.2022 г. в периода от 12 декември 2022 г. до 

10 януари 2023 г. да бъде извършена инвентаризация на 

материалните запаси, задбалансови активи и разчети на Централната 

избирателна комисия от назначена комисия в състав: председател – 

Гергана Младенова, главен счетоводител и членове: Ж.  П. – 

счетоводител-касиер, К.    Г.      П. – главен експерт „Регистри“,     А.    

Я. – главен експерт „административно обслужване“,     Д.    В.   Ш. – 

главен специалист-деловодител и резервни членове: Н.    Ж.   и   М. 

Б., съответно главен юрисконсулт и главен специалист-

машинописец. 

Извършена е инвентаризация в този срок в Централната 

избирателна комисия. Заедно с доклада са представени всички 

необходими документи. В частта „материални запаси – разчети“ са 

описани всички установени наличности и липси. Разговарях с 

госпожа Нейкова, тя много подробно се е занимала и запознала с 
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представената документация и е направила и допълнителни 

уточнения.  

С оглед на това, че в доклада се предлага Централната 

избирателна комисия да приеме решение да се поканят оторизирани 

фирми, които да извършат оценка на техническото състояние на 

установени наличности като ДМА, които са собственост на 

Централната избирателна комисия, но не са в употреба, а именно 

неработещ колонен климатизатор – наличен е в склада, и пет броя 

копирни машини, налични в част от коридора на междинния етаж до 

работните помещения, ползвани от Централната избирателна 

комисия. Предполагам, че всички сте запознати подробно с 

констатациите. Обръщам внимание само в тази част.  

Предлагам ви с протоколно решение да одобрим 

представените документи по извършената инвентаризация и 

принципно да одобрим и решението за покана на оторизирани 

фирми, които да извършат оценка на техническото състояние на тези 

ДМА, които не са годни за употреба, но след представяне на 

подробна справка въз основа на извършено проучване за такива 

фирми и искане, което да бъде изпратено до тях. 

Моля за протоколно решение в този смисъл. 

ЗАМЕСТНИ-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Чухте, колеги, доклада за инвентаризацията, както и направеното 

предложение за протоколно решение.  

Има ли становище? Не виждам. 

Подлагам го на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – колегата Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, в моя папка е 

подготвен отговор с проектен номер 4951 във връзка с писмо с наш 
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вх. № ЦИК-00-25/24.01.2023 г. Писмото също е качено – писмата са 

две: ЦИК-00-25 и ЦИК-00-25-1, тъй като е голям обемът.  

Става дума за молба, която е депозирана по делото, и 

процесуалните представители ни молят да сравним документацията, 

която се намира при нас, с представените към молбата, за да може да 

се изрази становище. 

Юрисконсултите и по-специално колегата Цачев е направил 

тези проверки и изготвил писмото, което предлагаме да бъде 

изпратено на процесуалния представител на Централната 

избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, малко време за запознаване. 

Виждате проекта на писмо. Има ли становище? Не виждам. 

Подлагам го на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, вчера докладвах писмо с вх. 

№ ЦИК-00-154-3 отново от процесуалните представители. Днес във 

вътрешната мрежа в моя папка има подпапка с подготвените 

документи. 

Моля да се запознаете с тях и да гласуваме протоколно да 

бъдат изпратени. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

предложението да бъдат изпратени документите, които ще бъдат 

описани в писмото като документи. 

Има ли становища?  

Подлагам на гласуване предложението. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Последният ми доклад е писмо от 

Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-1/30.01.2023 г., с което ни 

уведомяват, че днес от 17,00 ч. ще бъде проведено редовно 

заседание на Обществения съвет. Изпраща се дневният ред на 

заседанието и молят да бъде осигурен стенограф – за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

прекъсвам заседанието за кратка почивка. 

Ще продължим в 14,30 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

продължава заседанието на Централната избирателна комисия. 

По дневния ред сме в точка: „Доклади по административни 

преписки“. 

Колегата Георгиев беше заявил доклад. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка докладвам писмо с вх. 

№ НС-22-4/31.01.2023 г. от господин     И.     Л. от Габрово – може да 

го видите в папка с мои инициали. 

Авторът на писмото го е озаглавил „жалба“, но го докладвам 

за запознаване и за сведение, тъй като вътре се описват действия по 

време на изборите, по твърдение на автора, в секция от Седми 

изборен район – Габрово. Предлагам го за сведение. 

Докладвам още едно писмо – вх. № ЦИК-09-6-1/31.01.2023 г., 

в което е докладът на определената комисия във връзка с извършен 

анализ и годишна оценка на съществените рискове за 2022 г. и 

последващ контрол от Централната избирателна комисия заедно със 

съответните приложения. Докладвам го за запознаване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Следващ докладчик – колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, 

получено от ОД на МВР, дирекция – Силистра, с искане във връзка с 

образувана проверка, разпоредена от Районна прокуратура – 
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Силистра. Съгласно писмото, което докладвам, предлагам ви да 

изпратим отговор с исканата информация, с която Централната 

избирателна комисия разполага. Писмото е във вътрешната мрежа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Писмото е до ОД на МВР – Силистра. 

Има ли становища? Не виждам. 

Подлагам на гласуване предложението за изпращане на 

писмо. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ ПВР/НС-6-3/27.01.2023 г. от община Сливен; вх. № НС-06-

16/27.01.2023 г. от община Белица и вх. № МИ-06-110. Това са 

текстове, с които кметовете на тези общини ни информират, че са 

отваряли запечатани помещения във връзка с разследване от община 

Сливен, Благоевград, които също са предавали от община Плевен 

неизползвани формуляри от изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. за унищожаване. Това е за сведение. Всичките те 

са придружени с необходимите документи, заповеди за назначение 

на съответните длъжностни лица, приемо-предавателни протоколи. 

Докладвам за сведение. 

С вх. № ЦИК-11-8/25.01.2023 г. господин   А. ни пита как да 

участва в изборите тази година, какви са условията за 

кандидатстване и какви документи трябва да предостави. За 

сведение. Липсва конкретизация. Толкова от мен. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колегата Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад преписка с вх. 

№ ПВР-04-02-5 от месец декември 2022 г., с която е пристигнало 
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писмо от РУ – Крумовград, с искане на информация по отношение 

на лица, които са били състав на секционна избирателна комисия 

извън страната. 

Подготвен е отговор по отношение на направеното запитване 

и са приложени исканите документи. 

Моля да се запознаете с проекта на писмо и ако нямате 

бележки, да го гласуваме. Проектният номер е 4960. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля за 

запознаване. Има ли становища по предложението за писмо? Не 

виждам. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Последният ми доклад в тази точка е във 

връзка с писмо – вх. № ПВР-04-2-30/24.01.2023 г. от СДВР. 

Поставили са в него въпроси, по отношение на които, за да бъде 

изготвен отговор, следва да бъде изпратено запитване с искане за 

предоставяне на съответна информация от „Информационно 

обслужване“ АД. В този смисъл е и писмото с проектен номер 4961. 

Моля да се запознаете и да го гласуваме, ако нямате 

забележки. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

изказвания по писмото? Не виждам. 

Подлагам го на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Следващ докладчик – колегата Стойчева. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е получено писмо от Следствен отдел при Софийска 

градска прокуратура във връзка с образувано досъдебно 

производство, с което се иска предоставяне на информация относно 

това кои лица са били членове на секционна избирателна комисия с 

посочения номер в писмото във Валядолѝд, Испания, заверени копия 

на документи за назначаване на тази комисия, справка за това дали 

посоченото в писмото лице е подавало заявление за гласуване в 

чужбина, или е попълнило декларация за гласуване, както и по какъв 

начин е била подадена тази декларация. 

В папка с моите инициали е подготвен проект на отговор с 

номер 4955, в който е посочена исканата информация и са направени 

копия на съответните документи. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля, 

колеги, запознайте се с проекта на писмо. 

Ако няма становища, подлагам го на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, първо, за сведение вх. 

№ ЦИК-03-7/31.01.2023 г. Препратено ни е в копие едно писмо, 

изпратено от Управляващия орган по Оперативна програма „Добро 

управление“ до Министерството на електронното управление. 

Знаете, че във връзка с отменянето на § 145 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Изборния кодекс, ще трябва да бъде с 

едностранно волеизявление прекратен договор със съответния 

регистрационен номер, с който се предоставя безвъзмездна помощ 

по проект с наименование „Изграждане и внедряване на пилотна 

система за дистанционно електронно управление“. Ние сме в копие 

и не трябва да реагираме.  
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Текстът на писмото гласи, че ще се загуби финансирането, за 

което ние знаем – вече сме обсъждали този въпрос. 

С вх. № ЦИК-07-131-8 имаме текст на писмото, което 

сутринта ви представих, и което трябва да изпратим за превод, за да 

информираме Just-Citizenship Elections за условията, по които се 

урежда гласуването на избиратели с увреждания. 

Предлагам да гласуваме текста на писмото. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

моля време за запознаване. 

Има ли изказвания по писмото? 

Ако няма, подлагам на гласуване писмото да бъде предадено 

за превод. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 

(Севинч Солакова). 

Колегата Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, връщам на доклад Протокол 

№ 3 относно провеждането на втория етап от процедурата за 

извършване на подбор за назначаване на длъжността „юрисконсулт“ 

в администрацията на Централната избирателна комисия. 

Припомням, че се явиха две кандидатки. В резултат на 

проведената процедура комисията класира на първо място 

кандидатът М. Ц. и предлага на Централната избирателна комисия 

да приеме решение за сключване на трудов договор с класирания на 

първо място кандидат.  

От друга страна, показаните от двамата кандидати резултати 

бяха на еднакво ниво с минимална разлика. Поради това комисията 

по подбора формулира допълнително предложение за обсъждане, а 

именно на базата на резултатите в настоящата процедура и с оглед 

целесъобразност предвид предстоящите извънредни избори за 
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Народно събрание на 2 април и предвид обема на работа по всички 

процедури във връзка с редовните избори за общински съветници и 

кметове, предлагам де бъде назначен със срок за изпитване и 

класираният на второ място кандидат. 

Моля, господин Войнов, да подложите на гласуване 

предложението на комисията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада на комисията. Той беше обсъден на работна група. 

Има ли становища по предложението? Не виждам. 

Подлагам на гласуване да приемем доклада на комисията и да 

вземем решение за сключване на трудов договор с класирания на 

първо място кандидат – М. Ц., а също така и да бъде 

назначен със срок за изпитване и класираният на второ място 

кандидат.  

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Много се извинявам, но съгласно 

нашите Вътрешни правила всеки новоназначен трябва да бъде 

назначен със срок за изпитване в полза на работодателя, тоест и 

двете кандидатки трябва да бъдат назначени със срок за изпитване 

6 месеца в полза на работодателя. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен 

съм – това е по Вътрешните правила. 

С направената корекция от колегата Матева подлагам на 

гласуване предложението. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, има ли други, желаещи да се включат? Не виждам. 
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Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. 

Насрочвам следващото заседание за утре, 1 февруари 2023 г., 

сряда, от 10,30 ч.  

Закривам заседанието. Благодаря. 

 

(Закрито в 14,56 ч.) 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Емил Войнов 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 


