
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 155 

 

На 21 януари 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проекти на решения относно регистрация/допускане на 

партии и коалиции за участие в частичните избори за кметове на 

27 февруари 2022 г. 

Докладват: Гергана Стоянова, Цветанка 

Георгиева, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Гергана Стоянова, 

Любомир Георгиев, Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица 

Матева, Георги Баханов, Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Севинч 

Солакова, Елка Стоянова – платен годишен отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 16,20 ч. и ръководено от господин 

Емил Войнов – заместник-председател на Централната избирателна 

комисия. 

* * * 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми 

колеги, откривам днешното заседание на Централната избирателна 

комисия. 

В залата присъстват осем членове – налице е необходимият 

кворум. Останалите колеги подготвят своите преписки. 

Поради отпуск отсъстват колегите: Камелия Нейкова, Севинч 

Солакова, Цветозар Томов и Елка Стоянова.  

Във вътрешната мрежа е публикуван проектът на дневен ред 

в две точки: 

1. Проекти на решения относно регистрация/допускане на 

партии и коалиции за участие в частичните избори за кметове на 

27 февруари 2022 г. – докладват: Гергана Стоянова, Цветанка 

Георгиева, Ерхан Чаушев и Любомир Георгиев. 

2. Доклади по административни преписки – докладват 

колегите Матева, Гергана Стоянова, колегата Любомир Георгиев и 

Димитър Димитров. 

По дневния ред има ли съображения? 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да ме включите в точка втора: 

„Доклади по административни преписки“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Други 

колеги? 

Колега Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля да ме включите с кратък 

доклад в точка „Доклади по административни преписки“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Други 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на дневния ред с направените 

допълнения. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева); 

против – няма. 
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Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ 

ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г. 

Давам думата на колежката Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви проект на 

решение относно допускане на партия „Републиканци за България“ 

за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.  

Постъпило е заявление от партия „Републиканци за 

България“, подписано от В. В. С. в 

качеството му на упълномощен представител, заведено под № 5 на 

21 януари 2022 г. в регистъра на партиите за участие в частичните 

избори за кмет на всички кметства, за които са обявени и насрочени 

частични избори за 27 февруари 2022 г. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината като: ПП „Републиканци за България“. 

Към заявлението са приложени изискуемите по закон и по 

наше решение документи, а именно: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено на 19.01.2022 г. по 

съответното фирмено дело; удостоверение от 18.05.2021 г. на 

Сметната палата за внесен от партията финансов отчет за 2020 г.; 

пълномощно в полза на господин В. С. Партията е 

регистрирана в Централната избирателна комисия съгласно Решение 

№ 1945-МИ/21.01.2021 г. за участие в частичните избори за кметове 

на 28 февруари 2019 г. 

С оглед на това са налице изискванията на чл. 464 от 

Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ/16.07.2020 г. на 

Централната избирателна комисия за допускане на партия 

„Републиканци за България“ за участие в частичните избори, 

насрочени на 27 февруари 2022 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ и чл. 464 от Изборния кодекс Ви предлагам Централната 

избирателна комисия да вземе решение, с което допуска ПП 
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„Републиканци за България“ за участие в частичните избори за кмет 

на всички кметства, за които са обявени частични избори, насрочени 

за 27 февруари 2022 г., като наименованието на партията в 

бюлетината е ПП Републиканци за България. 

Решението подлежи на обжалване по съответния ред. 

Предлагам по този проект да бъде гласувано решението. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, имате ли изказвания по направения доклад? 

Ако няма изказвания, подлагам проекта на решение на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1077-МИ/21.01.2022 г. 

Давам думата на колегата Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, постъпило е заявление 

от партия „Движение за права и свободи“, заведено под № 4 в нашия 

регистър за участие на партиите в частичните избори във всички 

15 населени места, в които ще се произведат частични избори. 

Към заявлението са представени удостоверение за актуално 

правно състояние на партията; удостоверение със съответния номер 

от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 

2018-а, 2019-а и 2020 г.; пълномощно в полза на упълномощен 

представител на партията, подписано от председателя на партията и 

представляващ същата. 

Партията е регистрирана с Решение №1013-МИ/09.09.2019 г. 

на Централната избирателна комисия за участие в общите избори, 

поради което, считам, че са налице основания да регистрираме 

партия „Движение за права и свободи“ за участие в частичните 

избори – всички, насрочени за 27 февруари 2022 г. 

Проектът на решение е във вътрешната мрежа. 
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Предлагам да регистрираме партия „Движение за права и 

свободи“ за участие във всичките 15 населени места и да я допуснем 

за участие в тези избори. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Има ли изказвания? 

Ако няма, подлагам на гласуване проекта на решение за 

допускане на партия „Движение за права и свободи“. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1078-МИ/21.01.2022 г. 

Колежката Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

проект на решение за допускане на ПП „ВМРО БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частичните избори, 

насрочени на 27 февруари 2022 г.  

Постъпило е заявление от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, подписано от А. Ч., 

упълномощено лице, представляващ партията, заведено под № 3 на 

21 януари 2022 г. в регистъра на партиите за участие в частичните 

избори. Заявено е участие във всичките 15 населени места, 

назначени с указ на президента. 

Заявеното е искане за наименованието в бюлетината по 

следния начин: ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ“. 

Към заявлението се приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено на 19 януари 2022 г.; 

удостоверение от Сметната палата за представени от партията 

годишни финансови отчети за 2018-а, 2019-а и 2020 г.; пълномощно 

в полза на А. Ч., подписано от представляващия партията 

Красимир Каракачанов. 
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Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия 

съгласно Решение 1071-МИ от 11 септември 2019 г. за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г. 

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и 

Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна 

комисия за допускане на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частични избори, 

насрочени на 27 февруари 2022 г. 

Предвид изложеното предлагам Централната избирателна 

комисия да  

„РЕШИ: 

Допуска ПП „ВМРО – Българско Национално Движение“ за 

участие в частичните избори – 15 на брой, насрочени за 27 февруари 

2022 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е ПП ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ. 

Решението подлежи на обжалване“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Изказвания по направения проект на решение? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1079-МИ/21.01.2022 г. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви още един 

проект на решение – за допускане на коалиция „БСП за България“ за 

участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г. 

Постъпило е заявление от коалицията, подписано от 

Корнелия Нинова, представляваща коалицията. Заведено е под 

№ 2 на 21 януари 2022 г. в регистъра на коалициите за участие в 
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частичните избори – 15 на брой, назначени с указ на президента за 

27 февруари 2022 г. 

Заявено е искане за наименованието на коалицията в 

бюлетината БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

състояние от петте партии, които участват в коалицията: „Българска 

социалистическа партия“, „Комунистическа партия на България“, 

„Екогласност“, „Нова зора“ и „Политически клуб „Тракия“. 

От петте партии са представени и удостоверения от Сметната 

палата за внесени финансови отчети за 2018-а, 2019-а и 2020 г. 

Коалицията е регистрирана в Централната избирателна 

комисия съгласно Решение № 1012-МИ/09.09.2019 г. за участие в 

общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г.  

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и 

Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна 

комисия за допускане на коалиция „БСП за България“ за участие в 

частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г. 

Предвид изложеното предлагам Централната избирателна 

комисия да  

„РЕШИ: 

Допуска коалиция „БСП за България“ за участие в частичните 

избори за кметове, насрочени на 27 февруари 2022 г. – всичките 

15 на бой. 

Наименованието на коалицията в бюлетината е БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ, изписано с главни букви.“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Съображения по направени доклад? 

Ако няма, подлагам го на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Решението е № 1080-МИ/21.01.2022 г. 

Давам думата на колегата Георгиев за доклад. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Здравейте! В папка с мои инициали с 

номер 1085 е подготвен проект на решение относно допускане на 

коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за 

участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г. 

Постъпило е заявление от коалицията, подписано от М. И. 

И., упълномощена от представляващите коалицията, 

заведено под № 1 на 21 януари 2022 г. в регистъра на коалициите за 

участие в частичните избори за кмет на кметства – 15 на брой, които 

ще се произведат на 27 февруари 2022 г. 

Заявено е искане за наименованието на коалицията в 

бюлетината по следния начин: „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение). 

Към заявлението са приложени удостоверения за актуално 

състояние на партиите, участващи в коалицията; удостоверения за 

внесени финансови отчети за 2018-а, 2019-а и 

2020 г. на коалицията; заверено копие от пълномощно в полза на М. 

И. И. 

Коалицията е регистрирана в Централната избирателна 

комисия съгласно Решение № 965-МИ/05.09.2019 г. за участие в 

общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 

2019 г. 

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и 

Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна 

комисия за допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 

27 февруари 2022 г. 

Предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

следното 

„РЕШЕНИЕ: 
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Допуска коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори за кмет на кметства 

– 15 на брой, насрочени за 27 февруари 2022 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (Да България, 

ДСБ, Зелено движение).“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Имате ли 

изказвания по направения доклад? 

Ако няма, подлагам го на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

Решението е № 1081-МИ/21.02.2022 г. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Давам думата на колежката Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви спешно 

писмо от министъра на финансите до всички първостепенни 

разпоредители с бюджет, какъвто е и Централната избирателна 

комисия. Входящият номер на преписката е ЦИК-04-8/21.01.2022 г. 

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали се намират 

документите.  

Изпратен е проект на решение на Министерския съвет за 

утвърждаване на класификация на областите на 

политики/функционалните области и бюджетните програми от 

компетентността и отговорността на съответния първостепенен 

разпоредител с бюджет, чийто бюджет се включва в държавния 

бюджет, с изключение на първостепенните разпоредители с бюджет, 

по бюджетите на Народното събрание и на съдебната власт за 

периода 2022 – 2025 г.  
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Към писмото са приложени доклад на заместник министър-

председателя по еврофондовете и министър на финансите, проект на 

решението, както и класификация на дейностите, финансова 

обосновка. Всички документи са прегледани от нашата 

администрация. 

Тъй като писмото наистина е спешно – с молба до 24 януари 

да бъде отговорено, в моята папка Ви предлагам проект на писмо с 

отговор, който е внесен с докладна записка на директора на 

дирекция „Администрация“, изготвен от главния счетоводител – вх. 

№ ЦИК-09-26/21.01.2022 г. с писмото се предлага да бъде 

отговорено на министъра на финансите – трябва да бъде добавено и 

това че е вицепремиер по еврофондовете, че Централната 

избирателна комисия съгласува без бележки изпратените документи. 

Това е моето предложение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате проекта на писмо, има и докладна записка от 

администрацията, която колежката Матева спомена. 

Има ли съображения по писмото – да се съгласува без бележки 

изпратеният проект на решение на Министерския съвет? 

Ако няма забележки, моля процедура за гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващият докладчик е колежката Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви за запознаване 

в моя папка докладна записка – ЦИК-09-25/21.01.2022 г. на 

директора дирекция „Администрация“ относно пазарни консултации 

за определяне прогнозна стойност за възлагане на обществена 

поръчка за застраховане на всички СУЕМГ. 

В моята папка е докладната записка, към която са представени 

и допълнителни документи във връзка с пазарно проучване, списък 

на застрахователни компании. Това е във връзка с приетия от 
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Централната избирателна комисия график за възлагане на 

обществени поръчки през 2022 г., в началото на който следва да 

бъде подготвена процедура относно застраховане на СУЕМГ.  

В цялата преписка с докладната записка е представен и проект 

на писмо, адресирано до приложения в докладната записка списък 

на застрахователни компании, с което да изискаме от всяка една от 

тях да ни дадат отговор за съответната стойност на застрахователна 

премия.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада на колежката Стоянова. 

Предлагам да се запознаем с доклада, поради което давам 

15 минути почивка. 

 

(След почивката.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

продължава заседанието на Централната избирателна комисия. 

Връщаме се на доклада на колежката Гергана Стоянова. 

Заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, предлагам Ви по 

докладваната преписка да бъде одобрен с протоколно решение 

текстът на писмо, с което се запознахте, като от него отпаднат на 

първата страница предпоследният и преди него абзацът, както беше 

разгледано, както и с протоколното решение да бъде одобрено 

публикуването на текст – идентичен с писмото, което да бъде 

публикувано на профила на купувача на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия в рубриката „Съобщения“, както 

е записано в докладната записка. 

Предлагам да бъдат одобрени писмата и поканата с посочения 

текст. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението за решение. Имате ли съображения? 

Ако няма, го подлагам на гласуване. 



12 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Следващ докладчик – колегата Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, докладвам стандартен текст 

на писмо с проектен номер 2570 за отваряне на запечатано 

помещение до кмета на община Рудозем. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате, писмото е стандартно. 

Ако няма съображения, процедура по гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Следващ докладчик – колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е писмо в 

Централната избирателна комисия от ОД на МВР – Стара Загора, 

относно извършване разследване по досъдебно производство със 

съответния номер по описа на Окръжната дирекция, за нуждите на 

което е необходимо изпращане на заверено копие на Методическите 

указания на Централната избирателна комисия за прилагане на 

Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в изборите за 

общински съветници и за кметове. 

Моля с протоколно решение да одобрим изпращането на това 

заверено копие. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате проекта на писмо. 

Ако няма изказвания, процедура по гласуване. 

 Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 
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Колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви. Това, което 

докладвам, е заради срока. На 24 януари 2022 г. ще има онлайн 

конференция на Европейската мрежа за сътрудничество по изборите 

ECNE. Конференцията е целодневна – три часа сутринта и три часа 

следобед. Има четири общи теми: политическа реклама, най-добрите 

практики, свързани с COVID; гласуване дистанционно; достъп на 

лица с увреждания – четвърта тема. 

Тъй като това е четвърто съобщение, четвърто писмо, 

помолили са да посочим лица за контакт, като посочим имейл адрес 

в подходящ файл. 

Ако не възразявате, ще се включа, но за да се включа, трябва 

да изпратя писмо, което ще трябва сам да преведа с вътрешни 

ресурси, което е от три реда, в което ще съобщим, че в тази 

конференция ще участвам аз, ако на някого не му се участва. Можем 

да посочим всеки друг. 

Интересува ме най-вече дистанционното гласуване. Имат и 

една друга молба – има ли желаещ да поеме организацията на 

следващата конференция. Повтарят го няколко пъти. Трябва да бъде 

доброволно. 

Всичките тези писма съм докладвал за сведение, но тъй като те 

идват под егидата на Генерална дирекция „Правосъдие и 

потребители“, ако не възразявате, ще напишем писмо, че съм лицето 

за контакт или всяко друго лице. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

предложението на колегата Димитров. 

Подлагам го на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

В тази точка имаме ли други доклади? Няма. 

Връщаме се към първа точка от дневния ред. 



14 

Давам думата на колежката Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам Ви проект на решение за 

допускане на партия „Съюз на свободните демократи“ за участие в 

частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г. 

Постъпи заявление, подадено и подписано от председателя и 

представляващ партията Р. М. К. 

Към заявлението са приложени удостоверение за актуалното 

състояние на партията, издадено на 20 януари 2022 г., както и 

удостоверение от Сметната палата, с което се удостоверява, че са 

представени финансови отчети за 2018-а, 2019-а и 2020 г. на 

партията в Сметната палата. 

Партията е регистрирана за участие в общите местни избори с 

Решение № 1060-МИ от 11 септември 2019 г. на Централната 

избирателна комисия. 

Заявено е искане за участие в частичните избори, насрочени за 

27 февруари 2022 г. в кметство Величково, община Пазарджик, 

област Пазарджик. Само в това кметство ще участва тази партия. 

Предлагам на посочените в проекта на решение правни 

основания да допуснем партия ПП „Съюз на свободните демократи“ 

за участие в частичните избори за кмет на кметство Величково, 

област Пазарджик, община Пазарджик, насрочени за 27 февруари 

2022 г. 

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината 

по следния начин: ПП Съюз на свободните демократи, с малки 

букви, както виждате, че е изписано. 

Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада. 

Ако няма съображения, процедура по гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 
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Решението е № 1082-МИ/21.01.2022 г. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия. 

При условие че има подадени документи за регистрация или за 

допускане за участие в частичните избори за кметове, насрочени за 

27 февруари 2022 г., следващото заседание ще бъде извънредно – 

22 януари от 17,00 ч. 

(Закрито в 18,10 ч.) 

 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Емил Войнов 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Димитър Димитров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


