
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 162 

 

На 10 февруари 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Проект на решение относно предложение до президента на 

Републиката за насрочване на частичен избор. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Цветанка Георгиева и Елка Стоянова 

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

Докладват: Гергана Стоянова, Цветанка 

Георгиева и Ерхан Чаушев. 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Емил Войнов, Росица Матева, 

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Красимир 

Ципов, Елка Стоянова, Георги Баханов, Цветанка 

Георгиева 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Елка Стоянова 

7. Разни. 

Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров, 

Любомир Георгиев, Гергана Стоянова 
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ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица 

Матева, Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Севинч 

Солакова поради отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 11,15 ч. и председателствано от 

господин Емил Войнов – заместник-председател на Централната 

избирателна комисия. 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Присъстваме 9 членове на Централната избирателна комисия 

– налице е необходимият кворум, можем да започнем работа. 

В момента няма излъчване и поради тази причина се забави 

началото на заседанието, тъй като в момента експертите работят по 

отстраняването на проблема. Ще започнем заседанието без онлайн 

излъчване и след отстраняване на проблема ще преминем към 

излъчване. 

В платен годишен отпуск са Камелия Нейков, Цветозар 

Томов и Севинч Солакова. 

Предложен Ви е проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване – докладчик Емил Войнов. 

2. Проект на решение относно предложение до президента на 

Републиката за насрочване на частичен избор – докладва госпожа 

Ганчева. 

3. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК – 

докладват госпожа Георгиева и госпожа Стоянова. 

4. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

докладва Гергана Стоянова. 
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5. Доклади по административни преписки – докладват: Емил 

Войнов, Росица Матева, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Красимир Ципов и Елка Стоянова. 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладчик Елка 

Стоянова. 

7. Разни – докладват: Росица Матева, Димитър Димитров и 

Любомир Георгиев. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля да бъда включена в 

четвърта точка: „Проект на решение относно промяна в състава на 

ОИК“ и в т. 5 „Доклади по административни преписки“. Благодаря. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: В точка пета: “Доклади по 

административни преписки“, ако обичате да ме включите. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите в точка четвърта: 

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

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Има ли 

други? Не виждам. 

Подлагам на гласуване проекта на дневен ред с направените 

допълнения. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

Уважаеми колеги, както съобщих, секретарят на Комисията 

Севинч Солакова днес е в отпуск и предлагам документацията да 

бъде подписвана за секретар от заместник-председателя Димитър 

Димитров. 

Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към  първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Ще започна с моите доклади. 

Докладвам Ви, че в изпълнение на протоколно решение на 

Централната избирателна комисия вчера от склада на „Карго-

партнер“ бяха получени 30 броя СУЕМГ, за които беше съставен 

приемо-предавателен протокол с вх. № ЧМИ-23-8, който е качен в 

моя папка. Машините са докарани и се намират в Централната 

избирателна комисия. Докладвам Ви това за сведение. 

Също така вчера от „Информационно обслужване“ АД ни 

предадоха параметризирани смарткартите за частичните избори на 

27 февруари, както ги бяхме помолили с писмо.  

Поради горното предлагам да предадем с приемо-

предавателен протокол на експертите към Централната избирателна 

комисия, които работят по частичните местни избори, насрочени за 

27 февруари, 27-те комплекта смарткарти, както и да им предадем 

60 броя usb флашпамети за тези машини. Тук обръщам внимание, че 

имаме свободни 35 броя флашпамети, налични в Централната 

избирателна комисия.  

Предлагам да вземем 25 броя от използваните в частичните 

избори, произведени на 3 октомври. 

Ако няма други мнения, моля за протоколно решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Това бяха моите доклади. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ 

НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР. 

Колега Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, господин 

председателстващ. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. № МИ-15-346-

1/08.02.2022 г. – попълнена преписка, готова за изпращане на 

Президента на Република България, с предложение за насрочване на 

частичен избор по отношение на община Ракитово, област 

Пазарджик. Във вътрешната мрежа има проект на решение. Казвам 

това и във връзка с предходни мои доклади на предходни заседания, 

тъй като не бяха изпратени надлежно оформени документи от ОИК 

за изпращане на преписката до президента. 

С входящия номер, който Ви посочих, са пристигнали всички 

надлежно оформени документи от ОИК – Ракитово, предвид което 

във вътрешната мрежа има проект на решение, с което да 

предложим на Президента на Република България да насрочи 

частичен избор за кмет на община Ракитово, област Пазарджик, 

включително и придружително писмо. 

Предлагам писмото да бъде гласувано отделно от проекта на 

решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, виждате проекта на решение. Становища 

по него?  

Ако няма, подлагам на гласуване проекта на решение за 

насрочване на частичен избор за кмет на община Ракитово. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1098-МИ/10.02.2022 г. 
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Подлагам на гласуване и проекта на писмо до президента. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Продължаваме с трета точка от дневния ред: 

ИСКАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА 

ОИК. 

Давам думата на колегата Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

вх. № МИ-27-33/07.02.2022 г. – искане, постъпило от ОИК – 

Каварна, за изплащане на възнаграждения за проведени две 

заседания на дати 24 януари и 1 февруари 2022 г.  И двете заседания 

са във връзка с предсрочно прекратяване пълномощията на 

общински съветници и обявяване за избрани следващите от листата 

на съответната политическа партия – ВМРО и НФСБ. 

Налице са всички изискуеми документи, приложени към 

преписката, включително контролен лист и счетоводна справка. 

Сумата за изплащане е в размер на 1 719,70 лв. 

Предлагам с протоколно решение да я одобрим за ОИК – 

Каварна. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада. Има ли съображения и становища по него? Не 

виждам. 

Подлагам на гласуване изплащането на възнаграждение на 

ОИК – Каварна. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 
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Следващ докладчик – колежката Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви преписка с 

предложение за изплащане на възнаграждение на ОИК – Севлиево, 

област Габрово за проведени заседания. Има приложена счетоводна 

справка за дадено дежурство на 27 януари, на 28 е проведено 

заседание, на 31 януари е дадено дежурство и на 1 февруари е 

проведено заседание. 

Причината, поради която са дадени дежурства и проведени 

заседания, е отказ от правомощия на общински съветник, подготвяне 

на проекти за решения, провеждане на заседания за обявяване за 

избран следващият от листата съветник. И двете дежурства и 

заседания са по този повод за различни лица. 

На база на представените документи считам, че няма 

законова пречка, и на база на представения контролен лист с 

изразено мнение за законосъобразност по отношение поемането на 

задължения, предлагам да гласуваме решение, с което да одобрим 

изплащането на разход в размер на 2 517,72 лв. за проведени 

заседания и дадени дежурства на ОИК – Севлиево, област Габрово. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада. Не виждам желаещи да изкажат становище. 

Подлагам на гласуване изплащането на възнаграждение на 

ОИК – Севлиево. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА ОИК. 

Първи докладчик е колежката Гергана Стоянова. 
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви постъпило 

предложение с вх. № МИ-11-4/07.02.2022 г. от упълномощен 

представител на коалиция от партии „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – 

НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за замяна на членове с оглед предсрочно 

прекратяване пълномощията на заместник-председателя на ОИК – 

Търговище.  

Към предложението са представени изискуемите по закон 

документи за новопредложения член на ОИК – Търговище. След 

допълнително изискване беше представен и допълнителен документ, 

установяващ обстоятелствата, по които е настъпило предсрочното 

прекратяване на пълномощията на заместник-председателя на ОИК 

– Търговище.  

Предлагам проект на решение, което е в моя папка от днешна 

дата, относно промени в състава на ОИК – Търговище, област 

Търговище. 

Постъпилото предложение е от Николай Гергинов, 

упълномощен представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – 

НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за промяна в ОИК – Търговище. Предлага 

се на мястото К. Д. М., заместник-председател на 

ОИК да бъде назначен М. Д. М. 

Към предложението са приложени изискуемите по закон 

документи: декларация от предложения нов член за зам.-председател 

на ОИК – Търговище, по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във 

връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, копие от дипломата 

за завършено висше образование на господин М.; препис-

извлечение от акт за смърт от община Търговище и пълномощно от 

представляващия коалицията, подал предложението.  

Предвид представените документи, както и на основание 

чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния 

кодекс Ви предлагам да  бъде взето решение, с което да установим 

предсрочно прекратяване пълномощията на Красимира Димитрова 

Маркова като заместник-председател на ОИК – Търговище, област 
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Търговище на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс, и да 

бъде анулирано издаденото й удостоверение. 

Да бъде назначен за заместник-председател на ОИК – 

Търговище, област Търговище, М. Д. М. с посочено ЕГН. 

На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде 

удостоверение. 

Моля да бъде гласуван предложеният проект на решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада на колегата Стоянова. 

Имате ли изказвания по направения проект? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за приемане на 

решение относно промяна в състава на ОИК – Търговище. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

Решението е № 1099-МИ/10.02.2022 г. 

Давам думата на колегата Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви проект на 

решение относно промяна в състава на ОИК – Тунджа, област 

Ямбол. 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от 

упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, с което 

се предлагат промени в състава на ОИК – Тунджа.  

На мястото на Б. И. К.-Д. – 

секретар на ОИК, която със заповед на министър-председателя е 

назначена за заместник-областен управител на област Ямбол и в 

случая се явява несъвместимост съгласно чл. 66, ал. 1, т. 6, се 

предлага на нейно място да бъде назначена С. П. Л.-М. –

 досегашен член на ОИК, а за член на ОИК да 

бъде назначена М. Д. П. 
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Налице са всички изискуеми документи. Към постъпилата 

преписка са приложени: заповед на министър-председателя за 

назначаване на Б. Д  за заместник областен управител; 

декларация по чл. 75, чл. 80, чл. 81, чл. 66 и чл. 3 от Изборния 

кодекс, копие от дипломата за завършено висше образование на 

М. Д. П. и пълномощно на представителя на „БСП за България“. 

Предвид изложеното и на база правните основания Ви 

предлагам Централната избирателна комисия да 

 

„РЕШИ: 

Освобождава като секретар на ОИК – Тунджа, област Ямбол, 

Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова и анулира издаденото й 

удостоверение. 

Преназначава за секретар на ОИК – Тунджа Силвия Петкова 

Лафчиева-Михалева. 

Назначава за член на ОИК – Тунджа, Мария Димитрова 

Попова. 

На назначените секретар и член на ОИК да се издадат 

удостоверения“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада с проекта на решение. 

Ако няма изказвания, моля, процедура на гласуване, като 

трябва да се уточни диспозитива – преназначаване секретаря на 

ОИК. 

Моля, процедура по гласуване с направената корекция. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1100-МИ/10.02.2022 г. 

Колега Чаушев, заповядайте. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Момчилград, област Кърджали. 

С вх. № МИ-11-5/08.02.2022 г. в Централната избирателна 

комисия е постъпило предложение от коалиция „БСП за България“ 

за назначаване на П. Б. Г. на вакантната длъжност заместник-

председател на ОИК – Момчилград. 

Представени са съответните документи: декларация и 

диплома за завършено висше образование. 

Предлагам да го назначим, като ситуацията е следната. 

С наше решение сме освободили като заместник-председател 

същия, тъй като е назначен за заместник-областен управител, 

впоследствие е освободен като заместник-областен управител, 

поради което пак се предлага за заместник-председател на ОИК – 

Момчилград.  

Предлагам да приемем проекта на решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, 

колега Чаушев. 

Чухте проекта на решение. Не виждам желаещи за изказване. 

Моля, процедура по гласуване за промяна в състава на ОИК – 

Момчилград. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1101-МИ/10.02.2022 г. 

 

Уважаеми колеги, преминаваме към пета точка от дневния 

ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 
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Ще започна с кратък доклад. Искам да Ви докладвам две 

писма от главния секретар на Народното събрание с вх. № ЦИК-02-

17 и ЦИК-02-19. 

Първото писмо пристигна след приключване на заседанието 

във вторник и с него ни уведомиха, че от 19,00 ч. на 8 февруари до 

06,00 ч. на 9 февруари електрозахранването ще бъде преустановено.  

По-важно е второто писмо, с което ни уведомяват, че 

електрозахранването ще бъде преустановено в цялата сграда на 12 и 

13 февруари – събота и неделя. С оглед на горното е необходимо да 

се изключи ползваната компютърна и копирна техника. 

Докладвам писмата за сведение, като ще разпоредя на 

директора на дирекция „Администрация“ да организира 

изключването на техниката в края на работния ден в петък. 

Следващ докладчик е колежката Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви за 

сведение писмо от ОИК – Котел, подписано само от председателя. 

Не знам дали не трябва да вземем повод от доста писма от общински 

комисии, които пристигат с подпис само от председател – да им 

обърнем внимание, че изходящата кореспонденция от избирателните 

комисии трябва да бъде подписвана от председател и секретар, а при 

отсъствието на такъв, да се спазват разпоредбите на Изборния 

кодекс.  

Писмото е с вх. № ЧМИ-15-10-8/09.02.2021 г. С него отново 

ни изпращат по електронната поща в еxcel формат таблицата с 

информация за регистрираните кандидати за предстоящите частични 

местни избори на 27 февруари 2022 г. Писмото е изпратено до 

Комисията по досиетата с копие до председателя на Централната 

избирателна комисия и Ви го докладвам само за сведение, тъй като 

ние вече получихме информацията за кандидатите, извършихме 

необходимата по Изборния кодекс проверка и уведомихме 

общинските избирателни комисии в частност ОИК – Котел, че 

двамата регистрирани кандидати отговарят на изискванията да бъдат 

избирани. 
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В тази връзка Ви информирам, че две от общинските 

избирателни комисии все още продължават да не са въвели 

информацията в системата …………… за регистрираните кандидати 

– Чернооки и Лесново, и чрез директора на дирекция 

„Администрация“ съм възложила на служителя в отдел „Регистри“ 

да се обади отново на общинските избирателни комисии, за да им 

напомни задължението да въведат регистрираните от тях кандидати 

в системата. 

Следващият ми доклад е докладна записка с вх. № ЦИК-09-

48/08.02.2022 г. – доколкото видях в мрежата, първоначално е била 

разпределена на колегата Солакова, поради ползването на отпуск ми 

е преразпределена. Качена е в отделна папка „Годишен отчет“. 

Колеги, това е Годишен отчет за касовото изпълнение на 

бюджета и на сметките за чужди средства, оборотни ведомости и 

друга отчетна информация към 31 декември 2021 г., тоест за 

четвъртото тримесечие. Може да се запознаете с цялата информация 

в тази папка. 

Чрез директора на дирекция „Администрация“ ни 

информират, че всички необходими документи са съставени във 

връзка с изпълнение на бюджета. Те са въвеждани поетапно в 

система, поддържана от Министерството на финансите и в момента 

трябва да бъдат одобрени от Централната избирателна комисия и 

изпратени на хартиен и на електронен носител на министъра на 

финансите – дирекция „Държавни разходи“.  

Едновременно с това трябва да упълномощим изпълняващия 

длъжността председател да декларира, че изпратената информация 

на хартиен и на електронен носител е една и съща, като 

едновременно с това трябва да одобрим и изпращането до 

председателя на Сметната палата на основание чл. 133 от Закона за 

публичните финанси, Отчет за годишно касово изпълнение, 

допълнителна информация, оборотна ведомост и приложения към 

31 декември, също на хартиен и технически носител, като отново да 
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упълномощим изпълняващия длъжността председател да подпише, 

че информацията е идентична. 

Ако нямате въпроси, Ви предлагам да вземем протоколно 

решение, с което да одобрим отчета за касовото изпълнение на 

бюджета към 31 декември 2021 г. и да одобрим изпращането на тази 

информация до министъра на финансите, до председателя на 

Сметната палата, както и да оправомощим изпълняващия 

длъжността председател да подпише декларациите, които Ви 

докладвах току-що. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада. Може би трябва да добавим и да се публикуват 

отчетите на сайта на Комисията. 

РОСИЦА МАТЕВА: Извинявам се, забравих да предложа да 

се публикува отчетът на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

имате думата по направения доклад. Не виждам желаещи за 

изказвания. 

Моля, процедура по гласуване за направеното предложение 

за протоколно решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

Следващ докладчик – колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, господин председателстващ. 

Уважаеми колеги, докладвам вх. № НС-04-02-26/09.02.2022 г. 

от РУ – Ветово, към ОД на МВР – Русе – интересно защо ни е 

изпратено на нас. Ще Ви го прочета: Във връзка с изпълнение на 

Постановление от Районна прокуратура – Русе, е необходимо да ни 

предоставите информация относно взетото решение на РИК – Русе, 

във връзка с прокурорска преписка по описа на Районна прокуратура 
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– Русе, по описа на Районно управление – Ветово, в това число и 

какво е било разпределено по отношение на иззетите 401 броя чаши 

за кафе с агитационна насоченост. 

Посочената преписка е изпратена от Районна прокуратура – 

Русе, на РИК – Русе, за вземане на решение по компетентност на 

11 юли 2021 г. 

Молят да им предоставим всички изготвени документи, 

относими към случая. Изискваната информация е необходима, тъй 

като към настоящия момент горепосочените чаши се намират на 

съхранение в сградата на РУ – Ветово. Посочени са телефон и лице 

за контакт. 

Колеги, предлагам да го изпратим по компетентност до 

областния управител на област Русе, тъй като съгласно Изборния 

кодекс към настоящия момент РИК е преустановила дейността си, 

тъй като е със съответен мандат. Евентуално, ако там има някакви 

документи и могат да съдействат на колегите от РУ – Ветово, на 

място да укажат необходимото съдействие. Това е предложението 

ми към настоящия момент. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението. 

Моля, процедура по гласуване за изпращане по 

компетентност на областния управител. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващата преписка е от РУ – 

Казанлък, към ОД на МВР – Стара Загора с вх. № МИ-04-02-

88/09.02.2022 г. Уведомяват ни, че при тях има образувано 

производство за това, че при провеждане на изборите за общински 

съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в град Казанлък, е 
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упражнено избирателно право два пъти при един и същи избор, 

което е престъпление по чл. 168, ал. 2 от НК. 

За нуждите на разследването желаят да им предоставим 

списък на членовете на секционни избирателни комисии 053 и 056 в 

гр. Казанлък за местните изборите на 27 октомври 2019 г.; на 

изборите за общински съветници и кметове през 2019 г. на лице с 

посочени три имена и ЕГН – бил ли е заменен, по какви причини и с 

кое лице – да се посочат три имена, ЕГН и адрес, и дали замяната в 

съответна секционна избирателна комисия се отразява в някаква 

база данни и в коя; съответната община уведомява ли за това 

обстоятелство; в настоящия случай община Казанлък била ли е 

уведомена за това обстоятелство, кога и от кого; да се предоставят 

заверени преписи от избирателните списъци на СИК 053 и 056 и 

лицето с трите посочени имена за какъв избор е гласувал в 

съответните две секции; да се изготви справка и придружаващите я 

документи да бъдат изпратени на съответния адрес. 

Колеги, предлагам да бъде изпратено писмо до кмета на 

община Казанлък по компетентност, с копие до ОД на МВР – Стара 

Загора, РУ – Казанлък, да включим и община Казанлък като адресат 

на това писмо, до ОИК – Казанлък, тъй като те са назначавали 

секционните избирателни комисии. 

Това е предложението ми към момента. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

предложението. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колегата Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка имам да докладвам 

писмо за сведение от кмета на община Ямбол във връзка с предишно 
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негово писмо, с което ни уведомяваше за документи, които са 

изискани от РУ – Казанлък. С наше писмо им отговорихме, че 

трябва да бъдат предоставени на този, който ги е изискал. 

С ново писмо ни уведомява, че всъщност е извършено 

каквото трябва – вх. № НС-06-8-1/08.02.2022 г. Докладвам Ви го за 

сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ 

докладчик – колегата Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № ЦИК-04-

02-1/04.02.2022 г. – писмо от РУ – Брезник, ОД на МВР – Перник, с 

което, във връзка с провеждано разследване по досъдебно 

производство със съответен номер по описа на Районното 

управление, искат да предоставим информация относно това 

членовете на избирателни комисии могат ли да гласуват в секцията, 

в която са членове и трябва ли да подават предварително 

декларации; дали гласуването става чрез дописване? 

В моя папка от днес има проект на писмо до ОД на МВР, РУ 

– Брезник, с което им предоставяме исканата информация от 

съответните решения на Централната избирателна комисия, както и 

обяснения във връзка с поставените въпроси. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, виждате проекта на писмо. 

Ако няма становища, моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви вх. № ЧМИ-09-

4/01.02.2022 г. – постановление от Районна прокуратура – Силистра, 

Териториално отделение – Тутракан, с което ни уведомяват, че е 

възобновено и прекратено по давност досъдебно наказателно 

производство № 306/2016 г. по описа на Районно управление – 
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Тутракан, и съответната прокурорска преписка от 2016 г. 

Уведомлението ни е изпратено за сведение и аз също го докладвам 

за сведение. 

Докладвам Ви също така и вх. № ЦИК-09-45/07.2022 г. – 

докладна записка от директора на дирекция „Администрация“, във 

връзка с постъпило възражение с вх. № ПВР/НС-20-12/01.02.2022 г. 

срещу акт за установяване на административно нарушение № 6-

ПВР/НС/26.01.2022 г., съставен в изпълнение на Решение № 1005-

ПВР/21.11.2021 г. на Централната избирателна комисия.  

С горепосоченото решение от 21 ноември 2021 г. Комисията 

е установила нарушение на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс, 

извършено от „ДИР.БГ“ АД, представлявано от съответните лица. 

Директорът на дирекция „Администрация“ предлага да не бъде взето 

предвид постъпилото възражение от „ДИР.БГ“ АД за издаденото 

наказателно постановление. За момента го докладвам за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ 

докладчик – колегата Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви преписка с вх. 

№ НС-23-3/07.02.2022 г. – намира се в моя папка от предходно 

заседание. Това е писмо от Държавната агенция „Национална 

сигурност“, в което ни молят да им предоставим информация по 

шест въпроса, свързани с извършване на проверка по подадени до 

тях сигнали. Моля да погледнете писмото.  

По въпроси 1, 2, 3 и 6 считам, че Централната избирателна 

комисия няма как да отговори, защото те касаят компетентност на 

други органи и в този смисъл предлагам да бъде изготвено писмото-

отговор. В точки 4 и 5 има поставени въпроси, които касаят и 

решения на Централната избирателна комисия. В по-късната част на 

заседанието ще докладвам проекта на отговор, тъй като не съм го 

довършила още. 

По отношение на въпроси 1, 2, 3 и 6 все пак да бъде упоменат 

общият ред, по който се извършват тези проверки, защото те са 

свързани с издадени решения на Централната избирателна комисия, 
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но изрично да бъде отразено, че Централната избирателна комисия 

определя общата рамка, по която се извършват тези проверки, а от 

там нататък правомощията са на друг орган. Сега Ви го докладвам за 

сведение и запознаване и малко по-късно ще докладвам проект на 

писмо – вх. НС-23-3. 

Другият ми доклад е във връзка с писмо от община 

Кърджали, в което ни представят оригинал на Изпълнителен лист 

№ 6 – заверено „вярно с оригинала“, и Решение № 57/31.03.2021 г., 

на Административен съд – Кърджали, по адм. дело № 72 по описа на 

съда за 2021 г. Изпълнителният лист е за стойността от 100 лв., както 

казах, представен е в оригинал.  

Решението, по отношение на което е издаден изпълнителният 

лист – това са деловодни разноски за юрисконсултско 

възнаграждение. Решението е окончателно и е влязло в сила, видно 

от печата, на 7 февруари 2022 г. и ни е предоставен изпълнителен 

лист за изплащане. 

Предлагам преписката да бъде предоставена за 

окомплектоване с контролен лист от финансово-счетоводната 

администрация на Централната избирателна комисия и да се 

пристъпи към изплащането на възнаграждението, тъй като вземането 

е безспорно – на основание влязло в сила съдебно решение, и 

представен оригинал на изпълнителен лист. 

Във връзка с това моля да гласуваме протоколно решение, с 

което предоставяме за окомплектоване с контролен лист преписката 

и след предоставянето на контролния лист и изразено становище за 

законосъобразност на разхода, да бъде изплатена сумата от 100 лв. 

на община Кърджали по представената в писмото банкова сметка. 

Уточнявам за протокола – по влязлото в сила решение едната 

страна по делото е Районна избирателна комисия – Кърджали, а 

Централната избирателна комисия изрично е осъдена да заплати 

разхода в размер на 100 лв. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада на колегата Стоянова. 
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Ако няма становища, моля, процедура по гласуване на 

протоколното решение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Любомир 

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

против – 3 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев и Йорданка Ганчева) 

Имаме решение. 

Колега Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, гласувах „против“, защото, 

считам, че първо, тонът между държавните органи не би следвало да 

бъде такъв, какъвто е обективиран в писмото на съответния кмет. 

Кметът на общината най-добре знае, че когато пристигне някакъв 

изпълнителен лист, плащанията от държавната институция се 

извършват с предвиждания в бюджета за следващата година въз 

основа на съответната правна норма.  

Сега приехме протоколно решение хипотетично да се 

окомплектова преписката с предварителен финансов контрол и след 

това да се предприемат действия по изплащане. Считам, че това 

предварително протоколно решение не следваше да бъде прието, а 

такива изпълнителни листове, както сме говорили и преди, би 

следвало да се разпределят на отговорния служител в 

счетоводството, който да каже дали има възможност за плащане в 

рамките на тази бюджетна година.  

Съгласна съм с колегата докладчик, че по този изпълнителен 

лист, безспорно, се дължат пари. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ 

докладчик – колегата Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

вх. № НС-07-5/09.02.2022 г. – писмо от заместник-кмета на Район 

„Надежда“, Столична община, с което се иска разрешение от 

Централната избирателна комисия за отваряне на запечатано 

помещение с цел изготвяне на акт за унищожаване на неценни 

изборни книжа и материали. 
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Предлагам да изпратим писмо със стандартния текст, с който 

обясняваме, че не е необходимо изрично разрешение на Централната 

избирателна комисия, а това се случва по силата на Решение 

№ 1244-МИ/30.09.2019 г. на основание т. 2.1 от решението. 

Предлагам Ви с протоколно решение да одобрим текста на 

писмото и да го изпратим до заместник-кмета на Район „Надежда“, 

Столична община. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

Следващ докладчик – колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, господин Войнов. 

Колеги, с вх. № МР-06-1/08.02.2022 г. в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на община Девня, 

с което ни уведомяват за предстоящ местен референдум в село 

Падина, община Девня, насрочен за 27 март 2022 г. с Решение 

№ 339/31.01.2022 г. на Общински съвет Девня. 

Одобрените въпроси за референдума са два:  

- съгласни ли сте да бъде изградена площадка за събиране, 

съхранение и третиране на неопасни отпадъци в поземлен имот със 

съответния идентификационен номер в село Падина, община Девня; 

- съгласни ли сте да не бъде изградена площадка за 

сепариране на смесени битови отпадъци с последващо 

оползотворяване с производства на алтернативна енергия в 

поземлени имоти, с посочени номера, в землището на село Падина, 

община Девня? 

Във връзка с тази преписка в папка с моите инициали може 

да се запознаете с проект на решение с проектен номер 1107 относно 

определяне възнагражденията на членовете на ОИК и секционните 
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избирателни комисии за произвеждане на местен референдум в село 

Падина, община Девня на 27 март 2022 г.  

На посочените в проекта на решение правни основания 

предлагам Централната избирателна комисия да определи 

еднократно възнаграждение на членовете на ОИК – Девня, област 

Варна за подготовка и произвеждане на местен референдум в село 

Падина, както следва: за председател – 460 лв.; за заместник-

председател и секретар – 430 лв.; за член – 400 лв. 

Определя възнаграждение на членовете на СИК за 

произвеждане на местен референдум в с. Падина, община Девня, на 

27 март 2022 г., както следва: председател – 40 лв.; секретар – 35 лв., 

член – 30 лв., като за членовете на секционните избирателни 

комисии, които предават протоколите и книжата в общинската 

избирателна комисия, определя по 10 лв. допълнително 

възнаграждение, извън посоченото в т. 2, като тези възнаграждения, 

както и разноските при евентуално обжалване на резултатите са за 

сметка на общинския бюджет. Възнагражденията не се облагат с 

данъци по Закона за доходите на физическите лица. Осигурителните 

вноски също са за сметка на общинския бюджет. С решението, с 

което е насрочен референдумът, е приета и план-сметка от 

Общински съвет Девня за произвеждане на местния референдум, 

която е приложена към преписката. 

Колеги, моля само да обсъдим дали следва да остане т. 5 от 

проекта на решение за допълнителното възнаграждение в размер на 

50 на сто от възнаграждението по т. 1 и т. 2 от проекта на решение за 

работа на комисиите в извънредна епидемична обстановка. 

Колеги, с тази корекция – т. 5 да стане т. 4, а т. 4 съответно 

т. 5 предлагам да гласуваме проекта на решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

доклада.  

Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване 

за приемане на решението с направените корекции. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

Решението е № 1102-МР/10.02.2022 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Във връзка със същата преписка, по 

която току-що приехме решението, има и запитване относно 

контактите на представляващите коалиция „Продължаваме 

промяната“ и партия „Възраждане“, тъй като от община Девня не са 

могли да открият такива на сайта на Централната избирателна 

комисия. 

Предлагам да изпратим писмо до кмета, с което да посочим 

съответния линк към сайта на Централната избирателна комисия, на 

който могат да бъдат открити тези контакти, тъй като цялата секция 

„Избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание“ от 14 

ноември е архивирана и предполагам, че това е причината 

служителите от община Девня да не успяват да стигнат до 

конкретния регистър. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението за писмо. 

Ако няма съображения, моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Други докладчици в тази точка има ли? 

По шеста точка от дневния ред: „Доклади по дела, жалби и 

сигнали“, колегата Стоянова оттегля доклада си. 

 

Преминаваме към седма точка от дневния ред: 

РАЗНИ. 
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Колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председателстващ. 

Докладвам Ви вх. № ЦИК-07-12/07.02.2022 г. от секретариата 

на А-WEB (Световна асоциация на органите за управление на 

провеждането на избори). Настоятелно ни молят да попълним 

някаква онлайн анкета. Възложим съм на госпожа Ж. да я 

погледне, за да разберем за какво става въпрос. Засега Ви го 

докладвам за запознаване и когато видим съдържанието на анкетата, 

ще решим дали ще я попълним или не. Благодаря Ви. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Следващият докладчик е колегата Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам Ви писмо за сведение – 

вх. № ЦИК-11-9-1/08.02.2022 г., с което директорът на фондация 

„Екообщност“ госпожа К., благодари за бързия отговор и 

информацията във връзка с предишно изпратено от нея писмо с 

молба за показване на връзките към съответни части от регистрите, в 

случая на наблюдатели. Тъй като писмото е кратко и е във връзка с 

предишни писма, ще Ви го прочета: „Ако има възможност да се 

включат връзки към посочените от Вас адреси директно чрез 

подменютата на страниците Ви – да се дадат като предишни избори 

към частта, свързана с регистрите“. Докладвам Ви го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДТАЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, 

колега Георгиев. 

Следващ докладчик – колежката Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в тази точка бих искала да 

поставя въпрос с предложение да вземем протоколно решение за 

начина, по който ще процедираме във връзка с 

административнонаказателните производства по повод 

административнонаказателните преписки по отношение на 

установени с решение на Централната избирателна комисия 

нарушения и впоследствие постъпващите по тях възражения, 
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евентуално, ако има и други процедурни стъпки, които ще се 

предприемат. 

Предложението ми е да обсъдим и да вземем решение дали 

тези постъпващи възражения по съставените актове за установяване 

на нарушения, съобразно последните изменения, ако има постъпили 

предложения за сключени споразумения и така насетне – следва ли 

всички процедурни стъпки и документи, които трябва да бъдат 

изготвени, да постъпват с докладна записка на доклад на заседание 

на Централната избирателна комисия предвид това, че 

производството се развива на база взето вече решение за съставяне 

на АУАН, респективно, оттам нататък страните по това 

производство са актосъставителят и административнонаказващият 

орган.  

Предлагам да вземем протоколно решение за пътя, по който 

ще се разглеждат постъпилите документи и ще бъдат придвижвани 

самите преписки. 

Предложението ми е на база постъпилите възражения към 

съставени актове за установяване на нарушения да се изготвя 

становище от юрисконсулт към дирекция „Администрация“, да се 

окомплектова преписката и да се представи на вниманието на 

административнонаказващия орган.  

Не виждам смисъл от така съставените докладни записки от 

директора на дирекция „Администрация“, в които не е изцяло ясно 

какво е становището на юристите за движението на самото 

административнонаказателно производство. Това е моето 

предложение.  

Считам, че в административнонаказателната процедура не се 

включва обсъждането и докладването на такива докладни записки, 

които да са част от преписката по административнонаказателното 

производство. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Чухте доклада на колегата Стоянова и нейното предложение.  

Имате думата. 
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Колега Стоянова, може ли още веднъж да формулирате точно 

предложението за протоколно решение. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моето предложение е постъпващите 

в Централната избирателна комисия документи, свързани с 

административнонаказателните преписки по отношение на 

установени с решение на Централната избирателна комисия 

нарушения, да бъдат разпределяни към юристите в дирекция 

„Администрация“, които да изготвят становища по постъпилите 

документи и окомплектовани с преписката да се предоставят на 

административнонаказващия орган или на актосъставителя, ако 

документите са на по-преден етап, без да се изготвят докладни 

записки, които да бъдат предлагани за разглеждане и докладване на 

заседания на Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението за решение. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – 3 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева и 

Красимир Ципов). 

Имаме решение. 

Други доклади в точка разни? Не виждам. 

Колега Стоянова, готова ли сте да се върнем в „Доклади по 

административни преписки“. 

Заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, моля да погледнете проекта на 

отговор в папка от днешна дата с проектен номер 2687 – 

предложението за писмо до Държавната агенция „Национална 

сигурност“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

моля да се запознаете с писмото. 

Ако няма други корекции, моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Има ли други, които желаят да се включат в дневния ред? 

Закривам днешното заседание на Централната избирателна 

комисия и насрочвам следващо заседание за вторник, 15 февруари 

2022 г. от 10,30 ч. 

 

(Закрито в 12,20 ч.) 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Емил Войнов 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Димитър Димитров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова. 


