
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 168 

 

На 23 февруари 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно изменение и допълнение на 

Методическите указания, приети с Решение № 301-МИ/24.06.2021 г. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Красимир Ципов, 

Георги Баханов 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Елка Стоянова и Гергана Стоянова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана Стоянова, 

Йорданка Ганчева, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова и Цветозар Томов поради 

платен годишен отпуск. 

 

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

госпожа Росица Матева – заместник-председател на Централната 

избирателна комисия. 

* * * 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър 

ден, колеги! 

В залата сме десет членове на Централната избирателна 

комисия – имаме необходимия кворум, и заседанието може да 

започне. 

Виждате проекта за дневен ред във вътрешната мрежа –

разбрахме се заседанието днес да бъде по конкретни въпроси: 

1. Проект на решение относно изменение и допълнение на 

Методическите указания, приети с Решение № 301-МИ от 24 юни 

2021 г. – докладва господни Войнов. 

2. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

3. Доклади по административни преписки – докладват: 

госпожа Солакова, господин Ципов и господин Баханов. 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици госпожа 

Стоянова и госпожа Гергана Стоянова. 

Моля, режим на гласуване на така предложения Ви дневен 

ред. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Приет е дневният ред. 

В годишен отпуск са госпожа Нейкова и господин Томов. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ, ПРИЕТИ С 

РЕШЕНИЕ № 301-МИ ОТ 24 ЮНИ 2021 г. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в моя папка 

има проект на решение относно изменение и допълнение на 

Методическите указания на Централната избирателна комисия, 

приети с Решение № 301-МИ от 24 юни 2021 г. 
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Предложеният проект за изменение и допълнение се налага, 

тъй като има промяна в изпълнителя на машинното гласуване. Това 

вече не е „Сиела Норма“ АД, а Централната избирателна комисия и 

тъй като в Методическите указания фигурираше името на „Сиела 

Норма“ АД и някои от процедурите минимално се изменят, се налага 

да бъдат направени изменения и допълнения на Методическите 

указания, като измененията са главно в три точки от Методическите 

указания: първо, в т. 2 от Раздел III се предлага точката да претърпи 

минимални корекции. 

В т. 9 от Раздел IV, където се описва начинът на гласуване, 

корекцията е: думите „Сиела Норма“ АД“ се заменят с „Централната 

избирателна комисия“;  

т. 2 от Раздел VII, а именно „предаване на специализираното 

устройство за машинно гласуване“ вместо секционната избирателна 

комисия да предава машината на „Сиела Норма“ АД, тя я предава на 

общинската избирателна комисия заедно с книжата по т. 4 от този 

раздел. 

Предлагат се и промени в две приложения, а именно 

Приложение № 2 – протокол за предаване и приемане на 

специализираното устройство за машинно гласуване, вместо от 

техника на „Сиела Норма“ АД, секционната избирателна комисия го 

получава от общинската избирателна комисия; аналогично се изменя 

и Приложение № 3 – протоколът за предаване и приемане на 

специализираното устройство за машинно гласуване след края на 

изборния ден пак вместо на техника на „Сиела Норма“ АД машината 

се предава на общинската избирателна комисия.  

Въвежда се един допълнителен констативен протокол, което 

е Приложение № 3а, а именно „в съботния ден, след като техникът 

инсталира и тества машината за гласуване, се попълва този 

констативен протокол, в който секционната избирателна комисия 

констатира, че хеш кода от разписката за текущото състояние е 

идентичен на предоставения от общинската избирателна комисия 

хеш код, а именно удостоверения“. 



4 

Също така в Приложение № 4 – констативен протокол, когато 

машината преустанови работа, вместо „техникът на „Сиела Норма“ 

АД“ е записано „техникът на Централната избирателна комисия“. 

Това са предложенията за изменение и допълнение на 

Методическите указания. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля да се запознаете и да изразите становище по предложението за 

изменение на Методическите указания. 

Колеги, становища по предложения проект? 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Кардиналният въпрос: ще се броят ли 

разписките или няма да се броят? С една дума, предлагам да се броят 

с нанасяне на съответния текст в Методическите указания. Там 

пише: по решение на Централната избирателна комисия, съответно 

да се трансформира във вид „броят се“ и се попълва съответният 

протокол, като, ако пише „неразделна част“, да се махне.  Аргумент: 

започваме с нов изпълнител, трябва да видим как работи 

машинарията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

други становища и предложения, както и по предложението на 

колегата Чаушев становища? 

Колега Чаушев, да разбирам, че Вие предлагате решението за 

изменение да се допълни с още една точка, в която да се изменят 

Методическите указания в съответното място, в което се урежда 

този въпрос. 

Добре, ще го подложа на отделно гласуване, за да може да 

бъде допълнено в решението, ако се приеме. 

Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване по предложението на колегата 

Чаушев за допълване на този проект на решение за изменение на 

Методическите указания в смисъла, в който той предложи. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

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

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 3 (Елка 

Стоянова, Любомир Георгиев и Росица Матева) 

Имаме решение.  

Трябва да преценим в коя точка, в кой раздел и къде ще бъде 

– дали ще започнем с това решението, или ще завършим с него. 

 Колеги, подлагам на гласуване целия проект на решение, 

както е предложен от колегата Войнов с допълнението, което току-

що беше прието и ще бъде допълнен проектът на решение в смисъла, 

в който беше прието решението на Централната избирателна 

комисия. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2  

(Любомир Георгиев и Росица Матева) 

Решението е № 1112-МИ/23.02.2022 г. 

С това изчерпахме първа точка от дневния ред. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, искам да Ви 

информирам, че екип 1, който работи по параметризиране на 

бюлетините за частичните избори на 27 февруари, ще има готовност 

след заседанието да предаде на Централната избирателна комисия 

инсталационния софтуер, флашпаметите с бюлетините за всяка 

машина, пин кодовете за смарткартите за всяка машина, 

провиженинг флашките и провиженинг ПИН кода. 

Предлагам да вземем решение да получим всички тези неща с 

приемо-предавателен протокол, след което с аналогичен приемо-

предавателен протокол да ги предадем на екип 2, който да започне 
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инсталацията на машините за гласуване, които ще се използват на 

изборите. 

Предлагам приемо-предавателният протокол да бъде 

подписан от трима членове на Централната избирателна комисия. 

Ако имате предложения за тях? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за Вашите становища. 

Аз предлагам колегите, които обичайно представляват 

Централната избирателна комисия в тези случаи: колегата Войнов, 

колегата Димитров и колегата Георгиев, ако са съгласни. 

Имате ли други предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Колеги, отменям гласуването, тъй като трябва да бъдат 

уточнени още две неща.  

Докато колегата Войнов ги уточнява, аз Ви предлагам да 

одобрим с протоколно решение, че ще бъдат предоставени на екип 3 

два телефонни номера на Централната избирателна комисия, с които 

да се свързват експертите с техниците, които са наети за обслужване 

на машините, и те да бъдат използвани за така наречения колцентър 

на Централната избирателна комисия в изборния ден, а именно 

телефони с номера: тел. 0882 717 801 и тел. 0882 814 303. 

Моля, режим на  гласуване за одобряване тези телефони да 

бъдат предадени от администрацията на двамата експерти, които 

представляват екип 3. 

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. 

Подлагам на гласуване предложението на колегата Войнов от 

екип 1 – А. К., П. Ж. и Т. Ц. 

да бъдат предадени на представители на Централната избирателна 

комисия, а именно Емил Войнов, Димитър Димитров и Любомир 
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Георгиев материалите, необходими за инсталиране на машините и 

документите, по-скоро техническите носители и от членовете на 

Централната избирателна комисия Димитров, Войнов и Георгиев да 

бъдат предадени на екип 2 за инсталиране върху машините, като 

екип 2 са Ясен Танев и Мирослав Митев. 

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, постъпило е писмо – вх. 

№ ЧМИ-23-15-3, от Я. Т., който ни пита има ли приет план и 

график за предаване на софтуера и параметризацията. Задава 

въпроса с цел да знае как да разпредели натоварването и 

присъствието на екип 2 и екип 3, както и тестове с екип 1.  

Приели сме всичко, след малко ще се появи екип 2 и ще им 

обясним точно какво трябва да направят, поради което предлагам 

това писмо да остане за сведение. 

Постъпило е писмо от ОИК – Ветово, с вх. № ЧМИ-15-27-11, 

с което ни информират, че ОИК е определила да получат машините 

същите лица, които ще получат и хартиените бюлетини – докладвам 

го също за сведение. 

Получили сме няколко писма от общините Нова Загора, 

Омуртаг, Септември с вх. № ЧМИ-06-25; ЧМИ-06-26; ЧМИ-06-27. С 

тези писма ни изпращат копия от подписаните договори с техниците 

на машините. Договорите се обобщават от администрацията и може 

би вече са качени в моя папка, така че докладвам и тези  писма за 

сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Ще направя едно  допълнение в тази точка. 

Колеги, вчера бяха закупени кутии за разписки, които ще 

бъдат предадени на общинските избирателни комисии и възложихме 
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на администрацията да бъдат сгънати и изрязан отвор за пускане, 

така че да бъдат подготвени за общинските администрации, а вече 

по тяхна преценка, ако трябва, ще бъдат предадени в разгънат вид, за 

да бъдат по-удобни за транспортиране. Готови сме и с това. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място, Ви 

предлагам да изпратим писмо до общинските избирателни комисии 

и кметовете на общини за частичните избори с оглед организацията 

и легитимацията на упълномощените лица в Печатницата на БНБ за 

получаване на хартиените бюлетини – писмото е във вътрешната 

мрежа, като им изпращаме и приложено копие от графика, който 

получихме и съгласувахме с Печатницата на БНБ. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Становища по предложението на колегата Солакова? 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: Получили сме писмо от ОИК – 

Бургас. С оглед на предоставения график от Печатницата на БНБ те 

обръщат внимание и искат нашият график за предаване на СУЕМГ 

да бъде съобразен с този на БНБ. 

Първи в списъка на БНБ наистина са от ОИК – Бургас, с 

оглед на разстоянията, явно така са преценили в Печатницата и при 

съгласуването с МВР, те да бъдат включени в графика от 9,00 ч. 

Предлагам днес да направим съответните уточнения както с 

ОИК, така и с Печатницата на БНБ за промяна в този график, 

евентуално да бъде по-късно, за да може да имат по-малък престой в 
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Централната избирателна комисия. При всички случаи обаче трябва 

да си дадем сметка, че като първи път, в който Централната 

избирателна комисия ще предостави машините за гласуване, е по-

добре да имаме разстояние във времето, отколкото да се 

притесняваме, че ще се застъпват часовете, тъй като така 

общинските избирателни комисии ще имат възможност да направят 

допълнително уточнение с Централната избирателна комисия. Ние 

може да се организираме така, че да попълваме протоколите 

предварително, за да може само да се положат подписите при 

предаването. Докладвам Ви го сега за сведение и запознаване и на 

утрешното заседание ще предложа конкретно решение. 

Обобщава се цялата информация за лицата, упълномощени, 

съответно оправомощени от кметовете да получат бюлетините и ще 

се изпрати на Печатницата – във вътрешната мрежа е тази справка, 

може да се запознаете. Още вчера гласувахме писмото до 

Печатницата на БНБ. 

Колеги, с оглед на това, че може би ще има престой след 

получаването на бюлетините и изборните книжа, за да нямаме 

проблеми с паркирането на паркинга пред източния вход на сградата 

на Народното събрание, където е и седалището на Централната 

избирателна комисия, предлагам да изпратим писмо до главния 

секретар на Народното събрание с молба да се осигури възможност 

за паркиране на 12 общински избирателни комисии и 

придружаващите ги автомобили от съответните областни дирекции 

на МВР на 25 февруари; приложено да изпратим графика, както го 

одобрихме на вчерашното заседание и да обърнем внимание, че 

може да се наложи и престой, за да не бъдат обезпокоявани от 

служителите на МВР, които осигуряват реда в зоната за сигурност – 

писмото е във вътрешната мрежа. 

Както правилно отбеляза господин Георгиев, общинските 

избирателни комисии, които ще  получат машините, са всъщност 11 

и тази корекция ще бъде отразена в писмото. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, 

становище по предложения текст на писмо? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на 

писмото. 

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, докладна записка – вх. № 

ЦИК-09-59/22.02.2022 г., относно публикуването на тримесечния 

отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чуждите 

средства. Предлагам да одобрим предложението и да приемем 

протоколно решение за публикуване на приложените към 

докладната записка отчетни документи към 31 декември 2021 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги, становища? 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, подготвени са няколко писма 

до административните ръководители на районни прокуратури във 

връзка с гласуването в нарушение два пъти или без избирателни 

права на парламентарните избори на 4 април: до Районна 

прокуратура – Русе; Районна прокуратура – Стара Загора; Районна 

прокуратура – Пирдоп, и Софийска районна прокуратура. 

Предлагам анблок да ги гласуваме. Отбелязвам отново, че 

изпращаме задължително лицата, които са гласували два пъти и 

повече пъти в изборите, както е установено от проверката на ГД 

ГРАО и за лицата, които са гласували в нарушение, с изключение на 
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тези, които са гласували по постоянния си адрес след подаване на 

заявление и включването им в избирателните списъци по настоящ 

адрес, за които не е установено да са гласували повече от веднъж. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? 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: Последно, колеги, във връзка отново 

с проверката от ГД ГРАО за гласувалите в секции извън страната, 

списъкът съдържа имена на седем лица. Едното лице е починало и 

предлагам за това лице да не изпращаме уведомление до съответна 

районна прокуратура, а за другите, за да можем да сезираме 

районните прокуратури по техния постоянен адрес, става дума за 

едно лице, което е с правно ограничение и пет лица, които са под 

18 години, както е отбелязано за извършване на проверка на техния 

постоянен адрес в системата, до която имаме достъп в Централната 

избирателна комисия. 

Моля за протоколно решение в този смисъл. 

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. 

Следващ докладчик в тази точка – колегата Ципов. 

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

02-36 – писмо от ОД на МВР – Пловдив, във връзка с извършваща се 
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проверка по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларации за установяване на конфликт 

на интереси, предлагам да изпратим на „Информационно 

обслужване“ АД писмо да бъдат проверени три лица дали към 

настоящия момент са общински съветници, или народни 

представители – писмото е в моя папка от вчера. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за изпращане на това писмо. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, , Росица Матева, 

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

1 (Любомир Георгиев) 

Колеги, в тази точка ще Ви докладвам и аз. 

Моля да се запознаете с докладна записка с вх. № ЦИК-09-60 

от днешна дата – намира се във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. В нея се подава към Централната избирателна комисия 

информация, която вчера установих при подписване на писмото, 

което гласувахме до Софийска градска прокуратура, с изисканите 

препис-извлечения от протоколи от заседания на Централната 

избирателна комисия. 

При преглед на протоколите установих, че е допусната 

грешка в записа в текстовия файл на протокола в два случая: в 

единия случай при доклад на колегата Войнов е записано, че е 

докладвал, че става дума за 28 устройства, а при прослушване на 

звуковия файл от заседанието ясно се чува, че колегата Войнов 

докладва, че става въпрос за 228 устройства; във втория случай, по 

време на мой доклад отново във връзка с тези машини, за които 

Централната избирателна комисия взе решение до провеждане на 

изборите да не бъдат предоставени на „Сиела Норма“ АД, аз съм 

казала, че се съхраняват в запечатан контейнер до склада, в 

протокола е посочено „разпечатан контейнер“, въпреки че 
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решението на Централната избирателна комисия е да останат в 

запечатания контейнер. 

Понеже така е публикуван протоколът на страницата на 

Централната избирателна комисия, моля с решение – вчера е 

прослушан записът освен от мен, от стенографа ни, въпреки че тя не 

е изготвила тези протоколи в конкретния случай, и от госпожа 

Манолова, така че Ви моля въз основа на докладната записка да 

вземем решение, с което да извършим поправка на технически 

грешки в протокола, който да бъде качен след тези поправки на 

страницата на Централната избирателна комисия и да бъдат 

направени извлеченията от протокола, както са действително 

докладвани, установено от звуковия файл на този протокол. 

Има ли становища? 

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. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам два бързи доклада: вх. 

№ ПВР-06-5/22.02.2022 г. – от кмета на община Петрич е 

пристигнала информация относно отваряне на изборно помещение с 

цел архивиране на избори за президент и вицепрезидент на 

Републиката и национален референдум на 13 ноември 2016 г. с 

приложена документация – докладвам го за сведение. 

С вх. № ЦИК-14-4/22.02.2022 г. е пристигнало искане от 

кмета на община Брезово за отваряне на запечатано помещение, в 

което се съхраняват книжа и материали от произведени избори.  

Достъпът до помещението е необходим във връзка с 

извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за 

националния архивен фонд, свързаните с него подзаконови 

нормативни актове и унищожаване на неценни документи от 
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произведени избори: парламентарни избори – месец март 2017 г; 

парламентарни избори – месец април 2021 г.; избори за президент и 

вицепрезидент през 2016 г. и национален референдум – 2016 г. 

Има подготвено писмо до кмета на община Брезово, с което 

го информираме, че достъпът до помещенията, които желаят да 

бъдат отворени за целта, се осъществява на основание т. 2.1. от 

Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г. на Централната избирателна 

комисия – със заповед на кмета на общината, без да е необходимо 

изрично разрешение от Централната избирателна комисия, като за 

извършените от длъжностните лица действия се съставят 

съответните протоколи и се уведомява Централната избирателна 

комисия. 

Това е предложението ми за писмо до кмета на община 

Брезово. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложения текст на писмо? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. № НС-

08-2/22.02.2022 г. искане от съдия, Наказателно отделение Втори 

наказателен състав, Районен съд – Асеновград, по наказателно дело 

частен характер на Втори наказателен състав. Следва да им 

изпратим информация-справка по отношение на едно лице с 

посочени три имена и ЕГН била ли е член на секционна избирателна 

комисия № 55 в град Асеновград и какво е било длъжностното й 

качество към датата на провеждане на изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г.; да се представи списък на 

всички членове на секция № 55, находяща се в ОУ „Никола 

Вапцаров“ гр. Асеновград за изборите на 14 ноември; третото искане 
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е регистрирано ли е било лицето С. Е. с посочено ЕГН като 

кандидат за народен представител в депутатските листи на област 

Пловдив; в листата на коя партия, и било ли е издавано на същия 

индивидуално удостоверение, удостоверяващо това му качество, а 

именно вписването му като кандидат за народен представител в 

депутатските листи на изборите на 14 ноември 2021 г. 

Предложението ми по първите две точки е да го изпратим по 

компетентност на община Асеновград, тъй като се касае за лица, 

които са били членове евентуално на секционна избирателна 

комисия. Тъй като съответната РИК е прекратила дейността си, да 

изпратим, че тази информация се намира на страницата на 

Централната избирателна комисия с факта дали посоченото лице е 

било кандидат за народен представител за област Пловдив и да му 

представим разпечатка от листата за народни представители на 

област Пловдив. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Баханов, предлагам най-напред да възложите на отдел „Регистри“ да 

проверят дали господинът изобщо е бил кандидат за народен 

представител и според информацията, която ще получим, да вземем 

едното или другото решение, което Вие предложихте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако не е бил кандидат, да го препратим 

по компетентност на областния управител по отношение на т. 3. 

Приемам това предложение. 

Моля да подложите предложенията ми на гласуване по 

отношение на т. 1 и т. 2. за препращане по компетентност на община 

Асеновград, а по отношение на т. 3 с оглед на проверката, 

евентуално отговор, че не е бил кандидат за народен представител 

или при положителен отговор на проверката, да го препратим по 

компетентност на Областна администрация – Пловдив, област. 

И двете писма, като второто е под условие, да са с копие до 

Районен съд – Асеновград, Наказателно отделение Втори 

наказателен състав, тъй като е посочено, че делото е насрочено за 
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14 март, за да може съответните администрации да извършат 

своевременно проверка и да изпратят съответните документи. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Становища по предложенията на колегата Баханов? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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. 

 

Продължаваме с точка четвърта от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви преписка с вх. № 

МИ-08-8/22.02.2022 г. – призовка за адм. дело № 473/2022 г. в 

Административен съд – Пловдив, със страни Централната 

избирателна комисия като ответник и А. К., образувано 

по негова жалба. 

В папка с днешна дата е приложено разпореждането, с  което 

е насрочено делото и в тази връзка Ви предлагам да бъде 

упълномощен юрисконсулт В. да се яви като процесуален 

представител на Централната избирателна комисия.  

Във връзка с това Ви предлагам да възложим на 

изпълняващия функциите председател на Централната избирателна 

комисия да издаде пълномощно, да го подпише и да упълномощи 

юрисконсулт В. да се яви от името на Централната избирателна 

комисия на 28 февруари 2022 г. в Административен съд – Пловдив. 

Това е предложението ми за гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища?  

Само да допълня, че това е делото, което е образувано след 

Определението на Върховен административен съд по жалбата, която 
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беше образувана във ВАС, който прие, че не е компетентен да 

разгледа тази жалба и я препрати по компетентност на 

Административен съд – Пловдив. 

Моля, режим на гласуване. 

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. 

В тази точка и колегата Гергана Стоянова има доклад. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка от днес е 

налично пълномощно за упълномощаване на процесуален 

представител на Централната избирателна комисия за 

представляване по административно дело № 11852/2021 г., 

насрочено за 2 март 2022 г. 

Моля да бъде гласувано предложението изпълняващият 

председателстващ на Централната избирателна комисия да подпише 

пълномощното, с което да бъде упълномощен, като се въведат 

корекциите в предложения проект, юрисконсулт Ж. да 

представлява Централната избирателна комисия по това дело. 

Делото е със страни Сдружение „Музикаутор“ по жалба на 

Сдружение „Музикаутор“ срещу решение на Централната 

избирателна комисия, с което е оставено без разглеждане искането 

им за предоставяне на обществена информация. 

Моля да бъде гласувано предложението за упълномощаване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, становище? И двамата юрисконсулти си знаят и 

следва да претендират юрисконсулско възнаграждение по делата. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

С това изчерпахме и тази точка от дневния ред. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващото заседание за 24 февруари 2022г. от 10,30 ч. 

Благодаря. 

(Закрито в 11,30 ч.) 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Росица Матева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 

 

 


