
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 160 

 

На 3 февруари 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад относно указ на Президента на Република България 

за насрочване на частични избори. 

Докладва: Димитър Димитров 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Елка Стоянова, Силвия Стойчева, 

Георги Баханов 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Силвия Стойчева, Гергана 

Стоянова, Красимир Ципов, Георги Баханов 

   5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица 

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

Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Йорданка 

Ганчева, Ерхан Чаушев 
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Заседанието бе открито в 10,30 ч. и ръководено от господин 

Димитър Димитров – заместник-председател на Централната 

избирателна комисия. 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Здравейте, колеги! 

Започваме днешното  заседание. 

Първо, давам думата на госпожа Матева за кратко приветствие 

по случай днешния важен ден – Деня на изборите, глобалния 

изборен ден. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, както разбрахте, 

колегата Димитров ми възложи като говорител да отправя от името 

на Централната избирателна комисия приветствие. 

Днес, за 17-а поредна година Централната избирателна 

комисия отбелязва Световния ден на изборите. 

Решението за отбелязване на Световен ден на изборите е взето 

през 2005 г. на конференция на Асоциацията на избирателните 

комисии от Централна и Източна Европа (АСЕЕЕО), проведена в 

Унгария. Централната избирателна комисия е един от първите 

членове на АСЕЕЕО още от 1991 г. 

Целта на тази асоциация е да осигурява форум за обмен на 

информация и добри практики между органите за управление на 

избори в Европа. Асоциацията обединява органите за управление на 

избори в повече от 25 държави и работи в тясно сътрудничество с 

международни организации, които осъществяват наблюдение на 

избори, сред които Европейската комисия за демокрация чрез право 

(Венецианската комисия) и Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ОССЕ). 

Днес Централната избирателна комисия отбелязва Деня, който 

е посветен на правото на избор на всеки български гражданин, което 

е едно от основните демократични права, залегнали в чл. 1, ал. 2 от 
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Конституцията на Република България и съгласно което цялата 

държавна власт произтича от народа и се осъществява от него 

непосредствено чрез органите, предвидени в Конституцията. Затова 

отговорността на Централната избирателна комисия е да гарантира 

честността и прозрачността на изборния процес в синхрон с 

демократичните принципи и изискванията на Изборния кодекс. 

Смятам, че особено в 2021 г., с организацията на повече от 

четири национални избора, едновременно с това и частични избори, 

Централната избирателна комисия се справи много добре с тази своя 

задача. 

Позволете ми от името на Комисията да благодаря на 

българските избиратели, на всички членове на избирателни комисии, 

участвали в организацията и произвеждането на избори, както и на 

международните ни партньори, които имат отношение към 

организацията и наблюдението на изборите!  

Пожелавам от името на Централната избирателна комисия на 

всички здраве, мир и просперитет! 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, госпожо Матева. 

Само мога да добавя две неща: предходната година беше 

изключителна по отношение на избори. Не успях да открия друг 

пример, в който има три изборни дати за национални избори, плюс 

един добавен, тоест четири избора. Това е нещо, разбира се, в 

рамките на шегата, като измерение на Гинес в горната част на 

оценките. 

Искам да се присъединя към благодарностите на всички, които 

в служебни качества или по задължения, на местните органи, които 

имат отношение към това да успеем да проведем изборите в 

ситуация на пандемични условия и специален санитарен режим! 

Благодаря Ви, колеги!  

Вашите усилия все пак имат чудесни резултати и всички са 

впечатлени от това, което се случи миналата година! 
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С това приключихме тържествената част. 

Продължаваме със стандартното протичане на днешното 

заседание. 

В залата сме 9 членове на Централната избирателна комисия – 

налице е необходимият кворум, за да пристъпим към обичайната 

работа. 

Поради ползване на годишен отпуск от заседанието ще 

отсъстват господин Томов, господин Чаушев, госпожа Нейкова и 

госпожа Йорданка Ганчева. 

Дневният ред, който след малко ще подложа на гласуване, е от 

пет точки, като може да коментирате и предлагате промени в този 

дневен ред: 

1. Доклад относно указ на президента за насрочване на 

частични избори – докладвам Ви аз. 

2. Машинно гласуване – докладчик: господин Войнов. 

3. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК – 

докладват:  госпожа Елка Стоянова, госпожа Стойчева и господин 

Баханов. 

4. Доклади по административни преписки – докладват: 

госпожа Солакова, Матева, господин Димитров, госпожа Стойчева, 

Гергана Стоянова, господин Ципов и господин Баханов. 

5. Доклади по административни преписки – докладва госпожа 

Матева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Господин Димитров, моля да ме 

включите в точка трета: „Искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Има 

ли други предложения по дневния ред? 

Предлагам да одобрим така предложения дневен ред с 

направеното допълнение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Любомир 
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 

НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ. 

Колеги, в тази точка ще Ви запозная с кратък доклад, с който 

Ви уведомявам, че е постъпил препис от Указ № 49 на Президента 

на Република България, който на основание чл. 98, т. 1 от 

Конституцията, във връзка с чл. 463, ал. 5 насрочва частичен избор 

за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна на 

3 юли 2022 г. Това ще е следващият изборен ден – 3 юли. 

Предполагам, че ще има и други укази, но те ще постъпват, когато 

бъдат заявени такива избори. 

По тази точка няма какво да гласуваме. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов ще направи своя доклад в тази точка. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, започвам с доклад 

относно писмо – вх. № ЧМИ-23-5/31.01.2022 г., от Държавната 

агенция „Електронно управление“ АД (ДАЕУ), с което отговарят на 

нашето писмо, с което предложихме ДАЕУ да извърши процедура 

по изграждане на софтуера за частичните избори на 27 февруари 

2022 г. с използването на новите ключове.  

В писмото си Държавната агенция „Електронно управление“ 

АД съобщава свои съображения относно изграждането на софтуера. 

Във връзка с това вчера проведохме работна среща с техни 

представители.  

Докладвам Ви писмото за запознаване. Предлагам на работна 

група „машинно гласуване“ да обсъдим как да действаме. 
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Докладвам Ви писмо – вх. № ЧМИ-04-03-3/02.02.2022 г., от ГД 

ГРАО в отговор на наше писмо, с което ни изпращат данни за броя 

на избирателите по избирателни секции въз основа на отпечатаните 

от ГД ГРАО предварителни избирателни списъци за частичните 

избори за кметове на кметства, насрочени за 27 февруари 2022 г. От 

данните за броя на избирателите се вижда, че от 23 избирателни 

секции, в които ще има частични избори, в две секции броят на 

избирателите е по-малко от 300, тоест в тези две секции ще трябва 

да се гласува с хартиени бюлетини – секцията в Чернооки, община 

Крумовград и секцията в Драгомъж, община Исперих. В останалите 

21 секции избирателите са над 300 и в тях следва да има машинно 

гласуване. 

Първото решение, което ще предложа, е да определим, че 

машинно гласуване ще има в 21 избирателни секции с брой 

избиратели над 300. Може да погледнете в моя папка – има файл 

„списък машини – ЧМИ“. Там е посочен броят на избирателите във 

всяка секция заедно с техните адреси, както са ни подадени от ГД 

ГРАО.  

Предлагам с протоколно решение да определим 21 секции, в 

които ще има машинно гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на господин Войнов. 

Предлагам да го одобрим. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, виждате таблицата, направил съм я 

малко по-разширена. В последните две колони, след броя 

избиратели, има колона „брой гласували“ на 14 ноември, съответно 

„брой гласували“ през 2019 г. на общите избори за общински 

съветници и за кметове. 
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Първото писмо е брой гласували на 14 ноември, второто е – 

брой гласували през 2019 г. на частичните избори. 

Предлагам, ако се обединим, следното: примерно да 

определим две машини в секциите, където на 14 ноември са 

гласували над 200 избиратели, а през 2019 г. са гласували 

над 400 избиратели.  

Ако следваме този принцип, се получава, че в шест секции би 

трябвало да има по две машини. Забележете, в четири от тези секции 

две машини е имало и на произведените избори на 14 ноември 

2021 г., а двете секции, маркирани в жълто, са нови две секции, в 

които предлагам да има по две машини. Това са секциите във 

Величково, където 288 избиратели са гласували на 14 ноември, а 

през 2019 г. 477, и секцията в Ясеновец – 27-ма секция, където са 

гласували 230 избиратели на 14 ноември, но пък през 2019 г. са 

гласували 517 избиратели. 

Ако имате други съображения, съм съгласен да ги обсъдим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението. 

Пред Вас е проектът. Има ли мнение, различно от това, което 

предложи господин Войнов, или коментар към неговото 

предложение? 

Моля да одобрим с протоколно решение това разпределение 

на машините и хартиените бюлетини по секции. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, предлагам да вземем протоколно 

решение списъкът на избирателните секции с броя на избиратели да 

бъде обявен в рубриката „Брой избиратели“, като последните две 

колони бъдат премахнати, а отделно да бъде публикуван в рубриката 

„Машинно гласуване“ списъкът на избирателните секции с машинно 
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гласуване, тоест тази таблица, без двата реда за Чернооки и за 

Драгомъж, където няма да има машини. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, предлагам с гласуване да одобрим това предложение, тъй 

като то е технологично. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви две писма с 

вх. № ЦИК-06-11-8 и ЦИК-06-11-9. Те са кореспонденция между 

„Информационно обслужване“ АД и Смартматик във връзка с 3-то 

ниво отдалечени софтуерни консултации. 

В първото писмо „Информационно обслужване“ АД изпраща 

имената и имейлите на четиримата специалисти, които 

допълнително ги добавихме към софтуерните консултации, с молба 

да бъдат добавени и поканени в трансфера на знания.  

С второто писмо старши ръководителят на проекта от 

Смартматик отговаря, че заявените участници ще бъдат добавени 

към поканените. Докладвам писмата за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, господин Войнов. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА 

ОИК. 

Първият докладчик по тази точка е госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка с днешна дата е 

преписка с вх. № МИ-27-28/01.02.2022 г. – искане за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Карнобат. Писмото е подписано от 

председател и секретар на ОИК и касае проведено заседание във 
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връзка с предсрочно прекратяване пълномощията на общински 

съветник и обявяване за избран следващият в листата. 

Към преписката са приложени изискуемите документи, 

включително и счетоводна справка за извършения разход и 

контролен лист за предварителен контрол от финансовия контрольор 

за поемане на разхода, поради което Ви предлагам с протоколно 

решение да одобрим разход в размер на 911,27 лв. за ОИК – 

Карнобат. 

Моля да подложим на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Чухте предложението, направено от госпожа Стоянова. 

Пристъпваме към гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане за 

изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК – Горна 

Оряховица, с вх. № МИ-27-29/02.02.2022 г., за проведени две 

заседания – на 11 януари и на 31 януари. И на двете заседания са 

приети решения за предсрочно прекратяване пълномощията на 

общински съветник и обявяване за избран следващият от листата на 

съответната партия.  

Преписката е окомплектована в цялост. Приложен е контролен 

лист от финансовия контрольор за извършване на предварителен 

контрол, както и счетоводна справка за размера на исканите 

възнаграждения, които са на стойност 2 142,64 лв. заедно с 

осигурителните вноски за проведените две заседания на ОИК – 

Горна Оряховица. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

исканите възнаграждения. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, пристъпваме към гласуване, за да одобрим това 

предложение. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги с вх. 

№ МИ-17-30/02.02.2022 г. е постъпило искане в Централната 

избирателна комисия от ОИК – Хайредин, за изплащане на 

възнаграждение на членовете на същата за заседание на ОИК, 

проведено на 31 януари 2022 г., във връзка с получено писмо в 

Централната избирателна комисия относно отговор на ОД на МВР – 

Враца, поради което ОИК – Хайредин, се събира на извънредно 

заседание, на което подробно са описали всички точки от писмото. 

 Представили са ни доказателства за свършената работа, 

поради което желаят изплащане на възнаграждение в размер на 

650,37 лв. с осигурителните вноски. 

В заседанието са участвали двама заместник-председатели и 

6 членове. Представен е контролен лист и счетоводна справка от 

счетоводството на Централната избирателна комисия относно 

поемане на задължението. 

С оглед на доклада ми предлагам с протоколно решение да 

одобрим изплащането на исканото възнаграждение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението. 

Предлагам да гласуваме изплащането на тези 650, 37 лв. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

 

Продължаваме с четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Давам думата на госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия получихме писмо от Министерството на финансите – 

вх. № НС-04-1/01.02.2022 г., с искане до 2 февруари 2022 г. да 

предоставим информация за средствата, предоставени по бюджета 

на Централната избирателна комисия с постановление на 

Министерския съвет или на основание друг нормативен акт.  

В тази връзка, като се има предвид, че от главния счетоводител 

е предадена информация – неофициално, в срока още на 31 януари 

2022 г., предлагам на днешното заседание официално да одобрим 

изпращането на такава справка. 

Изготвена е докладна записка с вх. № ЦИК-09-39/02.02.2022 г. 

с приложена таблица, от която се вижда, че с Постановление № 400 

от 22 декември 2020 г. на Централната избирателна комисия са 

предоставени средства за осигуряване на специализирани устройства 

за машинно гласуване за изборите на 4 април 2021 г. Предлагам Ви 

да одобрим изпращането на тази информация.  

В тази връзка предлагам отново да възложим на 

администрацията проучването на реда за присъединяване към 

системата за електронен обмен на съобщения с оглед изпращане на 

тези справки до министъра на финансите по този ред, както и 

разбира се, тази информация ще се изпрати по електронната поща и 

ще се предостави на служител от дирекция „Държавни разходи“. 

Виждате по таблицата, че от предоставените средства – те са 

отчетени като разход, една много малка част са възстановени в 

държавния бюджет. Ако не се лъжа, тази година Централната 

избирателна комисия чрез тези средства съумя да организира и 
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проведе обществената поръчка за възлагане доставката на СУЕМГ, 

както казах, за парламентарните избори на 4 април 2021 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада. 

Предлагам да приемем с протоколно решение да бъде 

изпратена справката, както е отразена в папката на госпожа 

Солакова. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам Ви за сведение получена 

покана за провеждане на семинари във връзка с промени в данъчни 

закони. Да се публикува тази покана, ако не е публикувана, в 

специалната рубрика „Покани за семинари“, както и да се 

предостави на директора на дирекция „Администрация“. Докладвам 

Ви го за сведение. 

Колеги, получили сме писмо от отдел „Административно 

обслужване“ в Народното събрание с вх. № ЦИК-02-14/01.02.2022 г. 

Изпратена ни е фактура на стойност 378,65 лв. за изпратени 

изходящи писма от Централната избирателна комисия за месец 

януари 2022 г. 

Предлагам Ви да одобрим да се преведе по предоставената 

банкова сметка тази стойност. Имаме представен опис на 

изпратените пратки, както и справка от Деловодството за проверка 

на този опис. 

Моля за протоколно решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, изпратили сме 246 пратки и този брой съвпада с 

информацията от Народното събрание. 

Предлагам да одобрим доклада с протоколно решение. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

Благодаря Ви, госпожо Солакова. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, припомням, че с 

писмо изискахме от „Информационно обслужване“ АД да ни бъдат 

изпратени въведените в системата cik.is-bg.net кандидатски листи за 

частичните избори, насрочени за 27 февруари 2022 г., като молбата 

ни беше информацията да бъде изпратена към 12,00 ч. на 

2 февруари, тъй като срокът за регистрация на кандидатски листи 

изтичаше на 1 февруари.  

Докладвам Ви писмо с вх. № ЧМИ-00-7/02.02.2022 г. от 

„Информационно обслужване“ АД, което се намира във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали. В това писмо „Информационно 

обслужване“ АД, освен че ни информира за резултатите от 

извършената от него проверка в изпълнение на Решение № 966-

МИ/05.09.2019 г., изменено с Решение № 1099-МИ от 13 септември 

2019 г. – отговарят ли кандидатите на изискванията на чл. 413 от 

Изборния кодекс и т. 5 от първото решение, което Ви цитирах, ни 

информира коя алинея от чл. 413, който е с 8 алинеи, е приложима в 

конкретния случа и коя – не е. 

Колеги, припомням, и всички сме наясно, че Централната 

избирателна комисия взема решение при организацията на 

частичните местни избори да бъдат прилагани принципните 

решения, които са приети при организацията на общи местни 

избори, в които има избори за общински съветници и кметове на 

общини, които, естествено, не са приложими, когато организираме 

частични местни избори за кметове на кметства, но 

„Информационно обслужване“ АД, очевидно, преценява, че трябва 
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да укажат на Централната избирателна комисия коя част от чл. 413 е 

приложима, както и коя част от собствените решения на 

Централната избирателна комисия е приложима и коя – не е. 

Моето лично мнение е, че „Информационно обслужване“ АД 

трябва да се съсредоточи в изпълнението на това, което му 

възлагаме, тъй като това се случва в изпълнение на договорни 

взаимоотношения между Централната избирателна комисия и 

„Информационно обслужване“ АД и ние плащаме за тези услуги. 

В тази връзка Ви информирам, че при проверката на 

„Информационно обслужване“ АД не са открити кандидати за 

кметове, които да не отговарят на изискванията на закона и на двете 

решения на Централната избирателна комисия, за които Ви 

информирах. 

Информират ни освен това, че към 12,00 ч., когато сме 

поискали информацията, не са въведени в системата cik.is-bg.net 

кандидати за шест кметства. След като получих тази информация, 

възложих на служител от отдел „Регистри“ да се свърже незабавно с 

общинските избирателни комисии, които организират изборите в 

тези шест кметства, и да бъдат помолени общинските избирателни 

комисии незабавно да изпратят информацията по електронна поща 

на Централната избирателна комисия и да бъде въведена в системата 

cik.is-bg.net.  

Припомням, че взехме решение списъкът с кандидатите да 

бъде изпратен на ГД ГРАО за проверка отговарят ли на 

изискванията на Изборния кодекс, за да бъдат избирани. Обобщен е 

списъкът от отдел „Регистри“ – намира се във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали и файлът се казва „кандидати 27 февруари 

за ГД ГРАО, финал“. Както на предходно обсъждане казах, в две от 

кметствата имаме само по един кандидат, в останалите са повече от 

един. Писмото заедно със списъка е изпратено вчера на ГД ГРАО за 

проверка и се надяваме днес до края на деня или най-късно утре 

сутринта да бъде изпратен резултатът от проверката. 
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Списъците с кандидатите за отделните кметства от 

общинските избирателни комисии, изпратени на електронната поща 

на Централната избирателна комисия, са заведени с вх. № ЧМИ-15-

10. От едно до седем всички са във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали и Ви ги докладвам за запознаване и за сведение, тъй 

като, както казах, информацията за кандидатските листи е обобщена 

в таблицата. Това е, което Ви докладвам в момента, във връзка с 

кандидатските листи за частичните местни избори. 

Тъй като съм в тази точка и във връзка с доклада от 

„Информационно обслужване“ АД, който Ви представих, и във 

връзка с отбелязването на Световния ден на изборите се опитах да 

потърся информация на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия, за която знам, че трябва да се съдържа в 

2017 г. в секция „Съобщения“ или „Международна дейност“. За 

пореден път установявам, че на страницата на Централната 

избирателна комисия, когато търсим по ключова дума във 

възможността, може да се търси само в „Решения“. 

Предлагам да се вземе протоколно решение да бъде изпратено 

писмо до „Информационно обслужване“ АД въз основа на договора, 

с който поддържат интернет страницата на Централната избирателна 

комисия, да бъде въведена възможност при търсене по ключова дума 

да се търси във всички възможни отдели и секции на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Матева – да се напише 

писмо до „Информационно обслужване“ АД с така формулираната 

заявка. 

Предлагам да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папката 

с мои инициали има така наречен поздравителен адрес, който от 

отдел „Връзки с обществеността“ ни предлагат да изпратим до 

всички ОИК във връзка със Световния ден на изборите, който 

отбелязваме днес, тъй като активни към настоящия момент колеги, 

които организират избори, са общинските избирателни комисии, 

които имат мандат. 

Моля да гласуваме предложението, ако сте съгласни с текста, 

за да се подпише и да се изпрати. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението. Има ли коментари по съдържанието 

на писмото до всички ОИК? 

Предлагам да преминем към гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващият докладчик в тази точка съм аз. 

Ще Ви докладвам за сведение превода на писмото – вх. № 07-

5-3/31.01.202 г. В него ни е представен дневният ред и редът, по 

който що се проведе глобалната среща на върха за Световния ден на 

изборите. Тя ще се проведе едновременно в две платформи –

YouTube и Zoom. Представен ни е доста дълъг списък с участници – 

всички имат по четири-пет минути, вероятно, за да отравят 

поздравление. Дадени са часови пояси. 

Смисълът на тази среща на върха е по-скоро да се отбележи 

събитието. Няма друго задължение. Може да погледнете превода на 

дневния ред. Докладвам го, както казах, за сведение. 

По същия повод имаме персонално изпратено писмо от 

председателя на Централната избирателна комисия на Казахстан с 

вх. №-07-10 от 1 февруари. Докладвам Ви го също за сведение. 

Следващ докладчик е госпожа Стойчева. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, господин 

председателстващ. 

Колеги, в папка с моите инициали се намира проект на 

решение относно невъзстановени суми от депозити на инициативни 

комитети.  

След извършена инвентаризация на разчетите по сметка 

„Временни депозити, гаранции и други чужди средства от местни 

лица“ Централната избирателна комисия установи остатък от 

невъзстановени суми от депозити на инициативни комитети към 

31 декември 2021 г., както следва: депозит по чл. 129 от Изборния 

кодекс в размер 100,00 лв. на Инициативен комитет за Десислава 

Петрова Иванчева за изборите за членове на Европейския парламент 

от Република България, произведени на 26 май 2019 г.; депозит на 

Инициативен комитет за Чавдар Радионов Маринов за изборите за 

народни представители, произведени на 4 април 2021 г; депозит на 

Инициативен комитет за Евгений Христов Минчев за изборите за 

народни представители, произведени на 11 юли 2021 г.; депозит на 

Инициативен комитет за Светлозар Анастасов Николов за изборите 

за народни представители, произведени на 11 юли 2021 г.; депозит 

на Инициативен комитет за Галин Бенчов Цоков за изборите за 

народни представители, произведени на 11 юли 2021 г.; депозит на 

Инициативен комитет за Бойко Йорданов Атанасов за изборите за 

народни представители, произведени на 14 ноември 2021 г.; депозит 

на Инициативен комитет за Венцислав Атанасов Ангелов и Дарина 

Недева Тодорова за изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката, произведени на 14 ноември 2021 г.; депозит по чл. 129 

от Изборния кодекс на Инициативен комитет за Йордан Иванов 

Малджански и Илия Тодоров Григоров за изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката, произведени на 14 ноември 2021 г. 

За пълнота на изложението, колеги, изяснявам, че за депозита 

на Инициативен комитет за Десислава Петрова Иванчева за участие 

в изборите за Европейски парламент през месец май 2019 г. е прието 
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решение на Централната избирателна комисия за възстановяване на 

депозита, тъй като кандидатът, регистриран от Инициативния 

комитет, има получени гласове над 1%, както е по Изборен кодекс, 

но сметката, която е била предоставена, не е била актуална. 

Провеждани са многократни разговори, включително е изпратено и 

писмо до Инициативния комитет за предоставяне на нова сметка, по 

която да се възстанови депозитът, но към дата 31 декември 2021 г. 

не е предоставена и поради това този депозит също попада в графата 

на невъзстановените суми по цитираната вече сметка. 

Невъзстановените суми от депозити на инициативни комитети 

следва да постъпят в Националната здравноосигурителна каса за 

дейности за лечение на лица до 18-годишна възраст. 

Предвид изложеното и на посочените в проекта правни 

основания предлагам Централната избирателна комисия да приеме 

следното 

„РЕШЕНИЕ: 

Превежда невъзстановените суми от депозити по чл. 129, ал. 1 

от Изборния кодекс на Инициативен комитет за Десислава Петрова 

Иванчева; Инициативен комитет за Чавдар Радионов Маринов; 

Инициативен комитет за Евгений Христов Минчев; Инициативен 

комитет за Светлозар Анастасов Николов; Инициативен комитет за 

Галин Бенчов Цоков; Инициативен комитет за Бойко Йорданов 

Атанасов; Инициативен комитет за Венцислав Атанасов Ангелов и 

Дарина Недева Тодорова; Инициативен комитет за Йордан Иванов 

Малджански и Илия Тодоров Григоров по сметка на Националната 

здравноосигурителна каса за дейности за лечение на лица до 18-

годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на 

Министерство на здравеопазването. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му“.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ: 

Колеги, предлагам с протоколно решение да одобрим този доклад и 

чрез счетоводството да се пристъпи към изпълнение на това 

решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Решението е № 1096/03.02.2022 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във връзка с постъпили писма 

с искане за отваряне на запечатани помещения с вх. № НС-07-

3/01.02.2022 г. от кмета на Район „Изгрев“ – Столична община, 

както и искане с подобно съдържание – вх. № МИ-06-

144/01.02.2022 г., от кмета на община Невестино съм подготвила два 

проекта на писма до съответните кметове затова, че не е необходимо 

изрично разрешение на Централната избирателна комисия за 

отваряне на запечатаните помещения въз основа на причините, 

посочени в писмата – от кмета на община Невестино, става дума за 

искане на разследващите органи, а кметът на Район „Изгрев“ е 

посочил като причина архивиране на изборни книжа от изборите, 

произведени на 4 април 2022 г. 

Колеги, предлагам с протоколно решение да одобрим 

съдържанието на тези писма и да бъдат изпратени, тъй като и двата 

въпроса са решени с наше решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Пристъпваме към гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 
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Следва госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, искам 

да Ви докладвам за запознаване преписка, която се намира в моя 

папка от 28 януари, в нея има подпапка „обществена поръчка – 

преводачески услуги“. 

Бих искала  да Ви докладвам документите по тази преписка. 

Докладната записка на директор дирекция „Администрация“ е с вх. 

№ ЦИК-09-32. На този етап Ви я докладвам за запознаване, тъй като 

подготвените документ и информация към тази докладна записка са 

доста обемни. На мен лично също ми е необходимо още малко време 

до край да изясня всичко около представените документи и на 

следващо заседание ще Ви докладвам вече за обсъждане тази 

преписка. Както казах, обемът на документите е голям, затова Ви 

предлагам да се запознаете с тях – в моя папка от 28 януари, 

подпапка „ОП – преводачески услуги“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, госпожо Стоянова. 

Изчерпахме началния списък от докладчици по тази точка, но 

господин Ципов и господин Баханов, които добавихме към този 

списък, не са докладвали. 

Предлагам почивка от 10 минути, за да изпълним санитарните 

мерки за проветряване. 

 

(След почивката.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, продължава заседанието на Централната избирателна 

комисия. Разполагаме с необходимия кворум. 

Връщаме се към четвърта точка от  дневния ред: „Доклади по 

административни преписки“. 

Давам думата на госпожа Солакова, която трябва да довърши 

докладите си. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в предишното 

заседание Ви докладвах за запознаване докладна записка – вх. 

№ ЦИК-09-34/31.01.2022 г. Докладната записка във връзка с 

оценяването на служителите от администрацията е публикувана в 

работна папка. 

В изпълнение на Вътрешните правила за организацията на 

работната заплата на служителите в администрацията на 

Централната избирателна комисия, „Раздел десети – Правила за 

оценяване“, госпожа Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, е извършила оценяването на служителите, за  

които тя има компетентността да извърши тази оценка, както и 

директорът на дирекция „Администрация“. 

Внимателно се запознахме с представените формуляри като 

приложение към докладната записка – намират се в папката. 

Проведохме заседание на работна група. Работната група се обедини 

около следните предложения. 

С оглед на периода, за който става дума, за оценката, и с оглед 

изпълнението на задълженията си от страна на служителите в 

администрацията на Централната избирателна комисия, Централната 

избирателна комисия преценява, че на служителите под номера: 5, 

14, 18, 19 и 20 оценката следва да бъде повишена с една нагоре на 

основание Вътрешните правила – ал. 9 на чл. 21; на служител с 

№ 12, макар че най-вероятно се отнася до техническа грешка в 

Раздел „Обща оценка“, формално предложението на работната група 

е повишение с една оценка нагоре, а на служител под № 3, 

предложението на работната група е намаляване с една оценка 

надолу.  

Независимо от това, че с оглед на краткост на доклада, съм 

много схематична, ние трябва да оценим, че оценяването е за 

периода, в който са произведени изборите на 14 ноември за народни 

представители и за президент и вицепрезидент на Републиката. В  

крайна сметка Централната избирателна комисия отчита, че макар и 
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с намален състав на администрацията и непопълнени всички щатни 

бройки, Централната избирателна комисия съумя с помощта на 

администрацията и необходимостта от попълване с външни 

експерти да произведе успешно изборите, произведени на 

14 ноември и на 21 ноември 2021 г. 

Това, което дължим да кажем, е, че работната група обръща 

внимание, че усърдието и отношението към работата, когато е 

сериозно, се регистрира от Централната избирателна комисия и 

намира място и повод точно в периода на оценяването да намери 

своето обективно изражение. 

Колеги, предлагам с протоколно решение да одобрим 

представените оценки, както са попълнени по формуляри, с 

направеното предложение от работната група за корекции на 

основание чл. 21, ал. 6 и да се утвърди с решение на Централната 

избирателна комисия въз основа на предложението на работната 

група. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Солакова.  

Преминаваме към гласуване с протоколно решение да одобрим 

съдържанието на доклада. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Преди да приключим с тази точка, ще Ви докладвам и аз. 

Представям на вниманието Ви вх. № ЦИК-09-38/01.02.2022 г. 

– докладна записка от К. М., относно публикуване 

на отчета за касовото изпълнение на бюджета и отчета за касовото 

изпълнение на чуждите средства за месец януари тази година. 

Имаме задължения по чл. 133 от Закона за публичните финанси, 

т. 20, Раздел трети да публикуваме месечни отчети. Има таблица и 
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предлагам да одобрим публикуването на този отчет във вида, в 

който е изготвен от счетоводството. 

Моля да преминем към гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Имам и кратък доклад за последващо одобрение. Това е 

писмото, което съм подготвил до министъра с покана, колкото е 

възможно, по спешност за среща. Формулировката е: „Молим за 

възможно най-скорошна, непродължителна среща в удобно за Вас 

време за кратък въпрос отнасящ се до удостоверяването на софтуера, 

който ще се използва на изборната дата 27 февруари 2022 г.“ 

Моля за последващо одобрение – това писмо вече е изпратено. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

Следващ докладчик в тази точка – господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № МИ-14-

3/02.02.2022 г. – искане от кмета на община Съединение, област 

Пловдив за разрешаване за отваряне на запечатано помещение, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за 

общински съветници и кметове, произведени на 27 октомври и 

3 ноември 2019 г., във връзка с нуждите по разследване по съответно 

досъдебно производство по описа на Пето РУ на ОД на МВР – 

Пловдив.  

С оглед на това представям на Вашето внимание стандартно 

писмо до кмета на община Съединение, с което му указваме какъв е 

редът за достъп до запечатани помещения. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, с протоколно решение да одобрим съдържанието на това 

писмо. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви вх. № НС-04-02-25 – 

писмо от ОД на МВР – Велико Търново, с което поставят въпроси 

относно това в коя секция посочено лице със съответното ЕГН е 

гласувало на изборите за народни представители на 4 април тази 

година, както и допълнителни въпроси в тази връзка за съставите на 

съответните секционни избирателни комисии. 

Предлагам на вниманието Ви проект на писмо до областния 

управител на Велико Търново с копие до ОД на МВР – Велико 

Търново, с което ги уведомяваме, че съгласно чл. 296, ал. 5 от 

Изборния кодекс и Решение № 2220-НС/15.03.2021 г. 

документацията от изборите на 4 април се съхранява в съответната 

областна дирекция, и отправяме молба да предоставят исканата 

информация на ОД на МВР – Велико Търново, и да уведомят за това 

Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Предлагам да одобрим текста на предложеното писмо. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

Давам думата на господин Баханов, който е следващият, 

заявил участие в тази точка. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, първият ми 

доклад е с вх. № МИ-14-2/01.02.2022 г. – искане за отваряне на 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали, 

изпратено ни от кмета на община Харманли. Искането е във връзка с 

получено в деловодството на община Харманли писмо от РУ – 

Харманли, към ОД на МВР – Хасково, че във връзка с досъдебно 

производство по описа на РУ – Харманли, е необходимо да бъдат 

предоставен в оригинал списък от конкретно посочена секционна 

избирателна комисия за произведените на 27 октомври 2019 г. 

избори за общински съветници и кметове и оригинална декларация 

от лицето Д. А. Г. С оглед на това отправят искане 

до Централната избирателна комисия да разреши достъп до 

запечатано помещение.  

Предлагам да изпратим стандартното писмо, с което да им 

посочим, че, когато отваряне на помещение е по искане на 

разследващ орган, трябва да се съобразят с Решение № 1244 от 

30 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия, в  което е 

описан редът и съответните документи, които следва да се изготвят 

след отваряне на въпросното помещение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, предлагам да гласуваме това предложение, тоест 

съдържанието на писмото. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият доклад е с вх. № МИ-04-02-

81/01.02.2022 г. – искане от старши разследващ полицай при РУ – 

Асеновград, на ОД на МВР – Пловдив, във връзка с провеждащо се 

разследване по досъдебно производство на РУ – Асеновград, за 

извършено престъпление по чл. 168, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 
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от НК. Молят ни на основание чл. 169, ал. 1 от НПК да им 

предоставим Методика на Централната избирателна комисия във 

връзка с произведените местни избори на 27 октомври 2019 г. и от 

3 ноември 2019 г. за общински съветници и кметове на територията 

на община Асеновград, като молят за спешност. 

Уважаеми колеги, предлагам да им изпратим отговор, в който 

да посочим линк към сайта на Централната избирателна комисия, 

където се съдържат Методическите указания за местните избори 

през 2019 г. Знаете, че те са доста обемни, предлагам по този начин 

да отговорим на РУ – Асеновград, за да може да се запознаят с 

Методическите указания и с посочените разпоредби в същите, които 

ги касаят. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, предлагам да гласуваме писмото с предложеното 

съдържание. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

Приключихме тази точка. 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожа Матева има думата. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви сигнал, постъпил в 

Централната избирателна комисия, с вх. № МИ-22-2/01.02.2022 г., 

намира се във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Изпратен е до Централната избирателна комисия с копие до 

Президента на Република България и до председателя на Общински 

съвет Калояново. Сигналът е подаден от П. Д. Н. с 

посочено ЕГН и адрес.  
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В сигнала се казва, че на 11 януари е изпратен сигнал за 

предприемане на дължимите действия по закон след Решение 

№ 145-МИ на ОИК – Калояново, след което не са последвали 

никакви действия за прилагане на закона. В този втори сигнал той ни 

информира, че не е уведомен за нашите действия по повод на първия 

сигнал и с недоумение е прочел протокола от заседанието на 

Централната избирателна комисия, в което ние не сме коментирали 

Решение № 145-МИ от 26 ноември на ОИК – Калояново, въпреки че 

надлежно сме сезирани със сигнала, подаден до нас. Коментирали 

сме само Решение № 144-МИ от 27 май на ОИК – Калояново, което 

е прогласено за нищожно от Върховния административен съд. 

Колеги, припомням, че сигналът на този господин – вх. № МИ-

22-2/13.01.2022 г., е докладван в заседание на Централната 

избирателна комисия, проведено на 13 януари 2022 г. за сведение на 

Комисията, тъй като в сигнала се обсъжда Решение № 144-МИ, 

както и ни насочва към Решение № 145-МИ с твърдението, че ОИК 

не е уведомила Централната избирателна комисия за това решение. 

Ще припомня, че тези две решения касаят предсрочното 

прекратяване пълномощията на кмета на ОИК – Калояново. ОИК – 

Калояново, след като при нея са постъпили необходимите документи 

в изпълнение изискванията на чл. 42 от ЗМСМА, а именно влязла в 

сила присъда по отношение на избран вече кмет, на свое заседание 

беше взела Решение № 143-МИ, с което отказа да прекрати 

предсрочно пълномощията на кмета на ОИК – Калояново. 

Това решение е обжалвано от политическата партия, която е 

била регистрирана за участие в общите местни избори. В хода на 

извършените проверки от Централната избирателна комисия ние 

дадохме указания на ОИК – Калояново, че при постъпване на 

описаните в чл. 42 документи, в конкретния случай при влизане в 

сила на присъда на действащ кмет, общинската избирателна комисия 

следва да изпълни задълженията си по ЗМСМА и да обяви 
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прекратяване пълномощията на кмета, които са прекратени по 

силата на закона, и което тя направи с Решение № 144-МИ. 

Припомням също така, че мотивите на Върховния 

административен съд да прогласи това решение за нищожно бяха, че 

производството е било висящо по оспорване на предходното 

решение на ОИК – Решение № 143-МИ, с което тя отказа да 

прекрати пълномощията. Въз основа обаче на Решение № 144-МИ  

Централната избирателна комисия уведоми президента на 

Републиката и бяха насрочени частични местни избори за избиране 

на кмет на община Калояново, които бяха произведени на 

3 октомври и в резултат на това предсрочно прекратяване 

пълномощията на кмета беше избран нов кмет на ОИК – Калояново. 

На практика, с Решение № 145-МИ въз основа на решението 

на Върховния административен съд, с което беше прогласено за 

нищожно Решение № 144-МИ, ОИК – Калояново, констатира 

предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на община 

Калояново въз основа на влязла в сила присъда, и това решение е 

взето през месец ноември, около месец и половина, след като бяха 

произведени изборите за кмет на община Калояново. 

Смятам, че както ОИК, така и Централната избирателна 

комисия са изпълнили задълженията си по закон и община 

Калояново има избран кмет.  

Нищо повече на мога да кажа по този сигнал. Не смятам, че 

Централната избирателна комисия трябва да вземе нарочно решение 

по този сигнал, затова и не предлагам проект на решение. 

Единственото, което бих могла да предложа, ако прецените, това, 

което казах в момента, да бъде оформено като писмо-отговор на 

господина, или той да се запознае с това, прочитайки нашия 

протокол от заседанието, както е направил при обсъждане на 

предходния сигнал от 13 януари 2022 г. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, изпращаме ли писмо, или господинът ще се запознае с 

протокола? 

Решаваме да се запознае с протокола – редът му е ясен. 

РОСИЦА МАТЕВА: Писмо от прокуратурата с вх. № НС-09-

10/01.02.2022 г. С това писмо младши прокурор по прокурорска 

преписка с посочен номер изисква да изпратим информация на коя 

дата и в колко часа е извършена регистрацията на кандидата за 

народен представител А. Г. В. с посочено ЕГН от 

ПП „Гражданска платформа – Българско лято“, на проведените на 

11 юли 2021 г. избори за президент и вицепрезидент на Републиката 

и народни представители. 

Колеги, предлагам Ви – ще възложа на отдел „Регистри“, ако 

трябва и на юристите, да извършат проверка най-напред регистриран 

ли е такъв кандидат за изборите на 11 юли и евентуално на 

14 ноември, тъй като, всички знаем, че на 11 юли бяха само избори 

за народни представители. По мои спомени на 14 ноември 

„Гражданска платформа – Българско лято“ не успя да се регистрира 

за изборите на 14 ноември 2021 г.  

Ако сте съгласни, с оглед молбата за спешност, да гласуваме 

отговор, че в изборите за народни представители, произведени на 

11 юли, е установено дали или не лицето е било регистрирано, на 

коя дата и в колко часа. В такъм смисъл да бъде отговорът, изпратен 

на прокуратурата на посочения в писмото факс. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, да подкрепим с гласуване това предложение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Благодаря Ви, госпожо Матева. 

Ще направя едно служебно съобщение, което току-що е 

постъпило с писмо от Народното събрание. 
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Уведомяват ни, че на 5 и 6 февруари в сградата на Народното 

събрание няма да има електричество. Не са посочени часове и трябва 

да разбираме 24 часа, отнасящи се до събота и неделя. Предстоят 

монтажни работи в главното разпределително табло и така нататък. 

Каквито и да са причините, няма да има електричество в сградата. 

В моя папка може да видите и тържествен текст от АСЕЕЕО. 

Споменават, че БНТ е излъчила в ефир тематично предаване в 

исторически план с любопитни факти за развитието на българските 

избори. Има такъв филм, посочен и линкът към този филм. 

Във въпросната документалистика беше наблегнато, че от 

1901 г. се провеждат избори, в които за първи път са дадени равни 

избирателни права на мъжете и жените, но това не е съвсем вярно, 

защото са дадени права на жените, но при някакви условия – на 

жените, които са били глава на семейство, вдовица и така нататък. 

Дадени са частични права, които тук са записани като универсално 

дадени. В този смисъл ще го коригираме. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с частичните местни 

избори на 27 февруари и с предвиденото в Хронограмата на 

Централната избирателна комисия, че към днешна дата общинските 

избирателни комисии следва да извършат проверка и да установят 

резултата от проверката на списъците в подкрепа на издигнат 

независим кандидат от  регистриран инициативен комитет, ако сте 

съгласни, да изпратим писмо до всички ОИК да извършат тази 

проверка и да установят резултата, вследствие на което, ако не са 

достатъчни подписите, да заличат инициативния комитет, за което 

все пак предлагам освен инициативния комитет, да бъде 

информирана и Централната избирателна комисия.  

Моля, ако сте съгласни, да гласуваме това предложение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението за съдържание на писмо. 

Предлагам да го подкрепим с гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Второто ми предложение е във връзка с 

проверката, която очакваме от ГД ГРАО, на кандидатите за 

частичните местни избори.  

Предлагам да гласуваме писмо до всички ОИК, с което да ги 

информираме за резултатите от проверката. В случай на нужда, ако в 

резултат на проверката трябва да се заличава кандидатска листа, да 

бъде информирана съответната общинска избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението. 

Гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

С това изчерпахме докладите по дневния ред за днешното 

заседание. 

Закривам заседанието и обявявам следващото заседание на 

Централната избирателна комисия на 8 февруари 2022 г. от 10,30 ч. 

 

(Закрито в 13,15 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Димитър Димитров 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


