
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 167 

 

На 22 февруари се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Доклад относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Силвия Стойчева и Георги Баханов 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Йорданка Ганчева, Елка Стоянова, Красимир 

Ципов, Гергана Стоянова, Цветанка Георгиева, 

Силвия Стойчева и Георги Баханов 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева и Гергана Стоянова 

5. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров и Любомир 

Георгиев. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова и Цветозар Томов поради 

платен годишен отпуск. 
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Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Росица Матева – заместник-председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър 

ден, колеги! 

В залата сме десет членове на Централната избирателна 

комисия – имаме необходимия кворум. Можем да започнем 

заседанието. 

От заседанието отсъстват колегите Камелия Нейкова и 

Цветозар Томов поради ползване на платен годишен отпуск. 

Забавихме се малко поради технически проблеми със 

системата, за да има излъчване на заседанието, които обикновено се 

случват след спиране на тока в сградата заради ремонтните работи. 

Дневният ред го виждате във вътрешната мрежа: 

1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

2. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК – докладват госпожа Стойчева и господни Баханов. 

3. Доклади по административни преписки – докладват 

колегите: Солакова, Матева, Ганчева, Елка Стоянова, колегата 

Ципов, Гергана Стоянова и Цветанка Георгиева. 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладвам аз и 

госпожа Гергана Стоянова. 

5. Разни – докладват господин Димитров и господин 

Георгиев. 

Моля, ако някой има желание да се запише в дневния ред или  

да допълни точка? 

Заповядайте, колега Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля в точка трета „Доклади по 

административни преписки“ да ме включите. 



3 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Друг? 

Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на дневния ред. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

 

Колеги, започваме с първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, първо, моля за последващо одобрение на 

няколко писма, които изпратихме във вчерашния ден след 

обсъждане в работна група „Машинно гласуване“. 

Първото писмо е до Министерството на вътрешните работи, с 

което ги поканихме на работна среща днес от 14,00 ч. във връзка със 

съпровода и охраната на машините за гласуване. 

Второто писмо е до кметовете на общини и до ОИК, в които 

ще има в неделя машинно гласуване, с искане да ни уведомят дали в 

общината има подходящо охраняемо помещение за съхранение на 

СУЕМГ, както и че общинските избирателни комисии следва със 

свое решение да определят двама членове, които да получат 

машините от Централната избирателна комисия. 

Третото писмо е до всеки кмет на община, с което им 

указваме да сключат договор с определените техници и да ни 

предоставят копия от договорите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

всички знаете текстовете на тези писма, тъй като ги обсъдихме. 

Моля, режим на гласуване за последващо одобрение 

изпращането на тези писма. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви две писма 

от Държавната агенция „Електронно управление“ АД. Първото е с 

вх. № ЧМИ-23-16-1/21.02.2022 г. и е до „Сиела Норма“ АД с копие 

до Централната избирателна комисия. С това писмо Държавна 

агенция „Електронно управление“ АД искат от „Сиела Норма“ АД 

съдействие по отключване на компютърните конфигурации, 

използвани в процеса на удостоверяване на съответствието на ТУМГ 

за частичните избори на 27 юни. 

Най-вероятно „Сиела Норма“ АД са им отказали, защото три 

часа по-късно пристигна ново писмо от Държавната агенция 

„Електронно управление“ АД с вх. № ЧМИ-23-18. С това писмо ни 

уведомяват, че са ни предали всичко и според тях към настоящия 

момент Държавната агенция „Електронно управление“ АД няма 

правно основание да предоставя вече удостоверени ТУМГ и 

софтуер, тъй като софтуерът е собственост на Централната 

избирателна комисия и би следвало Комисията да разполага с него. 

Всички сме свидетели как по време на кореспонденцията ни с 

ДАЕУ през последните две седмици всяко следващо тяхно писмо се 

разминава с тезите им от предишното. Може би единственото 

успокояващо е, че това е последното им писмо, тъй като от днес тази 

агенция не съществува в правния мир с влизането в сила на Закона 

за изменение на Закона за електронното управление. 

Тъй като нашите IT експерти са успели да извлекат 

изпълнимия софтуер за ТУМГ, използван за частичните избори и 

удостоверен с решение на Държавната агенция „Електронно 

управление“ АД, Българския институт по метрология и Българския 

институт за стандартизация от 24 юни и в неделя ще има машинно 

гласуване, предлагам последните две писма от ДАЕУ да останат за 

сведение. 

Уважаеми колеги, тъй като бюлетините за частичните избори, 

които предоставихме на IT експертите за параметризиране на 
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машините, са в PDF формат, а на тях са им необходими в CSV 

формат, след разговор с Печатницата и с „Информационно 

обслужване“ АД сме получили две писма с вх. № ЧМИ-26-7 от 

Печатницата, и вх. № ЧМИ-00-12 от „Информационно обслужване“ 

АД, с които писма ни предоставят бюлетините за частичните местни 

избори на 27 февруари в CSV файлове. 

Предлагам да предадем тези файлове на IT експертите от 

първия екип, които работят по параметризиране на бюлетините. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, получили сме писма от 

общините Ветово, Омуртаг, Септември, Исперих и Елин Пелин с вх. 

№№ ЧМИ-15-31-1; ЧМИ-15-31; ЧМИ-06-24; ЧМИ-06-24-1 и ЧМИ-

15-29-1, с които ни уведомяват, че разполагат с помещение, в което 

да се съхраняват машините при същия ред, както и бюлетините. 

Докладвам писмата за сведение, като ще се вземат предвид при 

изготвянето на графика. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Войнов, само едно допълнение, тъй като преди заседанието 

пристигнаха доста отговори от общините, възложих на директора на 

дирекция „Администрация“ всички тези писма от общините и от 

общинските избирателни комисии да бъдат обобщени в отдел 

„Регистри“, да ни бъде направена табличка с информацията, за да 

можем след първата част на заседанието да ги погледнем и да ни 

послужат за изготвяне на графика. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ЧМИ-00-11/21.02.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД 
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и с него ни молят да потвърдим, че формàта на данните за 

интеграция със системата за компютърна обработка остава 

непроменен, както и стойността на криптографския хеш, тъй като 

няма промяна във формата на данните и хеш кода.  

Предлагам да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, с което да ги уведомим за това. Проектът на писмо 

е в моя папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Становища по предложението на колегата Войнов? 

Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на 

това писмо в отговор на писмото на „Информационно обслужване“ 

АД. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам Ви две писма от IT експертите. 

Първото е от Я. Т. – вх. № ЧМИ-23-15-1/202.2022 г., и с него 

ни информира за предварителната подготовка и проверка на 

машините, която е извършил екип 2 в петък. 

Второто писмо е от Т. Г. – вх. № ЧМИ-23-15-2, и 

с него ни информира, че е провел телефонни разговори с 

определените техници за поддръжка на машините за гласуване. Тъй 

като тази информация беше дискутирана на работната среща вчера с 

тях, докладвам писмата за сведение. 

Последното писмо е с вх. № ЧМИ-15-30/21.02.2022 г. 

Писмото е от ОИК – Котел, които питат дали получаването на 

машините за гласуване и бюлетините ще е в един ден и дали е 

пречка едни и същи членове на ОИК да получат и машините, и 

бюлетините. Най-вероятно това ще стане така – едновременно ще 

бъдат получени бюлетините и машините. 



7 

Предлагам, след като получим графика от Печатницата и 

изготвим нашия, тогава да напишем писма до всички ОИК. Сега 

писмото да остане за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

както казах, доста писма пристигат и във връзка с вчерашното ни 

писмо до ОИК за предаване на машините; идват и писма за 

упълномощените представители на общинските комисии и на 

общините за получаване на бюлетините. Във връзка с информацията 

в част от писмата – че е хубаво да бъде създадена възможност да се 

получат в един ден и бюлетините, и машините, колегата Солакова се 

свърза с Печатницата на БНБ и помолихме графикът за получаване 

на бюлетините да бъде изготвен за петък преди обед, пък за 

следобед да получат машините при нас, за да могат наистина да 

пътуват само веднъж и един ден, което ще улесни и Министерството 

на вътрешните работи за конвоя, който трябва да бъде осъществен. 

Това ще го уточним на срещата следобед с МВР и като се обобщи 

цялостната информация вече ще имаме възможност да одобрим и 

графика. 

 

Колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ОТНОСНО ИСКАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Заповядайте, колега Стойчева. 

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

41/17.02.2022 г. е получено искане за изплащане на възнаграждения 

на членовете на ОИК – Горна Оряховица, за проведено заседание на 

15 февруари 2022 г., на което общинската избирателна комисия е 

приела решение за предсрочно прекратяване пълномощията на 

общински съветник и обявяване за избран следващият от листата на 

съответната партия. 

Преписката е окомплектована с всички изискуеми документи. 

Приложени са също така и контролен лист за извършване на 

предварителна проверка и счетоводна справка за размера на 
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исканите възнаграждения, стойността на които е 1 071,32 лв. ведно с 

осигурителните вноски. 

Моля, с протоколно решение да одобрим изплащането на 

възнагражденията на ОИК – Горна Оряховица. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. № МИ-27-

42/18.02.2022 г. – искане от ОИК – Свищов, да им бъде заплатено 

възнаграждение за проведено дежурство на 9 февруари 2022 г. от 

председател, заместник-председател и един член, на което е 

извършена проверка на лични данни, заведени са документи с 

входящи и изходящи пощи, изготвен е отговор с приложение до 

кмета на община Свищов, до посоченото лице и до Централната 

избирателна комисия. Приложили са доста голям брой документи, 

доказващи извършената от тях дейност. 

Предлагам да вземем решение и да изплатим възнаграждение 

за проведено дежурство от ОИК – Свищов, с посочения преди малко 

от мен състав, като има изготвен контролен лист за пълнота на 

доклада и счетоводна справка, от която е видно, че общата сума за 

това дежурство е 261,35 лв. с осигурителните вноски. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам преписка с вх. 

№ МИ-22-3 за сведение и за запознаване. Това е сигнал от М. 

А. от Джебел, в който сигнал се коментират местните избори от 

2019 г. Тъй като сигналът е изпратен с копие до нас, сезиран е 

главният прокурор на Република България, омбудсманът и окръжен 

прокурор на Кърджали, Ви предлагам да се запознаете със 

съдържанието на сигнала. Иска се произнасяне по производство, 

което все още не е приключено. Ние нямаме нито правомощия, нито 

пък бихме могли да вземем отношение по казуса, поради което го 

докладвам за сведение и за запознаване – повтарям номера на 

преписката, МИ-22-3/15.02.2022 г. 

Вторият ми доклад е може би за „Доклади по дела, жалби и 

сигнали“, но тъй като касае препращане по компетентност, ще си 

позволя да го докладвам сега – преписка с вх. № МИ-06-

175/14.02.2022 г., искане от А. К. чрез адвокат 

Д., с което се иска възобновяване на административно 

производство по издаване на Решение № 1095-МИ от месец 

февруари на Централната избирателна комисия. Посочено е правно 

основание – чл. 101. 

Предлагам тази преписка да бъде препратена на 

Административен съд – Пловдив, тъй като има Определение № 1558 

от 17 февруари на Върховен административен съд, с което, по 

образувано дело 1591/2022 г. по същия казус, между същите страни 

има прекратяване с Определение на образуваното съдебно 
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производство и препратено по компетентност на Административен 

съд – Пловдив. Подаденото искане се явява идентично и част от 

съответното административно производство в изпълнение на 

законовите си правомощия и в тази връзка предлагам да бъде 

препратено за приобщаване към делото в Административен съд – 

Пловдив. 

Моля за протоколно решение да бъде изпратено на 

Административен съд – Пловдив, писмо именувано „Искане“ с 

вх. № МИ-06-175/14.02.2022 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Стоянова? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване с писмо да бъде изпратено за 

приобщаване към административното дело искането с цитирания 

входящ номер. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с последващо 

одобрение – помолила съм да ги качат във вътрешната мрежа, но не 

се ориентирам по номера, след малко ще ги донесат като копие, 

предлагам да одобрим изпращането на писмо до всички ОИК и 

кметовете на общини, където ще се произведат частични избори на 

27 февруари, с напомняне за предоставяне на информация за 

упълномощените лица за получаване на бюлетините. Бях пропуснала 

в петъчното заседание да Ви предложа изпращането на това писмо, 

както и изпращането на писма до Печатницата на БНБ и до 

печатница „Демакс“ с искане на файлове с информация относно 

съдържанието на бюлетините за гласуване в частичните избори. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля, режим на гласуване за последващо одобрение изпращането на 

тези писма. 

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, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Пак във връзка с частичните местни 

избори сме получили заявки като копие до нас, изпратени за 

отпечатване на хартиените бюлетини от община Котел и от община 

Пазарджик. Получили сме копие от сключен договор от община 

Левски с Печатницата на БНБ – докладвам го за сведение. 

За сведение Ви докладвам писмо, получено от Народното 

събрание. Изпратена ни е заповед за определяне на основното 

месечно възнаграждение на народните представители, включително 

на председателите на комисии и на парламентарни групи, с 

вх. № ЦИК-02-21/18.02.2022. Копие да се предостави на главния 

счетоводител за съобразяване. 

Докладвам Ви за сведение получени писма от общини и 

общински избирателни комисии за упълномощените лица. 

Общинските избирателни комисии са приели решение и са 

публикувани на страниците, а на нас са ни изпратени пълните данни, 

които са необходими на Печатницата, за осигуряване на достъп за 

предаване на хартиените бюлетини от общините: Разград, 

Крумовград, Левски, Омуртаг и от общинските избирателни 

комисии: Септември, Разград, Котел, Крумовград, Омуртаг, Нова 

Загора, Пазарджик, Ветово, Левски и Бургас. Предоставени са за 

обобщаване. 

Предлагам, след като бъде готова справката, да се изпрати 

като информация на Печатницата на БНБ и предлагам още отсега да 

гласуваме писмото. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на  гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви за сведение – в 

отговор на писмото, което изпратихме до Печатницата на БНБ, 

получихме образците на бюлетините за гласуване в частичните 

избори. 

Докладвам Ви за сведение и писмо, получено от Район 

„Връбница“ в Столичната община за извършените дейности по 

унищожаване на останалите в Районна администрация – Връбница, 

бюлетини като резерв, формуляри на изборни книжа от изборите за 

народни представители на 11 юли. Приложени са заверени копия от 

заповедта на кмета за определяне на комисия, както и съответните 

протоколи. Това е в изпълнение и на решение на Централната 

избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Следващият докладчик в тази точка съм аз. Докладвам само 

за сведение, тъй като вчера информирах на работна група колегите, 

за писмо от главния секретар на Народното събрание – вх. № ЦИК-

02-20/1 от 18 февруари, с което ни информират, че ще бъде 

преустановено електрозахранването в сградата на пл. „Княз 

Александър I“ от 20,00 ч. на 21 февруари до 06,00 ч. на 22 февруари 

– както казах, докладвам го за сведение. Последиците ги видяхме 

като не можахме да стартираме системата за излъчване вследствие 

спиранията на захранването. 

Колеги, също така за сведение и за запознаване в момента Ви 

докладвам докладна записка от директора на дирекция 
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„Администрация“ – вх. № ЦИК-09-54/1 от 21 февруари 2022 г. 

Припомням, че това е поисканата допълнителна информация във 

връзка с необходимостта да бъде събрана информация и 

предоставена на Централната избирателна комисия за възможните 

деловодни системи, които се използват в администрацията, с цел 

преценка за вземане на решение за смяна на деловодната система, 

използвана от Централната избирателна комисия.  

Предлагам Ви да се запознаете – във вътрешната мрежа, в 

папка с моите инициали от днешното заседание. Възложих да бъде 

обобщена цялата информация в подпапка „деловодна система“, но 

виждам, че е наименувана папка „към ЦИК-09-54“. Надявам се 

цялата информация да е вътре. 

Предлагам да възложа на дирекция „Администрация“ след 

произвеждане на частичните местни избори, включително и след 

евентуалния балотаж в седмицата след 6 март, да бъде изготвено 

предложение, по график да бъдат презентирани на Централната 

избирателна комисия възможните деловодни системи с цел 

запознаване с възможностите на тези деловодни системи, обсъждане 

на предложенията и последващо решение. Ако сте съгласни, да 

процедираме по този начин. 

Становища по моето предложение? Няма да го подлагам на 

гласуване, тъй като това е организационна работа. Това бяха моите 

доклади в момента. 

Следващият докладчик е колегата Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, първо Ви докладвам вх. 

№ НС-06-23/18.02.2022 г. – писмо от кмета на община Исперих, с 

което ни предоставя заповед, протокол на длъжностните лица във 

връзка с осигуряване на достъп до запечатано помещение за 

съхранение на торбите с изборни книжа и материали от изборите за 

народни представители, проведени на 4 април 2021 г. – докладвам го 

за сведение. 

Докладвам също така и писмо от община Златоград, с което 

кметът също ни предоставя необходимите документи във връзка с 
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осъществен достъп до запечатани помещения, в които се съхраняват 

изборните книжа и материали от изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката и за народни представители, 

проведени на 14 и 21 ноември 2021 – докладвам го също за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Следващ докладчик – колегата Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам 

докладна записка от директора на дирекция „Администрация“, която 

е в моя папка – вх. № ЦИК-09-32-1, във връзка с назначаване на 

комисия за разглеждане на оферти, постъпили по обществената 

поръчка с предмет „Предоставяне на преводачески услуги за 

нуждите на Централната избирателна комисия“.  

В докладната записка е посочено, че са постъпили пет оферти 

от кандидати за изпълнение на обществената поръчка. Предвид 

индикативния график на обществената поръчка тези оферти следва 

да бъдат декриптирани днес следобед. Следва да бъде определена 

комисия, която да разгледа и оцени офертите и да класира 

кандидатите, която комисия да започне работа най-късно днес 

от 14,00 ч.  

Към докладната записка е представен и проект на заповед за 

назначаване на съответната комисия за отваряне на поръчката. 

Следва днес с протоколно решение да бъде определен съставът на 

тази комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

чухте доклада на колегата Стоянова. Моля за предложения за брой 

на членове за състав на комисия, както и за имена на колеги, които 

да участват в състава на тази комисия. 

Колеги, моля за предложения най-напред за броя. Мисля, че 

трябва да бъдат поне пет човека. Предлагам от администрацията да 

бъде Н. Ж., който е юрисконсулт и е изготвил 

документите по обществената поръчка, колегата Стоянова, ако е 

съгласна, защото тя е докладчик на документацията по тази 
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обществена поръчка и очаквам предложенията Ви за останалите 

трима. 

Колеги, моля Ви за поне още двама членове на ЦИК, които да 

участват в състава на тази комисия. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Нямам нищо против да вляза в състава 

на комисията – за протокола да се отбележи. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз също не  възразявам, ако трябва 

да се протоколираме, но в крайна сметка не може едни и същи да са 

все в комисии. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

много Ви моля! Всеки от Вас знае в какви комисии участва, в крайна 

сметка това е наше задължение и отговорност като членове на 

Централната избирателна комисия. 

За момента от членовете на ЦИК Гергана Стоянова и Елка 

Стоянова изразяват желание. 

Колеги, моля Ви! Мисля, че не е необходимо поименно да се 

питаме кой е съгласен и кой – не е. Днес трябва да излъчим състав 

на комисия, за да се свърши работата, за да се отварят 

предложенията. 

Колега Стоянова, предложението беше двама души от 

администрацията и трима от Централната избирателна комисия. За 

момента поименно от администрацията имаме предложен само 

Н. Ж. и поименно от Централната избирателна комисия 

колегата Елка Стоянова и Гергана Стоянова. Чакаме предложение и 

съгласие на колега от ЦИК за трети член и евентуално предложение 

за член от администрацията. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Тъй като считам, че обществената 

поръчка не е от фактическа и правна сложност, предлагам да 

гласуваме състав в тричленка на комисията, която ще приключи в 

срок и ще представи на Комисията за гласуване резултати от 

проведената обществена поръчка, изобщо по процедурата. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Съгласно правилата подлагам на гласуване най-напред моето 
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предложение, което е за пет членове на комисията. Ако не 

постигнем съгласие, ще подложа на гласуване предложението на 

колегата Стоянова за тричленен състава.  

Пак казвам, смятам, че, след като има пет оферти, е хубаво да 

са повече членовете на комисията. 

Моля, режим на гласуване комисията да бъде от пет членове. 

Колеги, отменям гласуването. 

Това, което пише във Вътрешните правила, означава, че ако 

преценим и приемем, че комисията ще бъде от трима членове, тя ще 

бъде само от членове на Централната избирателна комисия. 

Много Ви моля, колега Стоянова, да прочетете текста от 

Вътрешните правила и да вземем решение съобразно Вътрешните 

правила, които е приела Централната избирателна комисия. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, съгласно чл. 31, ал. 1 от 

Вътрешните правила за управление на цикъла на обществени 

поръчки в Централната избирателна комисия: Централната 

избирателна комисия с протоколно решение определя комисия, в 

състава на която влизат нечетен брой членове на Централната 

избирателна комисия и служители от администрацията на 

Централната избирателна комисия. В случай на необходимост и 

резервни членове“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Прочитът на текста показва, че 

изискването е за нечетен брой на членове на общия състав на 

комисията, а не конкретно на ЦИК или администрацията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Стоянова, текстът е много ясен, че се изисква нечетен брой членове 

на Централната избирателна комисия в състава на комисията и 

администрацията е допълнителна част от изречението, тоест трябва 

да имаме нечетен брой членове на Централната избирателна 

комисия. 
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Колеги, отново моля да проявим малко повече отговорност. В 

крайна сметка това е част от нашата работа. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Ако може процедурно предложение 

– предлагам едно кратко прекъсване, за да уточним предложенията, 

във времето на което също така да съгласувам с администрацията 

кой от администрацията на Централната избирателна комисия би 

могъл и е свободен, за да го включим в състава на комисията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Мисля, 

че от администрацията – поне те нямат избора на членовете на ЦИК 

да отказват, така че няма какво да съгласуваме с тях. 

Предлагам Ви, ако искате, следващите колеги да докладват в 

тази точка и тогава да се върнем отново към това обсъждане, за да си 

помислят и колегите от Централната избирателна комисия кой ще се 

съгласи да участва в тази комисия. 

Колегата Цветанка Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам вх. № НР-06-

3/21.02.2022 г. – писмо, което сме получили от кмета на община 

Смолян за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от националния референдум през 2016 г. 

Към писмото са приложени заповед на кмета за сформиране на 

комисия, протокол за извършената работа от комисията, протокол от 

работата на експертната комисия, както и акт за унищожаване на 

неценни документи от произведения референдум през 2016 г. 

Докладвам преписката за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик в тази точка е колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, получено е писмо в 

Централната избирателна комисия – вх. № ПВР/НС-6-

12/21.02.2022 г., от кмета на община Мъглиж, към което са 

приложени негова заповед за назначаване на комисия, която да 

отвори запечатано помещение с цел прибиране на пликове с 

избирателни списъци и приложени към тях удостоверения и други 

книжа. 
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Приложен е и протокол за дейността на комисията. В 

изпълнение на решение на Централната избирателна комисия е 

изпратена тази преписка – докладвам я за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Следващ докладчик – колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, получили сме 

отговор от кмета на община Ветово по повод изпратени от ОИК – 

Ветово, до Централната избирателна комисия няколко писма, с 

които ни информираха, че според тях не са им били предоставени 

нормални условия за работа, липсата на телефон и така нататък. 

Ще Ви зачета отговора от кмета на Ветово: По отношение на 

постъпилите в Централната избирателна комисия писма от ОИК – 

Ветово, относно въпроси, свързани с условията на работа и 

материално-техническото осигуряване на комисията с оглед 

нормалното й функциониране фактологията е следната: 

 Предоставени са на ОИК – Ветово, напълно нормални 

условия за работа, съобразно наличния свободен сграден фонд на 

община Ветово. Сградата, в която се намира предоставеното 

помещение, е в непосредствена близост – около 40 метра – до 

основната сграда на общината, където членовете на ОИК имат 

безпрепятствен достъп до санитарни помещения, включително 

тоалетна и топла вода. Помещението, което им е предоставено, има 

прозорци, отоплява се и предоставя нормални условия за 

административна работа, още повече че това помещение е било 

използвано и от предишни състави на ОИК – Ветово, а сградата като 

цяло е приютявала до преди няколко години основни звена на 

Общинска администрация – Ветово. 

Отбелязва се, че в началото на 2020 г. с решение на 

Общински съвет – Ветово, е извършена сериозна структурна 

промяна на общинската администрация, с която е увеличена 

числеността на служителите с над 10 броя и е наложило сериозни 

вътрешни размествания на персонала и нужда от повече работни 
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помещения. Към момента изпитват сериозен недостиг на помещения 

и в една стая работят по трима-четирима служители. 

Именно поради това и с оглед непостоянния характер на 

заседаване и работа на ОИК същата е преместена в помещението, в 

което се намира в момента, като отново подчертава, че то предоставя 

достатъчно добри условия за работа. 

На второ място казва, че им е осигурен както мобилен 

телефон, така и СИМ карта за нуждите на ОИК – Ветово, като те са 

уведомени – разбирам ОИК – Ветово, за това и са поканени да си ги 

получат, но до момента не са го направили. 

По точка три – предполагам е за изплащане на 

възнагражденията и командировъчните, кметът на Ветово ни 

информира, че към момента община Ветово е в сериозно затруднено 

финансово състояние, обусловено от няколко негативни факти: 

неприети държавен и общински бюджет и ограниченията вследствие 

на това, включително по Закона за публичните финанси; наложен 

паралелно запор на сметките на общината поради осъдително 

решение за старо задължение от над 1 млн. лв., включително 

множество обществено значими, включително непредвидено 

възникнали неотложни плащания. 

Това е отговорът на писмата, изпратени до Централната 

избирателна комисия и препратени до кмета на община Ветово. 

Колеги, към момента имаме две различни твърдения – 

едните, обективирани в писмата на ОИК – Ветово до Централната 

избирателна комисия, а обратните твърдения са в току-що изчетения 

от мен отговор от кмета на община Ветово. 

Централната избирателна комисия няма как да извърши 

проверка на място и да установи истинността на твърдяното от 

едната или от другата страна. 

Предлагам към настоящия момент да препратим този отговор 

към ОИК – Ветово. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря, колега Баханов. 
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Опитах да видя във вътрешната мрежа, тъй като не си 

спомням вчера при разпределение на писмото дали е с копие до 

ОИК или не, но отново не е качено във вътрешната мрежа и 

колегите не могат да се запознаят с него. 

Колеги, становища по предложението на колегата Баханов? 

Междувременно Ви информирам, че се обадих и в Деловодството, и 

на директора на дирекция „Администрация“ незабавно всички 

преписки, които са пристигнали и разпределени на колегите, да 

бъдат качени във вътрешната мрежа. 

Моля, режим на гласуване по предложението на колегата 

Баханов – отговорът на кмета от община Ветово да бъде препратен 

на ОИК – Ветово, тъй като, очевидно, е трудно да комуникират на 

място и ние трябва да бъдем посредник в комуникацията. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч 

Солакова) 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, гласувах „против“ 

не защото съм против да имат добри условия на работа, напротив, 

Централната избирателна комисия изпраща в началото веднага след 

насрочване на изборите, преди старта на активния период на 

общинските избирателни комисии писма и до всички кметове. 

Гласувах „против“, защото някак си задълбочаваме 

конфликта, без да имаме възможност да намерим решение. 

Централната избирателна комисия сама за себе си не може да 

осигури нормални условия на работа – това е факт.  

На следващо място, аз не съм убедена дори, напротив, мога 

да кажа, че за една комисия имам данни, че се намират при много 

лоши условия за работа. Ние трябва да поощряваме общинските 

избирателни комисии, кметовете на общини да намират начин да 

комуникират. Забелязала съм в годините, че проблеми, които се 
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създават в комуникацията с общинските избирателни комисии, траят 

през целия мандат на общинската избирателна комисия. И пак 

казвам, ние трябва да поощряваме комуникацията, защото само в 

диалог, на място могат да се решават проблемите. 

Иначе, ако ставаше въпрос с назидателен тон да даваме 

наставления на отделни органи, няма да се получи и резултатът ще 

бъде същият – задълбочаване на конфликта. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

връщаме се на доклада на колегата Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, относно определянето на 

комисия за отваряне на получените оферти по обявената обществена 

поръчка за преводачески услуги моля да споделите има ли други 

желаещи от състава на Централната избирателна комисия за 

включване в тази комисия, след като се запознахте и с правилата за 

определянето й, за да определим в състав от трима или петима 

членове да бъде определената комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

много Ви моля за предложения кой от членовете на Централната 

избирателна комисия е съгласен да бъде член на тази комисия. 

Смятам, че изискванията за прозрачност на работата също 

така предполагат съставът на комисията да бъде по-голям. Трябва да 

вземем това решение днес, защото поръчката е обявена, в 13,00 ч. 

офертите ще бъдат декриптирани, така че трябва да излъчим 

комисия, за да започне работа. 

Колеги, моля Ви, кой освен посочените колеги е съгласен да 

бъде член на комисията? Чакам предложения, защото наистина не 

смятам, че трябва да питам всеки един поименно. 

Колеги, нали всички сме наясно, че трябва да бъде обявена 

обществена поръчка, за да бъде избрана фирма, която да извършва 

преводачески услуги? Взели сме решение, обявена е поръчката, 

подадени са оферти и сега не можем да изберем комисия, която да ги 

обработи. В момента имаме определен състав на комисия, в която са 

колегата Георгиев, колегата Ганчева и колегата Силвия Стойчева. 
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От там нататък – колега Ципов, съгласен ли сте да бъдете 

член на комисията за обществените поръчки? 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Не. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Баханов? И Вие също не желаете. 

Колега Димитров? Не питам колегата Войнов, защото 

смятам, че има достатъчно работа с предстоящите частични избори. 

Колега Георгиева?  

Колега Чаушев? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам един член от Централната 

избирателна комисия плюс двама от администрацията, за да излезем 

от тази история. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Няма 

как да излезем от тази ситуация, без да определим членове.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Няма да споря, предложих вариант. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: За да приключим с процедурата във 

връзка с определяне на брой членове на комисията за отваряне на 

офертите и нейния състав, ще формулирам следното предложение, 

което да бъде подложено на гласуване с протоколно решение: 

предлагам да бъде гласувано с протоколното решение на ЦИК 

комисията да се състои общо от трима членове, като един от тях е 

член на Централната избирателна комисия, а двама са служители от 

администрацията на Централната избирателна комисия.  

Ще Ви помоля да подложите това мое предложение на 

гласуване за протоколно решение, за да определим по-нататък и 

поименния състав. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по това предложение? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 
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Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Росица Матева) 

Заповядайте, колега Стоянова, за поименен състав. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Предлагам поименен състав на 

комисията: себе си като представител на членовете за Централната 

избирателна комисия и председател на комисията; от 

администрацията на Централната избирателна комисия – 

юрисконсулт Н. Ж. и М. Р., също 

юрисконсулт в администрацията на Централната избирателна 

комисия. 

Бих искала да бъдат гласувани и резервни членове на тази 

комисия предвид малкия й състав – ако колегата Стоянова не 

възразява, като резервен член, в случай че се наложи, както и от 

администрацията – господин Р. Ц. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

чухте предложението на колегата Стоянова.  

Становища? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Росица Матева) 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви за сведение 

постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД – вх. 

№ ЧМИ-16-2/21.02.2022 г., свързано с изпратено наше писмо 

относно активиране на услугата за електронно заявление за 

гласуване в предстоящите частични местни избори на сайта на 

Централната избирателна комисия. С писмото „Информационно 

обслужване“ АД ни уведомяват, че същото е пуснато и е поставен 

линк в раздела за предстоящите частични местни избори. Докладвам 

го за сведение. 
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Също така докладвам и постъпило писмо от Софийска 

градска прокуратура, Следствен отдел – вх. № ПВР/НС-

93/21.02.2022 г., с което следовател изисква от Централната 

избирателна комисия по досъдебно производство с посочен номер на 

Софийска градска прокуратура да бъде предоставена информация, 

която се твърди, че вече е изискана от Централната избирателна 

комисия, но след справка в нашето деловодство не се установи да 

има предходно такова искане или писмо. Изисква се представяне на 

документация и информация – извадка от протокол от заседания на 

ЦИК, проведени на 3 ноември 2021 г. и на 4 ноември 2021 г., на 

които са взети решения относно задържане на контейнер, съдържащ 

СУЕМГ; извадка от протокол от проведена среща и обсъждане с 

член на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и 

извадка от протокол от заседание на Централната избирателна 

комисия, където се взима решение да се обжалва пред Върховния 

административен съд постановеното разпореждане на 

Административен съд – София-град, с което се освобождава 

задържаният контейнер – така е формулирано.  

Бяха подготвени препис-извлечения от така изисканите 

протоколи, а именно протокол от заседание на Централната 

избирателна комисия, проведено на 3 ноември 2021 г., препис-

извлечение от протокол № 118 от 4 ноември 2021 г., препис-

извлечение от протокол от проведената среща на Централната 

избирателна комисия с представители на ОССЕ, проведена на 

11 ноември 2021 г. и протокол от заседание на Централната 

избирателна комисия, проведено на 17 ноември 2021 г. 

Предлагам Ви в отговор на искането да бъде изпратено писмо 

с приложените извлечения от протоколи, които Ви цитирах. 

Моля да бъде подложено на гласуване протоколно решение 

за изпращане на такова писмо с приложените документи. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението? Не виждам. 
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Моля, режим на гласуване за изпращане на отговор на това 

писмо с приложенията, които докладва колегата Стоянова, като 

моето предложение е да бъде занесено на ръка с оглед адреса, който 

е съвсем наблизо, за да имаме входящ номер и да имаме 

сигурността, че писмото е депозирано, като ще отбележим, че за 

първи път идва при нас това писмо. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, с това изчерпахме точка трета. 

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, на този етап ще Ви 

докладвам само за запознаване преписка с вх. № ЧМИ-11-

2/17.02.2022 г. във  връзка с жалба от „Демократична България – 

Обединение“ срещу Решение № 367-МИ на ОИК – Пазарджик. 

Към настоящия момент Ви докладвам само за запознаване, 

тъй като беше указано да се окомплектова преписката както от 

страна на ОИК, така и от страна на жалбоподателя, който е подал 

жалбата директно в Централната избирателна комисия, но до 

настоящия момент не е представено пълномощно на подписалия 

жалбата срещу цитираното решение, поради което на този етап Ви 

докладвам за запознаване. В кратък срок ще направя пълен доклад 

по развитието на тази жалба. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЕЧВА: Имам въпрос към докладчика с 

оглед хода на запознаването и изясняване на фактическите 

обстоятелства по така депозираната жалба. Доколкото разбрах, 
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колега Стоянова, Вие казахте, че към жалбата не е представено 

надлежно пълномощно на жалбоподателя, предвид, че жалбата е 

входирана макар и директно в Централната избирателна комисия – 

днес сме вторник, не знам какъв е срокът. Съгласно Вътрешните 

правила имаме срок, считам, че, ако не ме лъже паметта, към 

момента вече сме извън този срок, още повече не стана ясно какъв 

срок е даден за отстраняване на тази нередовност по отношение 

допустимостта на депозираната жалба. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Указаният срок за отстраняване на 

тази нередност беше до края на работния ден в петък. Към 

настоящия момент нямаме информация да са постъпили тези данни, 

затова ще помоля докладът ми по тази жалба да бъде отсрочен за 

следващата част на заседанието – имам предвид сроковете и имам 

някаква готовност за доклад, но ще помоля на малко по-късен етап 

да продължа доклада си. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващият докладчик в тази точка съм аз, но ще помоля колегата 

Елка Стоянова, тъй като, колеги, припомням, че в предходно 

заседание Ви докладвах подготвен отговор от юрисконсулт 

Ж. по постъпила искова молба в Централната избирателна 

комисия. Тъй като колегата Стоянова прегледа подготвения отговор 

и има корекции в него, ще я помоля да Ви запознае, за да я 

гласуваме и да замине, тъй като срокът за депозиране на отговора в 

съда, мисля, че изтичаше утре или вдругиден. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, проектът е качен в папката на 

колегата Матева от днес. Само моля да имате предвид, че в 

последния абзац нанасям технически и стилови корекции.  

Това, с което се променя първоначалното предложение на 

юрисконсулт Ж., е, че аз предлагам искът, от една страна, да 

бъде оспорен като недопустим, а от друга, го оспорваме изцяло като 

неоснователен, тъй като в първоначалния проект нямаше оспорване 

изцяло, а се коментираше само размерът. Алтернативно оспорваме 
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иска по размер. Това е разликата, че ако оспорваме изцяло като 

неоснователен, като се базираме на това, че не може да бъде 

доказана пряка и непосредствена последица от уврежданията, които 

твърди ищцата с поведението на Централната избирателна комисия, 

а по отношение на недопустимостта, аргументът е във връзка с 

процесуалната легитимация на Централната избирателна комисия. 

Ние не сме пасивно легитимиран ответник по този иск. В общи 

линии това е, което съм променила, изложила съм малко мотиви в 

двете части. По отношение на размера, мисля, че също би могло още 

малко да се добави, тъй като, въпреки че е алтернативно искането за 

оспорването по размера може би все пак не е лошо да бъдат 

посочени мотиви в тази точка. 

Моля да погледнете това, което е качено, ако имате някакви 

допълнения, да ги направим и да го изпратим в Административен 

съд – Благоевград. 

По доказателствените искания нямаше възражения. Считам, 

че по т. 1 и т. 3 от исковата молба – доказателствените искания са 

неотносими, затова изрично съм посочила, че възразяваме 

допускането на тези доказателствени средства и приобщаването на 

тези материали като доказателства към преписката, като съм 

написала защо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по отговора, коригиран от колегата Стоянова? Не 

виждам. 

Моля, режим на гласуване за одобряване текста на отговора и 

изпращането му в Административен съд – Благоевград. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: 
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РАЗНИ. 

Заповядайте, колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстващ. 

Ще Ви докладвам няколко преписки – всичките са за 

сведение. 

Първата е циркулярна покана да се включим в Мисията, 

която ще наблюдава изборите за президент и парламент на Сърбия, 

които ще се проведат на 3 април 2022 г. Писмото е дошло през 

АСЕЕЕО, като циркулярна покана. Може да изпратим копие до 

Обществения съвет, както го правим обичайно. Не се покриват 

никакви разходи, изрично е подчертано в тази покана – вх. № ЦИК-

07-16/18.02.2022 г. 

С писмо – вх. № ЦИК-07-15/18.02.2022 г. Евелина Творогал 

много ни е помолила да й помогнем да си напише тезата. Тя е 

стажант в Постоянното представителство на Литва в Европейския 

съюз. Интересува се от  резултатите и участието на българските 

гласоподаватели извън страната в изборите от последните 15 години. 

Предлагам да оставим за сведение тази молба. 

Може да изпратим и линк – ще напиша такова писмо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Господин Димитров, ако искате да го гласуваме сега, че ще й 

отговорим като й изпратим линк. Ние имаме на страницата си в 

архив и можем да я насочим с линк, тя да си го отвори и да си чете 

каквото пожелае. 

Колеги, ако нямате някакви други становища и изказвания, 

моля, режим на гласуване да бъде отговорено с писмо на госпожата 

с линк към страницата на ЦИК, секция „Архив“, за да може да се 

информира за резултатите от произведените избори, колкото години 

назад иска – толкова. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Третата преписка също е за 

сведение – заседание на Обществения съвет на 22 февруари 2022 г. 

от 18,00 ч., което ще се проведе на Google Meet – платформа. 

Изпратили са ни проект на дневни ред: работа по анализа на 

изборите през 2021 г.; координация за наблюдение на изборите и 

точка „Разни“ – вх. № ЦИК-12-9/21.02.2022 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

виждате във вътрешната мрежа, в папката на колегата Димитров е 

писмото. Ако някой желае да се включи в заседанието на 

Обществения съвет, може да ползва линка към платформата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Вчера изпратихме отговор на 

искането на A-WEB за данните за българската Централна 

избирателна комисия – адрес и мейли. Отговорът е в моя папка, 

тоест попълването на анкетната карта. Това сме го гласували, ако 

някой иска да погледне, в папката ми се намира. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Георгиев, в тази точка. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Представям Ви най-напред вх. 

№ МИ-22-4/18.02.2022 г. – две последователно изпратени писма с 

почти едно и също съдържание от господин В. Р. По 

повод поставения въпрос, който е от компетентността на 

съответната общинска избирателна комисия в папката с мои 

инициали може да видите проект на писмо до ОИК – Велинград, за 

изпращане по компетентност на поставените въпроси относно 

запитването дали кметът на кметство на територията на общината 

може да продължава да бъде такъв при съответни поставени 

въпроси. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението на колегата Георгиев? 

Ако няма предложение и становище, моля, режим на 

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, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, връщаме се към трета точка: Доклади по 

административни преписки. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

изготвен проект на писмо, което изпращаме обичайно на 

общинските избирателни комисии и на кметовете във връзка с 

произвеждането на частичните избори – указания относно изборния 

ден, публикуване на информация, свързана с активността, както и 

представянето на протоколите и всички книжа, предназначени за 

ЦИК, в Централната избирателна комисия след 9,30 ч. на следващия 

ден.  

Съгласувах с господин Войнов в това писмо да добавим, 

включително и машините за гласуване – там, където е имало 

машинно гласуване, да бъдат представени заедно с тези книжа. 

Предлагам да гласуваме и да изпратим писмото до 

общинските избирателни комисии и до кметовете на общините. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДЕСАДТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, обявявам почивка. 

Заседанието ще продължи следобед в 15.00 ч. 

 

(След почивката.) 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Уважаеми колеги, продължава заседанието на Централната 

избирателна комисия. 

В залата сме осем членове на Централната избирателна 

комисия – имаме необходимия кворум. 

Връщаме са на четвърта точка: „Доклади по дела, жалби и 

сигнали“. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, връщам отново на доклад от 

предходната част на заседанието, когато Ви докладвах жалба от 

коалиция от партии „Демократична България – Обединение“, срещу 

Решение № 367-ЧМИ/16.02.2022 г. на ОИК – Пазарджик. 

Във връзка с това, което Ви докладвах и предходно, че липсва 

представено пълномощно на подписалия жалбата, Ви предлагам – в 

моя папка има проекта на решение, като в тази връзка ще имам две 

предложения. Първото е решение по така депозираната жалба, по 

който проект Ви предлагам да фигурира следното: 

В Централната избирателна комисия с вх. № ЧМИ-11-

2/17.02.2022 г. е депозирана жалба от Н. Е. Я. като 

упълномощен представител на коалиция от партии „Демократична 

България – Обединение“, срещу Решение № 367-ЧМИ/16.02.2022 г. 

на ОИК – Пазарджик, за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 от 

Изборния кодекс.   

Оспореното решение на ОИК – Пазарджик, е постановено по 

повод жалба с вх. №2-Ж/10.02.2022г. на коалиция от партии 

„Демократична България – Обединение“, за нарушения на чл. 168, 

ал. 3 от Изборния кодекс, чл.182, ал.1 и чл.183, ал.2 от Изборния 

кодекс. 

Жалбата с вх. № ЧМИ-11-2/17.02.2022 г. от „Демократична 

България – Обединение“, срещу цитираното решение на ОИК – 

Пазарджик, е депозирана в електронната поща на Централна 

избирателна комисия на 17 февруари 2022 г. Жалбата е 

подписана с електронен подпис от Н. Е. Я., посочен като 



32 

упълномощен представител на „Демократична България – 

Обединение“. Към депозираната жалба обаче не е представено 

пълномощно в полза на подписалото я лице, което обуславя жалбата 

като нередовна. За изправяне на тази нередовност е изпратено 

указание на адреса на електронната поща, от който същата е 

подадена, съгласно което се изисква в срок до 17, 00 ч. на 

18 февруари 2022 г. на Централната избирателна комисия да бъде 

изпратено пълномощното в полза на подписалия жалбата от името 

на „Демократична България – Обединение“, Н. Е. Я. 

До изтичане на указания срок, както и до настоящия момент, в 

Централната избирателна комисия не е депозирано пълномощно в 

полза на това лице. 

Жалбата е депозирана директно в Централната избирателна 

комисия, като на 18 февруари 2022 г. на ОИК – Пазарджик, са 

изпратени указания да бъде окомплектована цялата преписка по 

оспореното решение, която да бъде изпратена на електронната поща 

на Централната избирателна комисия.  

В отговор на дадените указания на 18 февруари  2022 г. ОИК 

– Пазарджик, е предоставила на Централната избирателна комисия 

комплект документи, представляващи преписката по оспореното 

решение. 

Предвид обстоятелството, че не са изпълнени указанията на 

Централната избирателна комисия за изправяне нередовността на 

жалба с вх. № ЧМИ-11-2/17.02.2022 г., а именно не е представено 

пълномощно от коалиция от  партии „Демократична България – 

Обединение, в полза на подписалия жалбата от името на коалицията 

Н.     Е.     Я., като такова пълномощно липсва и в 

представената от ОИК – Пазарджик, преписка по оспореното 

решение, депозираната пред Централната избирателна комисия 

жалба от лице, което не е удостоверило представителната си власт, 

не може да бъде разгледана. 

Предвид гореизложеното и на основание разпоредбите на 

Изборния кодекс Ви предлагам Централната избирателна комисия да 
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вземе решение, с което оставя без разглеждане жалба с вх. № ЧМИ-

11-2/17.02.2022 г. от “Демократична България – Обединение“, срещу 

Решение № 367-ЧМИ/16.02.2022г. на ОИК – Пазарджик. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по доклада и по направеното предложение? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Любомир Георгиев) 

Решението е № 1110-МИ/22.02.2022 г. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, искам да Ви представя и 

друго мое предложение във връзка с това решение на ОИК – 

Пазарджик. Предвид постъпилата от ОИК – Пазарджик, преписка по 

Решение № 367-ЧМИ, постановено в хипотезата на отхвърляне и 

предвид установените обстоятелства, искам да Ви предложа проект 

на решение, с което Ви предлагам това решение на ОИК – 

Пазарджик, да бъде отменено, като подробно ще Ви изложа 

основанията, които съм въвела в проекта. 

В Централната избирателна комисия с вх. № ЧМИ-15-

25/21.02.2022 г. е представено Решение № 367-ЧМИ/16.02.2022 г. на 

ОИК – Пазарджик, за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 от 

Изборния кодекс и преписката към него.   

Горепосоченото решение на ОИК – Пазарджик, е 

постановено по повод жалба с вх. № 2Ж/10.02.2022 г. на 

„Демократична България – Обединение“, за нарушения на чл.168, 

ал. 3 от Изборния кодекс, чл.182, ал. 1 от Изборния кодекс и чл.183, 

ал. 2 от Изборния кодекс.  

Твърдените от жалбоподателя нарушения са извършени при 

провеждане на предизборната агитация за частичните местни избори 

за кмет на кметство с. Величково, община Пазарджик на 
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27 февруари 2022 г. за кандидата на ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – М. Б. З.  

Жалбоподателят твърди, че в излъчен на 9 февруари 2022 г. 

репортаж от „Телемедиа“ ЕООД, както и в публикувани на същата 

дата материали на интернет страниците на няколко информационни 

сайта, е видно, че е извършено представяне на кандидатурата на 

З. от кмета на община Пазарджик, в кабинета на кмета на община 

Пазарджик, находящ се в сградата на общината. 

В постановеното по тази жалба Решение № 367-ЧМИ от 

16 февруари 2022 г. на ОИК – Пазарджик, в мотивационната му част 

липсват изложени фактически констатации на общинската 

избирателна комисия след извършената от нея проверка относно 

обстоятелствата, пряко свързани с твърденията за нарушения в 

жалбата.  

В оспореното решение на ОИК – Пазарджик, липсват и 

правни изводи на база фактически констатации дали е налице 

извършване на твърдените с жалбата нарушения или не са налице 

такива нарушения.  

В Протокол № 71 от 16 февруари 2022 г. от проведеното 

заседание на ОИК – Пазарджик, на което е гласувано оспореното 

решение, също не са отразени данни за фактически констатации и 

правни изводи на общинската избирателна комисия в посока липса 

или наличие на нарушенията, посочени в жалбата, съответно не 

може да бъде преценено какъв диспозитив на решение – за 

установяване или за липса на извършени нарушения, е бил гласуван 

на проведеното на 16 февруари 2022 г. заседание на ОИК, което 

решение от своя страна не е събрало необходимото мнозинство и е 

постановено в хипотеза на отхвърляне. 

В случаите, в които ОИК е сезирана с жалба за извършени 

нарушения на изборния процес, които са от нейна компетенция, а 

настоящият случай безспорно е такъв, комисията следва да извърши 

проверка, да констатира фактическите обстоятелства, свързани с 

твърдените нарушения и на база тези свои констатации да направи 
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правни изводи дали установява или не установява извършване на 

всяко едно от твърдените нарушения поотделно, които изводи 

следва да аргументира. 

Поради всичко, подробно изложено, което Ви представих, 

предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия да приеме решение, с което да 

отмени Решение № 367-ЧМИ/16.02.2022 г. на ОИК – Пазарджик; да 

върне на общинската избирателна комисия преписката по жалбата 

на „Демократична България – Обединение“, за произнасяне и да 

укаже на ОИК – Пазарджик, че при постановяване на решението по 

жалбата следва да бъдат изложени констатациите за фактическите 

обстоятелства, свързани с твърдените нарушения, правните изводи 

дали установява или не установява извършване на всяко едно от 

твърдените нарушения поотделно, които изводи следва да 

аргументира.  

Предлагам Ви този проект за обсъждане и гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище? 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Стоянова, проектът на 

решение, който предлагате, е твърде иновативен за мен с оглед 

практиката на Централната избирателна комисия, тъй като ние току-

що разгледахме жалба и я оставихме без разглеждане като 

недопустима. Не знаех, че причината за отлагането на доклада Ви за 

следобедната част е, че всъщност ние ще се произнесем два пъти с 

последователни решения по един и същи случай, след като сме 

оставили жалба без разглеждане. Не съм против да разглеждаме, да 

обсъждаме подобен подход към решение на общинска избирателна 

комисия, която и да е тя. Считам, че във всяко едно обсъждане би 

могло да се роди някаква идея, но категорично възразявам да 

санираме пороци, на който и да е жалбоподател, по който и да е 

случай и в която и да е общинска избирателна комисия с наше 

последващо веднага решение. 
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Задавам въпроса: защо ние, изследвахме ли, след като ще се 

сезираме за този конкретен случай, доколкото знам, в доста 

общински избирателни комисии ще се произведат избори на 

27 февруари. Ние правим контрол на всичките избирателни комисии 

и там, където има решение за отхвърляне, което е надлежно решение 

съобразно Изборния кодекс, изследвахме как са се произнесли, 

какви решения са взели, с какво мнозинство и кое налага точно в 

този случай, веднага след като сме отхвърлили жалба – не съм 

изследвала конкретния случай с оглед това, че Вие в сутрешната 

част на заседанието казахте, че преписката е неокомплектована и 

отложихте доклада. Сега пък трябва да отменим и да върнем 

решението.  

Аз ще гласувам категорично против този проект на решение, 

най-малкото защото касае принципна позиция на Централната 

избирателна комисия не с оглед конкретния случай, не с оглед ОИК 

– Пазарджик, или конкретния случай, считам, че такъв подход от 

държавния орган Централна избирателна комисия следва да бъде 

прилаган след анализ, най-малкото в работна група „Жалби“ и да 

имаме единен подход и единни указания към общинските 

избирателни комисии. 

В случай че приемем това решение, би било най-малкото – 

ние не сме изследвали други подобни решения, които са взели ОИК 

по повод произвеждането на предстоящите избори, колеги, като 

пример ще Ви дам, че Централната избирателна комисия понякога 

също взима решения в хипотезата на отхвърлително с непостигане 

на необходимото мнозинство, което е законова норма, допустима от 

Изборния кодекс. Считам че, макар и бланкетни мотиви, които дава 

колегата Стоянова, те не водят, а в конкретния случай спомагат на 

жалбоподател, който не е дал надлежно всички редовни документи, 

да бъде сезиран съответният контролен орган, да му санират 

неговите пороци. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

други становища по направения доклад и по предложения проект? 
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Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 6 (Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Севинч Солакова) 

Решението е 1111-МИ/23.02.2022 г. 

Колеги, връщаме се в първа точка: „Машинно гласуване“. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в сутрешното 

заседание Ви докладвах писма от няколко общини, които са 

пристигнали. Ще Ви прочета номерата и на другите писма, които 

пристигнаха: ЧМИ-06-24-5 от община Котел; ЧМИ-15-31-4 от ОИК 

– Котел; ЧМИ-06-24-6 от община Ветово; към ЧМИ-15-31-4 пак от 

община Котел; ЧМИ-15-31-5 от ОИК – Исперих и ЧМИ-06-24-8 от 

община Пазарджик. С всичките тези писма ни уведомяват, че могат 

да определят помещения за съхранение на СУЕМГ в нощта на петък 

срещу събота, както и някои общински избирателни комисии ни 

изпращат имената на определените членове, които да получат 

машините за гласуване. Докладвам Ви тези писма за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Войнов, само да допълня: колеги, тази информация, която докладва 

току-що колегата Войнов, с частите от сутрешното заседание 

обобщена се намира в табличката, за която Ви казах и преди обяд, е 

в моя папка във вътрешната мрежа, като табличката е актуализирана 

с последно получените писма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в рамките на днешния 

ден преди един час се проведе оперативна среща с представители на 

МВР относно съпровождането на машините за гласуване до 

общинските избирателни комисии и след изборния ден – обратно до 

Централната избирателна комисия. 

В тази връзка и във връзка с графика, изготвен от 

Печатницата на БНБ за предаване на отпечатаните хартиени 
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бюлетини, предлагам да приемем график за предаване на машините 

за гласуване на ОИК, като всичко това да се извърши в рамките на 

25 февруари по следния график: след като получат общинските 

избирателни комисии бюлетините от Печатницата, след това 

пристигат в Централната избирателна комисия и получават 

съответно машините за гласуване по следния график: община Бургас 

– 12,30 ч.; община Омуртаг – 12,45 ч.; Ветово – 13,00 ч.; община 

Разград – 13,15 ч.; община Исперих – 13,30 ч.; община Левски – 

13,45 ч.; община Нова Загора – 14,00 ч.; община Котел – 14,15 ч.; 

община Пазарджик – 14,30 ч.; община Септември – 14,45 ч. и 

община Елин Пелин – 15,00 ч. След това под съпровод на органите 

на МВР заминават за съответните общини. 

Предлагам да утвърдим този график. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по така предложения график? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване да бъде утвърден този график след 

получаване от общинските избирателни комисии на устройствата за 

машинно гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с току-що 

приетия график предлагам да изпратим писмо до общинските 

избирателни комисии, които са ангажирани с получаването на 

машините, с копие до кметовете на общини и до областните 

управители. С това писмо, приложено да им изпратим графика за 

предаване на СУЕМГ от Централната избирателна комисия на ОИК, 

също така да ги уведомим, че както хартиените бюлетини, така и 

СУЕМГ ще се предадат на ОИК на 25 февруари 2022 г. и в този 

смисъл членовете на ОИК, които са определени за получаване на 
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хартиени бюлетини, с тяхно решение може да ги определят и за 

получаване на СУЕМГ. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението за текст на писмо?  

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В този случай само поставям 

въпроса, защото бюлетините се получават и от представители на 

общинската администрация по един, а те пътуват обикновено заедно 

с придружаваща кола с представители на областните дирекции на 

МВР. В този смисъл дали представители на общинските 

администрации ще участват в приемането и на машините за 

гласуване или само представители на общинските избирателни 

комисии сме предвидили? Не сме ползвали и ОИК-овете да 

съхраняват машините, с които ще се гласува, така че за първи път 

въвеждаме и аз предлагам да обсъдим този въпрос, тъй като 

помещенията се определят от общинската администрация – вътре се 

съхраняват бюлетините, там ще се съхраняват и машините за 

гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

ако възприемем предложението на колегата Солакова, просто трябва 

да се допълни – така или иначе писмото ще бъде и до кметовете на 

общини, „лицата, които са упълномощени от страна на общинските 

администрации, да се подпишат при получаване на бюлетините, да 

бъдат упълномощени да се подпишат и при получаване на машините 

за гласуване, за да бъде спазен същият принцип, при който се 

получават както хартиените бюлетини за гласуване, така и 

електронните бюлетини в машините. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в тази връзка предлагам 

да изпратим и писмо до Министерството на вътрешните работи с 

копие до Главна дирекция „Национална полиция“, с което 

приложено да им изпратим списъка с кметствата и избирателните 

секции, в които ще се произведе машинно гласуване, както и 

графика за предаване на машините за гласуване от Централната 

избирателна комисия на общинските избирателни комисии. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

подлагам на гласуване писмото да бъде до министъра на вътрешните 

работи и до Главна дирекция „Национална полиция“. 

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, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: От тези, които са разпределени 

последно, само ще помоля графикът, който получихме от 

Печатницата на БНБ, да върнем писмо с копие до всички кметове на 

общини, ОИК, министъра на финансите и министъра на вътрешните 

работи, че съгласуваме графика. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

днешното заседание и насрочвам следващото за утре, 23 февруари 

2022 г. от 10,30 ч. 

 

(Закрито в 12,20 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Росица Матева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 

 

 

 

 

 


