
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 159 

 

На 1 февруари 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно определяне размера на 

възнаграждението за извършване на компютърна обработка за 

частичните избори, насрочени за 27 февруари 2022 г. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Цветанка Георгиева, Силвия 

Стойчева, Георги Баханов 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Цветанка Георгиева, Георги 

Баханов, Красимир Ципов, Елка Стоянова 

5. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК. 

Докладват: Цветанка Георгиева,  Елка Стоянова, 

Красимир Ципов, Георги Баханов 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Елка Стоянова и Гергана Стоянова 

7. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 
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ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Елка Стоянова, Гергана Стоянова, Георги 

Баханов, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиева, Ерхан Чаушев поради годишен 

отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 10,35 ч. и ръководено от господин 

Димитър Димитров – заместник-председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Здравейте, колеги! 

Имаме кворум и можем да започнем заседанието. 

На днешното заседание няма да присъстват госпожа Нейкова, 

господин Томов, господин Георгиев, господин Чаушев и госпожа 

Ганчева, които са в платен годишен отпуск. 

Както казах, имаме кворум – в залата сме 10 членове на 

Централната избирателна комисия. 

Предлагам на вниманието Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно определяне размера на 

възнаграждение за извършване на компютърна обработка за 

частични избори, насрочени за 27 февруари 2022 г. – докладва 

господин Войнов. 

2. Машинно гласуване – докладва господин Войнов. 

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК – 

докладва госпожа Георгиева. 

4. Доклади по административни преписки с докладчици: 

госпожа Солакова, госпожа Матева, господин Димитров и госпожа 

Цветанка Георгиева. 
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5. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

докладва госпожа Георгиева. 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици: госпожа 

Елка Стоянова и госпожа Гергана Стоянова. 

7. Разни – докладва Димитър Димитров. 

Имате ли предложения? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да ме включите в точка трета 

„Изплащане на възнаграждения на ОИК“. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да ме включите в точка пета: 

„Проект на решение относно промяна в състава на ОИК“. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Господин председателстващ, ако 

обичате, да ме включите в точка трета: „Изплащане на 

възнаграждения на ОИК“, в т. 5 „Промяна в състава на ОИК“ и в 

т. 4 „Доклади по административни преписки“. Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Има ли други предложения? Няма. 

Моля да пристъпим към гласуване на така предложения 

дневен ред с направените допълнения. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ 

РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА ЗА ЧАСТИЧНИТЕ МЕСТНИ 

ИЗБОРИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 27 ФЕВРУАРИ 2022 г. 

Господин Войнов, заповядайте с Вашия доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председателстващ.  

Уважаеми колеги, докладвам Ви проект на решение относно 

определяне размера на възнаграждението за извършване на 
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компютърна обработка в изчислителните пунктове към общинските 

избирателни комисии за частичните избори на 27 февруари 2022 г. 

Проектът на решение се намира в моя папка – подпапка 

„компютърна обработка ЧМИ“. 

Такова решение приемаме преди всеки частичен избор за 

кметове на основание т. 5.2. на Договор № 8 от 13.08.2020 г. между 

Централната избирателна комисия и „Информационно обслужване“ 

АД. 

Решението е стандартно, като възнаграждението на 

преброителя за всеки изчислителен пункт към ОИК се определя на 

база договорените цени съгласно Приложение № 1 към договора. 

Обръщам внимание, че в т. 1 от решението за първи тур за 

седем общински избирателни комисии възнаграждението е с 84 лв. 

по-малко. Това е така, тъй като в тези общини е провеждан 

предходен частичен избор след общите избори през 2019 г. и на 

ОИК е бил издаден електронен подпис и нов електронен подпис не 

се издава. 

В т. 2 е предвидено възнаграждение при евентуален втори тур 

на изборите, а в т. 3 е упоменато, че възнаграждението при 

произвеждане на частични избори е за сметка на общинския бюджет. 

Пак повтарям, решението е стандартно. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, имате думата за коментари и мнения по предложения проект 

на решение, който може да видите в папката на господин Войнов. 

След като няма възражения или допълнения, предлагам да 

преминем към гласуване и да приемем това решение, както е 

предложено в проекта. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1087-МИ/01.02.2022 г. 



5 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да изпратим и 

писмо до кметовете на общини, в които ще се произведат частични 

избори с копие до „Информационно обслужване“ АД, с което да им 

изпратим приетото решение и да ги уведомим, че възнаграждението 

при произвеждането на частични избори е за сметка на общинския 

бюджет, както и че то се дължи при извършване на компютърната 

обработка в изчислителния пункт към ОИК – писмото също е в моя 

папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Предлагам да гласуваме протоколно решение за одобряване 

съдържанието на такова писмо. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Продължаваме с точка втора от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте да докладвате. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

протоколното решение от миналото заседание, с което допълнихме 

състава на специалистите, които ще участват в получаването на 3-то 

ниво отдалечени софтуерни консултации, моля за последващо 

одобрение на писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което 

ги уведомихме за допълнения състав на специалистите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Преминаваме към гласуване на протоколно решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № ЦИК-06-11-
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6/31.01.2022 г., с което ни молят да им изпратим електронните 

адреси на предложените от нас специалисти. 

Подготвил съм писмо до „Информационно обслужване“ АД, 

с което им изпращаме електронните адреси – писмото също е в моя 

папка под № 2636. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, предлагам да одобрим съдържанието на това писмо. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В тази връзка Ви докладвам и писмо с вх. 

№ към ЦИК-06-11-5/28.01.2022 г. от Я. Т., като с него ни 

изпраща комуникацията със Смартматик, с която са уведомили за 

включването на четиримата експерти към получаването на 3-то ниво 

софтуерни консултации. Докладвам Ви това писмо за сведение. 

Последният доклад на този етап е писмо с вх. № ЦИК-06-11-

7/31.01.2022 г. от Т. Ц., външен експерт към Централната 

избирателна комисия, и с него ни представя доклад за предаването 

на знания чрез 3-то ниво отдалечени софтуерни консултации през 

третата седмица на обучението. През третата седмица е завършил 

етапът за софтуера за СУЕМГ и е започнал етапът за складови 

операции. Посочени са темите, по които е било обучението през 

третата седмица. Даден е и линк към новите материали, които са 

предоставени от Смартматик на нашите специалисти. 

Тъй като накрая на обучението ще има окончателен доклад от 

експертите, докладвам това писмо за сведение и за запознаване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА 

ОИК. 

Има думата госпожа Георгиева. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

вх. № МИ-27-16/21.01.2022 г. – искане за изплащане на 

възнаграждение от ОИК – Ловеч, за две дежурства, осъществени 

през месец януари 2022 г. от председател, на дати 18 и 20 януари 

2022 г., във връзка с подготовка на заседанията, и две заседания на 

общинската избирателна комисия, проведени на 19 и 21 януари 

2022 г., във връзка с обявяване за избрани следващите от листата 

общински съветници поради назначаване на държавна работа на 

предходните общински съветници. 

Преписката е окомплектована с всички изискуеми документи 

и материали. Налице са контролен лист и счетоводна справка. 

Сумата е в размер на 2 334,16 лв. 

Предлагам на Централната избирателна комисия да одобри 

исканата сума за ОИК – Ловеч. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, преминаваме към гласуване, тъй като всички документи са 

налични. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № МИ-27-

27/28.01.2022 г. е постъпило искане за изплащане на възнаграждения 

на членовете на ОИК – Сопот, за проведено заседание на 24 януари 

2022 г., на което са приети решения за предсрочно прекратяване 

пълномощията на общински съветник и обявяване за избран 

следващият от съответната листа. 

Стойността на исканите възнаграждения съгласно 

изготвената счетоводна справка е 746,14 лв. Приложен е и контролен 

лист за извършване на предварителен контрол. 

Предлагам да одобрим исканите възнаграждения за 

проведено заседание на ОИК – Сопот. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, госпожо Стойчева. 

Предлагам да подкрепим предложението на госпожа 

Стойчева. 

Преминаваме към гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Продължете, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващата преписка е с вх. № МИ-

27-25/28.01.2022 г. и се отнася до изплащане възнаграждения на 

членовете на ОИК – Калояново, за проведени четири дежурства, три 

от които през месец декември 2021 г. съответно на 15, 16 и 

21 декември и едно дежурство, дадено на 27 януари 2022 г. 

Дежурствата са във връзка с разглеждане, оформяне и 

изпращане на документи по получена жалба от Г. Г. 

против Решение № 145-МИ/26.11.2021 г. на ОИК – Калояново, и 

образувано дело във връзка с това решение на ОИК. Следващите 

дежурства са дадени също за изготвяне на документи, справки. 

Последното дежурство на 27 януари 2022 г. е по повод изпращане на 

отговор по касационна жалба против Решение № 2418/09.12.2021 г. 

по описа на Административен съд – Пловдив. 

Стойността на исканите възнаграждения е 1045,40 лв. 

съгласно счетоводната справка и приложения контролен лист за 

извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, предлагам да подкрепим предложението на госпожа 

Стойчева. 

Преминаваме към гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, 
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Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия 

Стойчева); против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващото искане е от колегите от 

ОИК – Батак, чиято преписка е постъпила с вх. № МИ-27-

26/28.01.2022 г. Искането е за изплащане на възнаграждения за 

проведено заседание на 25 януари 2022 г. На заседанието е прието 

решение за предсрочно прекратяване пълномощията на общински 

съветник и обявяване за избран следващият от листата. 

Стойността на исканото възнаграждение е 1 071,32 лв. 

Преписката е окомплектована в цялост и предлагам да 

одобрим изплащането на възнаграждението. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, предлагам да подкрепим предложението на госпожа 

Стойчева. 

Преминаваме към гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващият, заявил доклад в тази точка, е господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, господин Димитров. 

Уважаеми колеги, предлагам на Вашето внимание 

преразпределена ми от колегата Чаушев преписка с вх. № към МИ-

27-214/25.01.2022 г. – искане до Централната избирателна комисия, 

за изплащане на възнаграждение за дадено дежурство от 

председателя на ОИК – Разград.  

Искането е във връзка с участието в сесия на Общински съвет 

Разград, във връзка с обявяване на решение на ОИК – Разград, за 

резултати от гласуване в произведения частичен избор за кмет на 

кметство Дянково, община Разград, област Разград на 3 октомври 

2021 г. – обявяване на лицето за избран. 

Общата сума, която е заявена, видно от изготвената справка 

от Централната избирателна комисия и контролния лист, е на 
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стойност 95,76 лв. ведно с осигурителните вноски за дежурство, 

дадено на19 октомври 2021 г. Представени са доказателства към 

искането. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

възнаграждението за едно дежурство на председателя на ОИК – 

Разград. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада. 

Предлагам да преминем към гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Последният доклад в тази точка е на господин Ципов. 

 Имате думата, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви вх. № МИ-27-

21/26.01.2022 г. – искане за изплащане на възнаграждения от ОИК – 

Елин Пелин, за проведени заседания. 

Искането е съпроводено с контролен лист за извършване на 

предварителен контрол от финансовия контрольор. Става дума за 

заседания, проведени от ОИК – Елин Пелин, във връзка с 

предстоящите частични местни избори на 27 февруари 2022 г.  

Общата сума на исканията е в размер на 905,74 лв. ведно с 

осигурителните вноски. 

Моля да подложите на гласуване одобряване на искането за 

изплащане на възнаграждения на ОИК – Елин Пелин. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, предлагам да гласуваме направеното предложение, тъй като 

се оказа, че датите, на които е заседавала ОИК, са били извън 

активния период по повод на частични избори в общината. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 
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Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

С това беше изчерпана точка трета от дневния ред. 

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Първият заявен в тази точка е госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в работна папка е 

публикувана докладна записка с вх. № ЦИК-09-34/31.01.2022 г. за 

оценяване на служителите от администрацията за постигнатите 

резултати за периода от 1 октомври до 31 декември 2021 г. 

Моля да се запознаете и ако трябва, да организираме днес 

работна група за обсъждане.  

Представям Ви докладна записка с вх. № ЦИК-09-

33/28.01.2022 г. относно информационната инфраструктура на 

Централната избирателна комисия и направени предложения от 

дирекция „Администрация“. 

В докладната записка, виждате, че са описани проблемите, 

които съществуват, във връзка със свободното пространство на 

сървъра на Централната избирателна комисия и са обсъдени няколко 

варианта, които ще доведат до решаване на този проблем, и 

освобождаване на ново пространство. Така ще се оптимизира 

работата на информационната система. 

Предлагам Ви, както са формулирани предложенията, да 

приемем протоколно решение да се премести масивът с документи 

на Комисията с мандат 2019 – 2021 г. на най-големия дял, описан в 

докладната записка, като този масив остава достъпен, а архивът с 

документи на Комисията в мандат 2014 – 2019 г., да се запише и 

свали на външен носител и да се съхранява в заключваща се каса. 

Този архив съществува и на новия сървър, така че ще има отново 

достъп до него. 

Третото предложение е да се предприемат действия по 

осигуряването на нов сървър.  
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Доколкото спешните действия, които се налага да бъдат 

извършени, са по другите две точки, предлагам да одобрим 

направените предложения, както Ви ги изчетох, по първа и втора 

точка, а по трета точка, директорът на дирекция „Администрация“ 

да предостави допълнение към тази докладна записка освен 

проучването, което е извършено, с приложена разпечатка към тази 

докладна записка – да се разшири такова проучване и да се направи 

конкретно предложение, включително за начина на придобиване на 

нов сървър на Централната избирателна комисия, като по-детайлно 

се опише сегашното състояние и наличните сървъри, с които 

боравим. 

Предлагам Ви в докладната записка, в частта относно 

100 потребители към сървъра – в момента в Централната 

избирателна комисия са налични по-малък общ брой членове на 

Централната избирателна комисия, и служителите в 

администрацията, да се предостави информация за статуса, за да 

може да останат само активните и да се намали броят на 

потребителите. 

Моля за протоколно решение в този смисъл. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Имате думата, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Може би под формата на 

допълнение към това, което допълнително администрацията трябва 

да извърши във връзка със закупуването на нов сървър, предлагам да 

се провери и възможността да закупим сървъра, който ползваме под 

наем от „Информационно обслужване“ АД, защото, доколкото знам, 

Централната избирателна комисия няма собствен сървър, ползваме 

този на Народното събрание и под наем от „Информационно 

обслужване“ АД. 

Моето лично мнение е, че в крайна сметка е по-добре да 

притежаваме собствени такива. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението и допълнението към това 

предложение. 

Предлагам да гласуваме предложеното решение заедно с 

допълненията по отношение на т. 1 и т. 2 от направения доклад, 

както и по отношение на т. 3. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с осигуряване на 

свободна площ и подходящо помещение за архива на Централната 

избирателна комисия и в отговор на писмо, изпратено на 18 януари 

2022 г., сме получили писмо от председателя на Народното 

събрание, в което ни информират, че не могат да ни предоставят 

нови свободни помещения. 

Явно имат информация за това, че в Централната избирателна 

комисия предстои архивиране на документи, с които ЦИК разполага 

от произведените избори в годините и ни препоръчват да 

предприемем тези действия. Докладвах Ви това за сведение. 

По отношение на следващата преписка – тя е докладвана във 

връзка с писмо, което сме получили от Министерството на труда и  

социалната политика, за подаване на информация, необходима за 

системата за наблюдение на равнопоставеността на жените и мъжете 

в България. Иска се справка по отношение на общите местни избори 

през 2019 г., изборите за народни представители през 2021 г., по 

отношение на кандидатите за общински съветници и за кметове на 

общини както на избраните кметове, така и по отношение на 

кандидатите за народни представители и избраните народни 

представители. 

Поискали сме и сме получили тази информация с писмо – вх. 

№ ЦИК-00-9/13.01.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД. 

Тъй като тази справка е необходимо да бъде публична, предлагам Ви 
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информацията да бъде публикувана на страницата на Централната 

избирателна комисия и разбира се, в този случай до министъра на 

труда и социалната политика ще изпратим съответно адрес, на който 

може да се намери исканата справка. 

Във вътрешната мрежа ще намерите справка в табличен вид 

за произведените общи местни избори 2019 г. – кандидатите за 

кметове на общини и кандидатите за общински съветници, 

избраните кметове на общини, кандидатите за народни 

представители от изборите на 14 ноември 2021 г., както и избраните. 

В изборите за общински съветници през 2019 г. са участвали 

и граждани на други държави членки. Те са седем души, за които 

можем да направим категоричен извод за техния пол и да ги 

включим в съответната графа, при което няма нужда да има 

забележка, обозначена със звездичка в табличката, която виждате 

във вътрешната мрежа. 

Ако сте съгласни, да приемем решение да се публикува на 

интернет страницата в рубриката „За нас – пресцентър“. Обикновено 

там се търси информация, към която проявяват интерес определени 

групи, органи и институции, в случая и международни организации.  

В раздел „Обобщени данни“ да се създаде и да се публикува, 

както казах, без забележката, като включим тези седем души в 

графата за кандидати за общински съветници в съответната колона, 

съобразно пола на кандидатите, а на министъра на труда и 

социалната политика да изпратим писмо, в което посочваме на кой 

адрес може да бъде намерена тази публична информация. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението. 

Ние сме правили такива справки след всеки избори – след 

европейските, след общите, след местните по различни категории 

участници. След като ни молят да направим обща справка, е добре 

да я публикуваме и да уведомим Министерството на труда и 

социалната политика къде е публикувано. 
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Предлагам с протоколно решение да одобрим публикуването 

на тази таблица и писмото до Министерството на труда и социалната 

политика, с което да ги уведомим къде може да се намери търсената 

от тях информация. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, уведомявам Ви, че при 

изпращането на писмата до районни прокуратури в заседанието на 

13 януари 2022 г. вместо Районна прокуратура – Силистра, съм 

докладвала Районна прокуратура – Сливен. 

Следващата преписка е по повод преписката, която 

получихме от ОИК – Борован. Съгласно правомощията на ОИК на 

основание чл. 42, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) ОИК е приела решение за 

предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на община 

Борован. 

Във връзка с това обаче получихме информация от кмета на 

община Борован – копие от жалба, адресирана до компетентния 

Административен съд – Враца. Преписката от ОИК е с вх. № МИ-15-

284-1/13.01.2022 г.  

С оглед на казусите, които сме имали във времето, и въз 

основа на обсъждането на работна група Ви докладвам преписката 

за сведение и не правя предложение за насрочване на частичен 

избор. Предлагам да изчакаме приключването на делото, за да 

пристъпим към следващата стъпка – предложение до президента за 

насрочване на частичен избор. Приключих с преписките. 

Остава за обсъждане и приемане на протоколно решение по 

отношение на оценките на служителите от администрацията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря. Ще решим кога да насрочим работно заседание, за да 

обсъдим оценките. 
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Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги във връзка с писмо от 

Районна прокуратура – Монтана, което докладвах в предходно 

заседание – изпратена ни присъда на лице, лишено от правото да 

заема държавна или обществена длъжност. Припомням, че 

изпратихме такова писмо на „Информационно обслужване“ АД, за 

да бъде извършена проверка дали това лице е било кандидат в 

последните избори и да бъде включено в системата при проверка за 

времето, за което е наложено изтърпяване на наказанието. 

Сега Ви докладвам отговор от „Информационно обслужване“ 

АД с вх. № НС-00-12/31.01.2022 г., с което ни уведомяват, че 

посоченото лице не е регистрирано като кандидат в последните 

избори за народни представители, за членове на Европейския 

парламент, президент и вицепрезидент, кмет или общински съветник 

и съответно не е избран. Посоченото лице е вписано като застъпник 

на кандидатската листа на ПП „Републиканци за България“ в РИК – 

Монтана, в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Посоченото лице е добавено в списъка на лицата, които да се имат 

предвид при извършване на бъдещи проверки за срок до 19 ноември 

2022 г., когато изтича наложеното му наказание. 

Във връзка с това припомням, че взехме решение да бъде 

изискана информация за регистъра, който беше създаден в 

Централната избирателна комисия, за лицата, които са осъдени да не 

заемат висши държавни и обществени длъжности.  

В тази връзка Ви докладвам информация от дирекция 

„Администрация“ с вх. номер към НС-09-9/31.01.2022 г., с която 

директорът на дирекция „Администрация“ ни уведомява, че във 

връзка с резолюцията върху писмото от Районна прокуратура – 

Монтана, е извършена проверка относно воденето на регистър на 

осъдените лица, лишени от право да заемат държавна и обществена 

длъжност, в резултат на която е установено, че от създаването на 

регистъра през 2017 г. до настоящия момент същият се води от 



17 

служителите на длъжност „главен експерт – регистри“ в звено 

„Административна дейност“, дирекция „Администрация“.  

Приложена е разпечатка от електронния регистър, която 

може да намерите във вътрешната мрежа в папката с моите 

инициали. В едната си част има данни за съдържанието на 

регистъра, като зачертаните имена са тези, които са били включени в 

регистъра и вече е изтекъл срокът на изтърпяване на наложеното 

наказание, а останалите са активни и към настоящия момент. Това е 

за сведение на Централната избирателна комисия във връзка с 

преписката. 

Следващото писмо е с вх. № МИ-08-5/31.01.2022 г. от 

Софийски градски съд по гражданско дело 14193/2020 г. на II възз. 

бр. състав. Софийски градски съд съгласно разпореждане на 

съдията-докладчик от 17 декември по посоченото дело ни изисква да 

изпратим информация относно това дали лицето А. И. 

Ц. е била включена в избирателните списъци за проведените 

през месец октомври и ноември 2019 г. избори и дали е упражнила 

правото си на глас. Същата информация да се предостави и 

касателно изборите, проведени през месец април, месец юли, месец 

ноември 2021 г. 

Делото е насрочено за след 12 май 2022 г., така че ще 

възложа чрез директора на дирекция „Администрация“ да бъде 

изискана проверка, тъй като се касае за различни видове избори, и да 

бъдат изпратени съответните писма – да се събере необходимата 

информация, за да бъде отговорено на Софийски градски съд. За 

момента Ви го докладвам за запознаване. 

Докладвам Ви писмо с вх. № НС-10-3/31.01.2022 г. от 

представляващия ПП „Възраждане“ – д-р Костадин Костадинов, с 

което ни моли да му издадем заверен препис от решението на 

Централната избирателна комисия, с което се обявяват резултатите 

от изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Завереният препис им е необходим за представяне пред областните 

управи и общините за удостоверяване правото на ПП „Възраждане“ 
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за безвъзмездно ползване на помещения за административна дейност 

на партията по чл. 31, ал. 1 от Закона за политическите партии. 

Предоставено е пълномощно на лицето, което ще получи 

заверения препис. Приложено е и копие от решението, с което се 

иска заверен препис, а именно Решение № 969-НС/18.11.2021 г. 

Предлагам с протоколно решение да им предоставим искания 

заверен препис. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението. 

Предлагам да гласуваме протоколно решение, с което да 

изпълним молбата на ПП „Възраждане“. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с предстоящите 

частични избори за кметове на кметства на 27 февруари тази година 

и с изтичащия съгласно Хронограмата днес срок за регистрация на 

кандидатските листи, Ви предлагам да изпратим писмо до 

„Информационно обслужване“ АД, с което да изискаме да ни бъде 

изпратена актуална информация за въведените данни за 

регистрираните кандидати от съответните общински избирателни 

комисии във връзка с организацията на частичните местни избори, 

като изисканата информация да бъде към 12,00 ч. на 2 февруари 

2022 г., тъй като днес е срокът, за да имат време общинските 

избирателни комисии да въведат данните. Едновременно с това да 

възложим на „Информационно обслужване“ АД да извърши и 

проверка относно действителността на регистрацията на тези 

кандидати съгласно чл. 413 от Изборния кодекс и Раздел пети от 

Решение № 966-МИ/05.09.2019 г., изменено с Решение № 1099-МИ 

от 13 септември на Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Чухте предложението на госпожа Матева. 
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Предлагам да подкрепим това предложение с протоколно 

решение. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка съм аз. 

Предлагам на Вашето внимание едно решение, с което 

изменяме и допълваме решението относно състава на постоянно 

действащото специализирано звено за техническо осигуряване и 

технически контрол за дистанционното електронно гласуване. Има 

го в моя папка. 

На практика 80% от състава, който евентуално ще одобрим с 

това решение, е същият, какъвто е бил, когато на 21 май сме взели 

Решение № 1813. В този състав се променят, разбира се, членовете 

от Централната избирателна комисия, както и представителя, 

предложен от Министерството на вътрешните работи и един 

допълнителен член от Държавната агенция „Електронно 

управление“ АД. Останалите предложения са такива, каквито са 

били и през 2020 г. 

Нямаме предложения от няколко министерства и институции, 

на които сме изпратили такива писма. На първо място, не ни е 

отговорил Министерският съвет. Имахме отказ и от Министерството 

на финансите, но той беше от предходния състав. От новите 

назначени нямаме отговор. Нямаме отговор и от Обществения съвет. 

Нямаме отговор и от Министерството на електронното управление, 

което е важно. 

В момента, в който дойдат тези отговори, евентуално с 

посочени членове, ще ги добавим с допълнително решение. 

Виждате имената – господин Войнов, Димитров, Георгиев от 

Централната избирателна комисия; Г. И. от 

Министерството на вътрешните работи; Б. С. от 

Министерството на външните работи; В. Х. от Министерството на 
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регионалното развитие и благоустройството – това е човек от ГД 

ГРАО; Н. Н. – същото лице представляваше ДАНС; А. Т. и М. Х. 

ще представляват Държавната агенция „Електронно 

управление“ АД. 

Предлагам да одобрим този състав, за да може да разгледаме 

отговора на ДАЕУ на последното ни предложение и последното 

писмо, с което подсказваме какви редакции очакваме в техническото 

задание по проекта, който се изпълнява. 

Предлагам да одобрим с протоколно решение настоящия 

състав, за да може да започне евентуално работа след доста дълга 

пауза. 

Моля да пристъпим към гласуване, ако няма някакви 

коментари по състава, който е предложен. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1088/01.02.2022 г. 

Следващият ми доклад е по докладна записка от г-жа К. 

М., която е съгласувана с госпожа Младенова, господин Ц. и 

е изготвена от Н. Ж. Тя се отнася до 

гаранцията, внесена от „Информационно обслужване“ АД по 

Договор № 36, на стойност 176 550,00 лв. Самата гаранция е валидна 

до 15 февруари 2022 г., след което следва автоматично 

освобождаване след 16,00 ч. на тази дата. 

Ние бихме могли предварително да освободим гаранцията, 

тъй като сме приели изпълнението на договора и нямаме причина да 

задържаме тази банкова гаранция. 

Предлагам с протоколно решение да упълномощим 

администрацията да освободи тази гаранция, тъй като все едно тя ще 

бъде изплатена. В случая се касае за две седмици. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, 
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Красимир Ципов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– 1 (Севинч Солакова) 

Следващият докладчик е госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам вх. № НС-06-

13/28.01.2022 г. – писмо, което сме получили от кмета на община 

Гурково за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали. Отварянето е по искане на органите на 

МВР. Към писмото, което сме получили, са приложени всички 

изискуеми документи съгласно Решение № 1244-МИ от 

30 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия. 

Докладвам преписката за сведение. 

Следващият докладчик е господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, господин Димитров. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. № НС-00-

11/31.01.2022 г., преразпределено ми е от колегата Ганчева. Става 

въпрос за отговор от „Информационно обслужване“ АД от господин 

Илия Горанов във връзка с наше писмо от 28 януари относно 

извършена проверка дали определено лице с посочена дата на 

раждане е било регистрирано като кандидат за народен 

представител, член на Европейския парламент, президент, 

вицепрезидент, кмет или общински съветник в изборите от 1 януари 

2017 г. насам.  

С писмото „Информационно обслужване“ АД ни информира, 

че след извършена проверка не е установено лице с посочените 

данни да присъства в нито една от кандидатските листи за посочения 

период. Този отговор е във връзка с доклада на колегата Ганчева и 

гласувано от Централната избирателна комисия писмо до 

„Информационно обслужване“ АД, което пък е във връзка с искане 

от ОД на МВР – Благоевград, във връзка с водено следствено дело 

115/2021 г. по описа на Окръжно следствено отделение на Окръжна 

прокуратура – Благоевград, с което писмо старши комисар от ОД на 

МВР – Благоевград, изисква тази информация по отношение на 

същото лице. 
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Подготвен е отговор до главния комисар на ОД на МВР – 

Благоевград, с който го информираме за резултатите от извършената 

проверка от „Информационно обслужване“ АД, която докладвах 

преди малко. Писмото може да видите във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. 

Моля да го подложите на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението. 

Моля да одобрим текста на писмото, което ще бъде изпратено 

по предложението на господин Баханов. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Ципов поиска да се включи в тази точка. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № МИ-15-

43/31.01.2022 г. – писмо до областния управител на град Хасково от 

ОИК – Хасково, с копие до Централната избирателна комисия, с 

което ОИК изпраща на областния управител постановление на 

Районна прокуратура – Хасково, с отказ за образуване на досъдебно 

наказателно производство. Докладвам го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Давам думата на госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

писмото от Народното събрание за архивните помещения – знам, че 

имаме такова протоколно решение, знам, че тази задача е със срок – 

постоянен, но предлагам с протоколно решение и от днес да 

възложим на директора на дирекция „Администрация“ наистина да 

се предприемат незабавни действия по обработка на документите 

във връзка с тяхното архивиране и предаване на ценните документи 

на „Държавен архив“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Солакова. 
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Предлагам да подкрепим това предложение с гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Баханов поиска да добави към докладите си още 

един. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин 

председателстващ.  

Докладвам за сведение писмо от Районна прокуратура – 

Монтана, Териториално отделение – Берковица, с вх. № МИ-09-

306/28.01.2022 г., с което ни уведомяват, че на основание чл. 75, 

ал. 2 от НПК е образувано досъдебно производство за престъпление 

по чл. 168, ал. 1 от НК, изпратено за разследване на РУ на МВР – 

Вършец. Нито е написано срещу кого, нито за кои избори, никаква 

информация. Предлагам да остане за сведение. 

Докладвам Ви вх. № ПВР/НС-22-1/22.01.2022 г.  

Я. К. ни информира: „Уважаеми членове на 

Централната избирателна комисия, адвокат съм в Софийска 

адвокатска колегия и поддържам база данни за провежданите избори 

в страната – национални и местни. Разполагам с любезно 

представените ми от Централната избирателна комисия бюлетини от 

повече от 10 години назад, включително този за изборите през месец 

юли миналата година“. 

 Ще ни бъде благодарен, ако му предоставим за лично 

ползване хартиен екземпляр на бюлетина на Централната 

избирателна комисия за проведените на 14 ноември 2021 г. избори за 

народни представители в Четиридесет и седмото народно събрание. 

Специален интерес за извършваните от него електорални анализи 

представляват резултатите на отделните политически сили по 

общини – информация, която няма как да бъде събрана от други 

източници. Посочен е телефон за контакт. 
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Преди гласувахме и му изпратихме такава хартиена бюлетина 

– докладвал съм го и на предишни заседания. Помолих директора на 

дирекция „Администрация“ да се свърже с „Информационно 

обслужване“ АД, които ни информираха, че в края на другата 

седмица ще е готова бюлетината. 

Предлагам да гласуваме да му се изпрати, за да не го 

докладвам втори път. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Чухте предложението да бъде предоставено хартиено копие от 

бюлетина.  

Моля да подложим на гласуване това протоколно решение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Имате думата, госпожо Стоянова, да представите доклад, 

който е разпределен на господин Георгиев. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, в папката на колегата 

Георгиев с днешна дата може да видите вх. № НС-04-02-

22/28.01.2022 г. Това е писмо от РУ – Асеновград, към ОД на МВР – 

Пловдив, с което ни молят и апелират за спешност по проверка 

относно преписка № 587/2022 г. на Районна прокуратура – Пловдив,  

и 2390004259 по описа на РУ – Асеновград, да им бъде предоставена 

справка дали посоченото в писмото лице е имало активни 

избирателни права при произвеждането на изборите за народни 

представители на 4 април и да бъде уточнено къде е следвало лицето 

да упражни правото си на глас, дали същият го е упражнил, колко 

пъти и къде? 

В тази връзка в моя папка има предложение за писмо до ГД 

ГРАО. В писмото предлагам да бъде изготвена справка за три 

въпроса: посоченото лице имало ли е активни избирателни права 

към 4 април 2021 г. и ако да – къде има право да гласува? Бил ли е 

включен в съответен избирателен списък? Лицето упражнило ли е 
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правото си на глас в изборите за народни представители, 

произведени на 4 април 2021 г. и ако да – колко пъти и къде? Това 

преповтаря въпросите, поставени в писмото на проверяващия орган. 

Моля, ако имате бележки към писмото, да ги отразя и да го 

подложим на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Стоянова. 

Предлагам да подкрепим това предложение с гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Госпожа Матева поиска да се върне с доклад. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам Ви по искането на 

Софийски градски съд за изпращане на информация по отношение 

на лицето А. И. Ц. с посочено ЕГН дали е била 

включена в избирателните списъци за проведените през 2019-а и 

2021 г. избори, както и дали е упражнила правото си на глас?  

Предлагам с писмо да препратим искането направо до ГД 

ГРАО, тъй като те са компетентният орган, който разпечатва 

списъците и извършва след това проверка – дали лицата са 

гласували в съответствие с изискванията на Изборния кодекс, с 

копие до Софийски градски съд, с което да ги информираме, че е 

изпратено разпореждане на ГД ГРАО към Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството по делото, от които 

следва да очакват отговор. 

ЗАМЕСТИНК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, предлагам да подкрепим предложения текст на писмото с 

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 
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С това изчерпахме всички възможни доклади по точка 

четвърта от дневния ред. 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА ОИК. 

Думата има госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

проект на решение за промяна в състава на ОИК – Враца. Получили 

сме с вх. № МИ-11-2/31.01.2021 г. преписка от В. Л., 

упълномощен представител на коалиция „Демократична България – 

Обединение“, с която се предлагат промени в състава на 

Общинската избирателна комисия, като се предлага 

на мястото на К.    К.    К., член на ОИК, да бъде назначена Ю.    К. 

Ц. 

Към предложението са приложени: заявление от Красимир 

Колев за освобождаването му като член на ОИК – Враца, поради 

назначаването му за заместник областен управител на област Враца; 

декларация по чл. 75, чл. 80 и чл. 81, във връзка с чл.  6 и чл. 3, ал. 3 

от Изборния кодекс и копие от дипломата за 

завършено висше образование на Ю. К. Ц., както и 

необходимите пълномощни. 

Цялата документация е изпратена и по пощата.  

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

на Централната избирателна комисия да 

 „РЕШИ: 

Освобождава като член на ОИК – Враца, Красимир Крумов 

Колев и анулира издаденото му удостоверение. 

Назначава за член на ОИК – Враца, Юлия Константинова 

Цветкова. 

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада и предложението. 
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Преминаваме към гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1089-МИ/01.02.2022 г. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви още един 

проект на решение за променя в състава на ОИК – Мездра. 

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с 

вх. № МИ-15-42/31.01.2022 г. от Т. Ц. Т. за 

освобождаването й като председател на ОИК – Мездра. 

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

на Централната избирателна комисия да 

„РЕШИ: 

Освобождава като председател на ОИК – Мездра, Т. Ц. 

Т. и анулира издаденото й удостоверение“. 

Освен проекта на решение Ви предлагам да утвърдим и 

писмо до политическата сила за ново предложение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Чухте предложението на госпожа Георгиева. 

Предлагам да одобрим проекта на решение, с което 

освобождаваме председателя на ОИК – Мездра. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова) 

Решението е № 1090-МИ/01.02.2022 г. 

Колеги, нека да подложим на гласуване и съдържанието на 

писмото, с което се уведомява политическата сила, че очакваме да 

направи ново предложение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 
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Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Благодаря Ви, госпожо Георгиева. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка има проект на 

решение във връзка с преписка – вх. № ЧМИ-11-1, която касае 

предложение за промяна в състав на ОИК – 

Пазарджик. Заменя се досегашният член С.     Г.     К.  с нов член – 

И. В. Г.  

Предложението за решение е под проектен номер 1098. 

Предлагам да се освободи госпожа К., да 

се анулира издаденото й удостоверение и да бъде назначена    И.    В. 

Г. 

Към предложението са приложени изискуемите документи по 

Изборния кодекс по отношение на предложеното лице, декларациите 

и копие от дипломата за завършено висше образование на госпожа 

Г., както и пълномощни, удостоверяващи представителната 

власт на заявителя. 

Моля да подложим на гласуване предложения проект на 

решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението и направената корекция в правните 

основания. 

Предлагам да гласуваме това решение. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, 

Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1091-МИ/01.02.2022 г. 

Следващ докладчик в тази точка е господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам на Вашето 

внимание получена по имейл с вх. № МИ-06-136/26.1.2022 г. и след 

това в оригинал към същия номер на 28 януари 2022 г. от кмета на 
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община Вълчедръм информация във връзка с възникнала 

необходимост от предсрочно прекратяване пълномощията на член 

на ОИК – Вълчедръм, област Монтана, назначена с наше решение от 

2019 г. и назначаването на друго лице, което да довърши мандата. 

Уведомяват ни, че заместник-председателят на ОИК в община 

Вълчедръм Г. Г. е починал, като ни е предоставен и препис-

 извлечение от акт за смърт. Лицето е починало на 

26 декември 2021 г. 

Подготвил съм проект на решение относно промяната в 

състава на ОИК – Вълчедръм, с което решение, след като описвам 

фактическата обстановка, която Ви представих преди малко, 

предлагам Централната избирателна комисия да установи 

предсрочно прекратяване пълномощията на Г. Т. Г. като заместник-

председател на ОИК – Вълчедръм, област Монтана на основание чл. 

57, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс и анулира издаденото 

му удостоверение.  

Едновременно с това, уважаеми господин председателстващ, 

моля да поставите на гласуване проекта на решение. 

Подготвил съм писмо и до политическата сила, която е 

предложила лицето за заместник-председател на ОИК – Вълчедръм, 

а именно коалиция от партии Обединени патриоти – НФСБ – Атака 

и ВМРО. 

Подготвил съм писмо до тримата съпредседатели – господин 

Валери Симеонов, господин Волен Сидеров и господин 

Каракачанов, упълномощени представители на въпросната коалиция 

от партии, с което ги информираме за евентуалното сегашно 

решение, че предсрочно са прекратени пълномощията на Г. 

Г., заместник-председател на ОИК – Вълчедръм, и в най-

кратък срок да направят предложение за попълване състава на ОИК 

– Вълчедръм, като посочат кандидат за заместник-председател. 

Това са ми предложенията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, предлагам да гласуваме решение, с което да установим 
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прекратяване пълномощия и да одобрим писмо до коалицията, която 

е предложила заместник-председателя, който трябва да бъде сменен. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1092-МИ/01.02.2022 г. 

Следващ докладчик – господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви с вх. № МИ-10-

4/27.01.2022 г. предложение от Дарин Димитров, областен 

координатор на ГЕРБ в Търговище за промяна в ОИК – Търговище. 

Предлага се на мястото на М. К. Б. – председател на ОИК, 

да бъде назначена Д. Р. С. 

Към предложението са приложени декларации по Изборния 

кодекс и диплома за завършено висше образование на Десислава 

Стойкова, удостоверение от община Търговище от 28.01.2022 г. за 

акт за смърт на М. К. Б. и 2 броя пълномощни. 

Предвид изложеното и съответните основания от Изборния 

кодекс предлагам на вниманието Ви следното 

„РЕШЕНИЕ: 

Констатира предсрочно прекратяване пълномощията на 

Младен Кирилов Балуков като председател на ОИК – Търговище, 

област Търговище на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс 

поради настъпила смърт и анулира издаденото му удостоверение. 

Назначава за председател на ОИК – Търговище, област 

Търговище Десислава Руменова Стойкова със съответното ЕГН. 

На назначения председател на ОИК да се издаде съответното 

удостоверение“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на господин Ципов. 

Предлагам да одобрим текста на предложеното решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 
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Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1093-МИ/01.02.2022 г. 

Други доклади в тази точка няма. 

 

Продължаваме с точка шеста от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Думата има госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви постъпила 

жалба и ведно с нея изпратена цялостна административна преписка 

от ОИК – Елин Пелин, с вх. № ЧМИ-15-9/31.01.2022 г., която може 

да видите в моя папка. 

Жалбата е подадена до председателя на ОИК – Елин Пелин, 

срещу Решение № 8-ЧМИ от 25 януари 2022 г. на ОИК – Елин 

Пелин, с което решение ОИК – Елин Пелин, е регистрирала 

инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на 

частичните избори за кмет на кметство в село Лесново, община Елин 

Пелин, които следва да се проведат на 27 февруари 2022 г. 

Жалбата е подадена от лицето Р. С., която се е 

представила като председател на друг инициативен комитет, който 

също е регистриран в тези избори, за издигане на независимия 

кандидат Т. Е. И. за участие в тези избори. 

В моя папка от днешна дата Ви предлагам проект на решение 

тази жалба да бъде оставена без разглеждане, тъй като тя е подадена 

от лице, което няма правен интерес от подаване на такава жалба 

срещу това решение на ОИК, тъй като жалбоподателят нито в лично 

качество, нито като член на инициативния комитет не е пряк адресат 

на акта, който обжалва и съответно няма някакъв правен интерес от 

обжалване, тъй като не му се създават някакви нови субективни 

права или да му се вменяват задължения с обжалвания акт, поради 

което Ви предлагам да бъде взето решение, с което да бъде оставена 

без разглеждане жалбата срещу Решение № 8-ЧМИ от 25 януари 

2022 г. на ОИК – Елин Пелин, за регистрация на инициативен 
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комитет за издигане на Ц. С. Ц. като независим кандидат за 

кмет на кметство в село Лесново в частичните избори за кмет на 

кметство в село Лесново, община Елин Пелин, и да върнем 

административната преписка на ОИК – Елин Пелин. Това е 

предложението ми конкретно по повод жалбата.  

По същия повод имам свързан доклад и предложение, което 

да обсъдим, след като гласуваме настоящия проект, който може да 

видите в моя папка под № 1096. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, имате думата за предложения, корекции и мнения към така 

предложения текст. 

В момента гласуваме проект № 1096 – оставя без разглеждане 

жалбата. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1094-МИ/01.02.2022 г. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Имам и свързан доклад с току-що 

докладвания. 

Колеги, във връзка с информацията, която получихме по 

повод предходния ми доклад, във връзка с това решение на ОИК – 

Елин Пелин, и получената информация за това, че в регистрирания 

инициативен комитет има двама членове, които не отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс за тяхната регистрация, Ви 

предлагам Централната избирателна комисия да вземе отношение 

като се самосезира във връзка с това постановено решение на 

общинската избирателна комисия, в която връзка Ви предлагам и 

проект на решение с проектен номер 1100 в моя папка от днешна 

дата. 

В предложения текст, който ще видите, има само няколко 

технически корекции по повод изброените документи. 
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Проектът, който Ви предлагам, е относно Решение № 8-ЧМИ 

от 25 януари 2022 г. на ОИК – Елин Пелин, за регистрация на 

инициативен комитет за издигане на Ц. С. Ц. като независим 

кандидат за кмет на село Лесново в частичните избори, насрочени на 

27 февруари 2022 г. 

В проекта съм описала постъпилите в Централната 

избирателна комисия документи – придружително писмо, постъпило 

по електронната поща на Централната избирателна комисия със 

съответния входящ номер, постъпило от ОИК – Елин Пелин, във 

връзка с жалба срещу горецитираното решение на ОИК за 

регистриране на цитирания инициативен комитет. Придружителното 

писмо е подписано от председателя на ОИК – Елин пелин. Към това 

писмо са приложени копия на документи, които съм изброила, 

съгласно посоченото и в придружителното писмо – жалбата, 

подадена до ОИК – Елин Пелин, становище по тази жалба от самата 

ОИК, решението на ОИК, което е било оспорено, заявлението на 

инициативния комитет, регистрирано в ОИК – Елин Пелин; 5 броя 

декларации от членовете на инициативния комитет; Приложение 

№ 53-МИ от изборните книжа; банково удостоверение на името на 

представляващия инициативния комитет. 

Въз основа на всички тези представени документи е видно, че 

с Решение № 8-ЧМИ от 25 януари 2022 г. ОИК – Елин Пелин, е 

регистрирала инициативен комитет в състав от пет лица за издигане 

на Цветко Цветанов като независим кандидат в частичните избори, 

насрочени за 27 февруари 2022 г. Две от лицата, членове на 

инициативния комитет, не са с постоянни и настоящи адреси в село 

Лесново, община Елин Пелин, където е насрочен частичният избор 

за кмет на кметство. Този факт се установява както от представените 

документи, така и от самите декларации на лицата Б. Б. и 

М. М., които са посочили къде са постоянните и 

настоящите им адреси. 

Предлагам да приемем, че решението за регистрация на 

инициативния комитет частично е постановено в нарушение на 
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чл. 151, ал. 2 от Изборния кодекс, който изисква инициативният 

комитет да се образува от трима до седем избиратели с постоянен 

или адрес на пребиваване на територията на съответния изборен 

район, в случая на територията на кметство село Лесново, община 

Елин Пелин. 

Решение № 8-ЧМИ от 25.01.2022 г. на ОИК – Елин Пелин, е 

обявено на 25.01.2022 г. в 18,51 ч. Срещу решението е подадена 

жалба, която е оставена без разглеждане, с предходно гласуваното 

преди малко решение на Централната избирателна комисия. 

Предвид тези факти и представените писмени документи Ви 

предлагам да установим, че е налице влязъл в сила акт на 

общинската избирателна комисия за регистрация на инициативен 

комитет в предстоящите частични избори, който е частично 

постановен в нарушение на чл. 151, ал. 2 от Изборния кодекс по 

отношение на двама от членовете на инициативния комитет. 

Липсата на постоянен адрес на член на инициативен комитет 

е предпоставка за отказ за регистрацията му, а в случай че по-малко 

от трима членове на инициативния комитет не отговарят на 

изискванията за наличие на постоянен адрес на територията на 

изборния район към дата шест месеца преди изборния ден е налице 

основание общинската избирателна комисия да откаже 

регистрацията на целия инициативен комитет. 

Решението на ОИК е постановено при частична липса на 

предпоставките, визирани в чл. 151, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, 

което е критерий за частична нищожност на постановения акт в 

частта му, с която лицата Б. Б. и М. М. са 

регистрирани като членове на инициативния комитет за издигане на 

независим кандидат за кмет на кметство в село Лесново, без тези 

лица да притежават качеството на избиратели в съответния вид 

избор, тоест без да притежават постоянен адрес или адрес на 

пребиваване на територията на съответния изборен район. 

 Констатираният порок на влезлия в сила акт на ОИК – Елин 

Пелин, в частта, с която са регистрирани двама от членовете на 
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инициативен комитет, прави невъзможно и недопустимо оставането 

му в правната действителност в тази му част, поради което следва 

Решение № 8-ЧМИ от 25.01.2022 г. на ОИК – Елин Пелин, частично 

да се обяви за нищожно и издаденото удостоверение от ОИК да се 

анулира, като на негово място се издаде ново с актуалния състав на 

членове на инициативния комитет. 

Предвид всичко изложено и на основание чл. 57, ал. 1, т.1 и 2, 

във връзка с чл. 151, ал. 2 от Изборния кодекс предлагам 

Централната избирателна комисия да вземе решение, с което да 

обяви Решение № 8-ЧМИ от 25.01.2022 г. на ОИК – Елин Пелин, за 

регистрация на инициативен комитет за издигане на Ц. 

Ц. като независим кандидат за кмет на кметство в село 

Лесново в частичните избори за 27 февруари 2022 г. за 

частично нищожно в частта, в която като членове 

на Инициативния комитет са регистрирани лицата Б.   А.   Б. и М.    

М.  М. 

Да бъде указано на ОИК – Елин Пелин, да анулира 

издаденото удостоверение за регистрация на Инициативен комитет 

за издигане на Ц. Ц. като независим кандидат в 

предстоящите частични избори, като на негово място издаде ново 

удостоверение за регистрация на инициативен комитет с останалите 

трима членове, за които са налице изискванията на Изборния кодекс. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, имате думата за коментари по предложеното решение. 

Госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Искам няколко пояснения: директно 

ли е постъпила жалбата в Централната избирателна комисия, за да 

можем да коментираме просрочието или чрез общинската 

избирателна комисия? Кога в ОИК е постъпила тази жалба? 

Като казваме на коя дата и в колко часа е обявено решението, 

кое имаме предвид – публикуването на електронната интернет 

страница на ОИК, или обявяването на таблото за обявяване на 

решенията? 
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Тъй като съм взела думата, предлагам в частта, подписана от 

председателя на ОИК – Елин Пелин, да отпадне в първия абзац, 

защото така легитимираме нарушенията – нарушение го наричам, с 

оглед на дългогодишния опит на Централната избирателна комисия 

да наложи на общинските избирателни комисии правилото да се 

подписват документите съобразно Изборния кодекс. 

В този смисъл приемаме, че от общинската избирателна 

комисия е постъпило придружително писмо, без да поясняваме от 

кого е подписано, тъй като трябва да е подписано от председател и 

секретар. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: По уточненията, които искахте да 

направя: първо, по отношение на обявяването – посочените в 

проекта на решение дата и час на обявяване са тези, видни от 

обявяването на интернет страницата на ОИК – Елин Пелин, със 

съответните изпратени от самата общинска избирателна комисия 

документи. Няма представени такива, които да показват обявяването 

и свалянето от таблото при тях.  

Подадената жалба е подадена до ОИК – Елин Пелин, 

получена е при тях и ОИК – Елин Пелин, я е препратила към 

Централната избирателна комисия с останалите изброени 

документи, които цитирах. Тези документи са описани в 

придружителното писмо на общинската избирателна комисия. 

Представеното становище от ОИК – Елин Пелин, е посочено 

като приложен документ в това придружително писмо. В него ОИК 

са описали, че жалбата е подадена по електронен път до ОИК – Елин 

Пелин, на 28 януари 2022 г. в 18,20 ч. и е входирана с вх. № 344 от 

29 януари 2022 г. във входящия регистър на ОИК – Елин Пелин. 

Моля, във връзка с направените уточнения, този мой доклад 

да бъде отнесен към предходния доклад във връзка с предходното 

решение по повод жалбата срещу Решение № 8-ЧМИ на ОИК – Елин 

Пелин, двата доклада, които изложих, да бъдат обобщени в общ 

доклад. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, предлагам да гласуваме обединяването на двете решения, 

тоест добавяне на аргументите и диспозитива от така докладвания 

втори доклад към първия. Така ще имаме едно общо решение, което 

ще се отнесе и за втория доклад. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, имам два доклада в тази точка. 

Първият е кратък и отново е на колегата Георгиев, тъй като 

той отсъства. В негова папка от днешна дата с вх. № ЦИК-11-07 сме 

получили сигнал от господин Ц. М. Д. 

Докладвам Ви го само за сведение. Сигналът е изложение в 

около 17-18 страници. Прегледах ги внимателно, но нито едно от 

изложените в сигнала обстоятелства не касае компетентността на 

Централната избирателна комисия. Не предлагам да бъде препращан 

на други органи и институции, тъй като, видно, от сигнала и от 

титулната му част, той е адресиран до където е преценил господин 

Димитров. Докладвам доклада само за сведение и запознаване – 

ЦИК-11-7/27.01.2022 г. 

Вторият ми доклад в тази точка е в моя папка, подпапка 

„ОИК – Хисаря“. 

Предлагам проект на решение по жалба срещу Решение 

№ 155-МИ на ОИК – Хисаря. Моля да се запознаете с проекта, тъй 

като е доста дълъг. Аз ще докладвам за протокола накратко, въпреки 

че сме го обсъдили на работно заседание. Докато докладвам, може 

да се запознаете в детайли  с предложения проект. 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с 

вх. № МИ-06-127/25.01.2022 г. от Г. С., с която е 

оспорено Решение № 155-МИ/12.01.222 г. на ОИК – Хисаря, което е 

постановено в хипотезата на чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс – 
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твърди се незаконосъобразност, сочат се доводи за нарушения на 

материалния и процесуалния закон и се иска отмяната му по 

изложените в жалбата аргументи. Производството се води по реда на 

чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс.  

По допустимостта на жалбата, считам, че същата е 

недопустима, тъй като е подадена от лице без материално правен 

интерес и тъй като е просрочена. Решението е публикувано на 

12 януари 2022 г. на сайта на ОИК – Хисаря, и макар че в самото 

решение е посочен грешен ред за обжалване – защо е грешен, 

излагам подробни мотиви в проекта на жалба още на стр. 1, но дори 

и да приемем, че е приложим който и да е ред за обжалване – дали 

по чл. 88 или по чл.459, които са посочили ОИК – Хисаря, и в двата 

случая жалбата е просрочена. 

Извън това обаче в тази жалба се излагат доводи за 

съществени нарушения на материалното и процесуално изборно 

право, поради което предлагам да бъде прието като сигнал, който 

Централната избирателна комисия да разгледа. Всички относими 

документи към преписката се намират в папката, където е проектът 

за жалба. 

В контекста на изложеното – ще го наричам оттук нататък 

сигнал, считам, че ОИК – Хисаря, е следвало да постанови решение, 

с което да осъществи правомощията си по чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от 

Изборния кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 11, във връзка с чл. 30, 

ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната власт в и да 

констатира прекратяването на правомощията на общински съветник, 

по отношение на когото е констатирано наличие на несъвместимост 

за заеманата длъжност и да обяви за избран следващият в листата. 

Двата основни порока, на които се базира твърдението ми за 

такова тежко нарушение на материалния и процесуалния закон, че те 

да не могат да бъдат санирани по никакъв начин и да се налага 

прогласяването на нищожността на акта на ОИК – Хисаря, са: първо, 

абсолютната липса на мотиви – нито в протоколното решение на 

комисията, нито в акта, с който те са се произнесли, нито където и да 
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било другаде, намираме мотиви за взетото от тях решение. Освен 

абсолютната липса на мотиви комисията на практика е бездействала 

и не е реализирала изричното си правомощие да обяви за избран 

следващият в листата, като по този начин се постига и още едно 

нарушение на материалните и процесуални норми – на практика се 

прегражда правото на защита на заинтересованите лица и на лицата, 

които ще бъдат засегнати от този акт, тъй като те нямат възможност 

да реализират правото си да оспорят констатациите на общинската 

избирателна комисия и по този начин да докажат наличието или 

липсата на несъвместимост. 

В тази връзка в проекта на решение съм изложила 

хронологично действията на общинската избирателна комисия. С 

този казус Централната избирателна комисия е занимавана няколко 

пъти, като включително сме изпращали указания на ОИК – Хисаря, 

за това какви са законовите й правомощия, какви са задълженията й 

и че следва да ги предприеме. Към настоящия момент няма 

движение по тази преписка, като изключим процесното решение от 

12 януари 2022 г. 

Следва да отбележа за протокола, че в деня, в който е 

гласувано въпросното решение, в протокола е отразен начинът на 

гласуване, но ОИК – Хисаря, не е спазила още един процесуален 

принцип – че гласуването се извършва явно, поименно и следва да 

бъде отразено в протокола. Единственото, което виждаме, е, че има 

2 гласа „за“ вземане на решение по чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА и 

10 гласа „против“. Няма изложени мотиви в тази връзка.  

В контекста на казаното до момента, включително и на база 

подробно изложените в проекта ми на решение мотиви, считам, че 

този акт на ОИК – Хисаря, страда от два от най-тежките пороци, 

които обуславят отмяната му и дори обявяването му за нищожен – 

липса на мотиви и неизпълнение на изрично уредено в закон 

задължение на органа за произнасяне. Изброените пороци според 

мен са от такова съществено нарушение на правото на защита на 

заинтересованите лица, че няма как да обосновем санирането му за 
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напред. Дори самата липса на мотиви само по себе си е абсолютно 

отменително основание, достатъчно да бъде обявена 

незаконосъобразността на акта, поради което Ви предлагам, след 

като се запознаете с проекта на решение, да гласуваме наше решение 

с диспозитив: Централната избирателна комисия  

„РЕШИ: 

Обявява за нищожно Решение № 155-МИ от 12.01.2022 г. на 

ОИК – Хисаря. 

Указва на ОИК – Хисаря, че следва да изпълни задължението 

си по чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Изборния кодекс, във връзка с 

чл. 30, ал. 4, т. 11, във връзка с чл. 30, ал. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната власт (ЗМСМА), като се произнесе с 

решение при съобразяване на изложеното в мотивите на настоящия 

проект на решение“. 

Това е предложението ми. Моля да се запознаете с 

приложените документи и с проекта, за да го обсъдим и да го 

подложим на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: 

Колеги, имате думата. Специално казусът ОИК – Хисаря, беше 

обсъждан и на работно заседание преди започването на редовното 

ни заседание. 

Някой иска ли да изрази мнение? 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Само ще кажа с две думи, че подкрепям 

изцяло предложения проект. Тъй като по част от преписките, 

включително и по тези, по които също сме давали указания на ОИК 

– Хисаря, съм била докладчик и аз, считам, че наистина е крайно 

време комисията да изпълни освен правомощията и задълженията си 

по Изборния кодекс, и по Закона за местното самоуправление и 

местната власт. 

Надявам се, че с това решение ще се наложи да изпълнят 

задълженията си. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, госпожо Матева. 

Други мнения? 

След като изслушахме госпожа Матева, предлагам да 

преминем към гласуване и да одобрим предложения текст на 

решение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1095-МИ/01.02.2022 г. 

 

Поради изчерпване на докладите в тази точка пристъпваме 

към последната точка от дневния ред: 

РАЗНИ. 

В тази точка имам два кратки доклада за сведение. 

В моя папка от днес е върнат превода от едно циркулярно 

писмо, изпратено ни от госпожа Глория Марибел Торес, с което ни 

уведомява, че е станала съветник по международни отношения на 

Националната изборна комисия в Колумбия. Изпратила ни е 

телефоните си, мейлите си. Направила е това до всички комисии от 

Европа, Азия, Океания и така нататък. Докладвам Ви го, разбира се, 

за сведение. Писмото е с вх. № ЦИК-07-7/27.01.2022 г. 

Имаме и едно писмо, получено на 28 януари 2022 г., с вх. № 

ЦИК-00-312-2/27.01.2022 г. от господин К., който е помолил 

писмените му бележки по обсъждания проект за техническа 

спецификация да бъдат интегрирани във вътрешната мрежа, за да 

бъдат разгледани от всички колеги. Мога да Ви уверя, че ги има в 
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директорията „Система за дистанционно електронно гласуване“. 

Освен това госпожа Нейкова ползва тази редакция за писмото, което 

изпратихме. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам в тази точка, ако сте 

съгласни, да гласуваме писмо до ГД ГРАО във връзка с гласуваното 

по-рано писмо до „Информационно обслужване“ АД относно 

изискване на информация за списъка с кандидатските листи на 

кандидатите за кметове, регистрирани в частичните избори.  

Утре, след като бъде получено това писмо, списъкът да бъде 

изпратен на ГД ГРАО за извършване на проверка за действителност 

на регистрацията съгласно чл. 397 от Изборния кодекс и Раздел 

първи, т. 1 от Решение № 966-МИ, изменено с Решение № 1099-МИ, 

за да не минава с последващо одобрение.  

Предлагам сега да вземем това решение и утре да бъде 

изпратено писмото. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, госпожо Матева. 

Нека да бъде изпреварващо, вместо последващо. 

Подлагам на гласуване предложеното решение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, с това изчерпахме дневния ред и можем да закрием 

заседанието на Централната избирателна комисия. 
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Насрочвам следващото редовно заседание на Централната 

избирателна комисия на 3 февруари 2022 г. от 10,30 ч. 

Благодаря. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,45 ч.) 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Димитър Димитров 

 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

С. Аличкова 

 

 


