
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 157 

 

На 26 януари 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно обявяване на народни 

представители в Четиридесет и седмото народно събрание.  

Докладва: Росица Матева. 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Емил Войнов, Камелия Нейкова и 

Йорданка Ганчева. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Цветозар Томов, Севинч Солакова, Георги 

Баханов, Любомир Георгиев поради платен годишен отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 16,30 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Девет членове сме в залата – имаме необходимия кворум за 

провеждане на заседание. 
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В платен годишен отпуск са колегите Солакова, Томов, 

Георгиев и Георги Баханов. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно обявяване на народни 

представители в Четиридесет и седмото народно събрание – 

докладчик госпожа Матева. 

2. Административни преписки – докладваме аз и господин 

Войнов. 

Има ли предложения за допълване на дневния ред? 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, моля да ме 

включите в „Доклади по административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Колеги, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви писмо 

от председателя на Народното събрание – вх. № НС-2-

01/26.01.2022 г., с което ни изпращат Решение на Народното събрание 

от 26 януари 2022 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Конституцията на Република България са прекратени пълномощията 

на народния представител Александър Велиславов Тодоров от 

Петнадесети изборен район – Плевенски.  

В папка с мои инициали от днешно заседание е проектът на 

решение въз основа на това писмо. В случая Александър Велиславов 
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Тодоров е обявен за народен представител с Решение № 976-

НС/19.11.2021 г. на Централната избирателна комисия. Той е бил 

втори в листата на ПП „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен 

район – Плевенски. 

ПП „Има такъв народ“ има два мандата в Петнадесети изборен 

район – Плевенски. Първият водач на листата е бил Радостин Петев 

Василев, който със същото решение е обявен за народен 

представител, и двамата са обявени на двете места. 

С последващо Решение № 1037/14.12.2021 г. поради 

обстоятелството, че Радостин Петев Василев е избран за министър, е 

обявен следващият в листата под № 3 Венцислав Иванов Петков на 

временен мандат на мястото на Радостин Петев Василев за времето, 

за което той заема длъжността министър. 

Предлагам Ви проект на решение, с което да обявим за 

народни представители в Четиридесет и седмото народно събрание от 

Петнадесети изборен район – Плевенски, Венцислав Иванов Петков 

и Деян Петев Петков, като въз основа на чл. 302 от Изборния кодекс 

и съобразявайки Решение № 8 от 16 май 1993 г. по к.д. № 5/1993 да 

обявим Венцислав Иванов Петков за народен представител на 

постоянен мандат, а Деян Петев Петков да бъде обявен за народен 

представител на мястото на Радостин Петев Василев за времето, през 

което Радостин Петев Василев изпълнява функциите на министър. 

Решението трябва да бъде публикувано в „Държавен вестник“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

отношение на Венцислав Иванов Петков се променя само правното 

основание – той е народен представител. 

Имате ли предложения по проекта на решение? 

Ако няма предложения по проекта, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1084-НС/26.01.2022 г. 
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Госпожо Матева, продължете. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа са 

подготвени два проекта на писма – до „Държавен вестник“, за да бъде 

публикувано решението, и до председателя на Народното събрание, 

за да изпратим копие от решението. 

Предлагам да ги гласуваме заедно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване да изпратим за обнародване в „Държавен вестник“ току-

що приетото решение, както и до председателя на Народното 

събрание. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, вчера Ви докладвах за запознаване писмото 

от Я.     Т.    ,  IT специалист – вх. № ЦИК-06-11-3. Това писмо беше 

обсъдено вчера на работна група и се стигна до заключението, че е 

добре към започналото вече „Трето ниво отдалечени софтуерни 

консултации“ да бъдат добавени още специалисти, които да вземат 

участие в получаването на знания в областите: „Управление на спад 

и логистика“; „Управление на проекти и сервизно обслужване на 

място“.  

Във връзка с това Ви предлагам да изпратим писмо до 

министъра на електронното управление, с което да го помолим да ни 

препоръча специалисти, които да вземат участие в получаването на 

трето ниво софтуерни консултации в изброените области – проектът 

на писмо е в моя папка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението да изискаме специалисти със съответната експертиза, 

които да се включат в обучението, има ли предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 6 (Гергана Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 3 (Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева) 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да изпратим 

писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което да ги помолим 

да параметризират 20 смарткарти за 4 СУЕМГ за три секции, като в 

една секция ще има две машини, както поискаха експертите. 

Проектът на писмо може да видите в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението да изпратим такова писмо до „Информационно 

обслужване“ АД има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчев, 

Камелия Нейкова, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева)  

Колеги, във връзка с частичните избори за кметове, които ще 

се проведат на 27 февруари 2022 г. и срокът, посочен в Хронограмата, 

във връзка с техническите характеристики на хартиените бюлетини – 

27 януари е посоченият срок съгласно нашата хронограма, Ви 

предлагам да изпратим писмо до изпълнителния директор на 

Печатницата на БНБ и до министъра на финансите, че във връзка с 

изработката на хартиените бюлетини за гласуване в насрочените за 27 

февруари 2022 г. частични избори за кметове ги уведомяваме, че 

техническите характеристики на бюлетините за кмет на кметство са 

утвърдени с Решение № 126-МИ от 26 май на Централната 

избирателна комисия. По същия начин сме постъпили и на 

частичните избори, проведени на 3 октомври 2021 г. 
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 Решение № 126 е принципно и не се отнася за конкретни 

избори. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчев, 

Камелия Нейкова, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева)  

Колеги, следващ докладчик – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, преди няколко заседания Ви 

докладвах преписка във връзка с молба на адвокат Н.                   С.              

– упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, с което беше 

обективирана молба за промяна в данни и адреси на изпращане. 

Липсваше пълномощно на лицето, поискало тази промяна.  

С писмо уведомихме председателя на ПП ВОЛЯ и сега с вх. № 

НС-10-1-1/25.01.2022 г. сме получили пълномощни, на първо място, 

пълномощно от господин Веселин Найденов Марешки в качеството 

му на председател на ПП ВОЛЯ в полза на адвокат Николай Наков с 

права да преупълномощава, като е преупълномощил адвокатско 

дружество, включително адвокат          П.          С.           и адвокат Н.           

С.       , които имат права поотделно. По пълномощните са налице 

права, а именно да се предоставя актуална информация относно 

адресата за контакт с партията с посочен адрес, като молят 

кореспонденцията да бъде изпращана единствено на посочения адрес. 

Молят също така в данните за контакт да бъдат заличени от 

регистрите на Централната избирателна комисия, включително и от 

интернет страницата на ЦИК за контакт с политическата партия лица, 

които са посочени. Преписката е качена в заседание за 28 януари. 

Предлагам Ви с протоколно решение да одобрим исканата 

промяна в данните и да възложим на директора на дирекция 

„Администрация“ да се направят съответните промени, където е 

необходимо, както и да се предприемат съответните действия, като и 

Деловодството да бъде уведомено отсега нататък да изпраща 

кореспонденцията с тази партия по съответния поискан ред. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

във връзка с направения доклад или друго предложение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчев, 

Камелия Нейкова, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева)  

Колеги, мисля, че няма други доклади. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия. 

Напомням, че следващото заседание е насрочено за 28 януари 

2022 г. от 11,00 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 17,10 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Димитър Димитров 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


