
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 170 

 

На 24 февруари 2022 г. се проведе извънредно заседание на 

Централната избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели 

от Сдружение „Демокрация и законност“ за участие в частичните 

избори за кметове на 27 февруари 2022 г. 

Докладва: Силвия Стойчева 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Промяна в състав на ОИК. 

Докладва: Ерхан Чаушев 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладва: Георги Баханов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова и Цветозар Томов поради 

платен годишен отпуск. 

 

Извънредното заседание бе открито в 15,30 ч. и 

председателствано от госпожа Росица Матева – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

* * * 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Уважаеми колеги, в залата сме 11 членове на Централната 

избирателна комисия – имаме необходимия кворум да проведем 

извънредното заседание. 

От заседанието отсъстват госпожа Нейкова и господин Томов 

поради платен годишен отпуск. 

Това извънредно заседание се наложи, тъй като трябва да 

регистрираме наблюдатели за участие в изборите на 27 февруари, в 

неделя. 

Дневният ред на извънредното заседание е от две точки: 

1. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели 

от Сдружение „Демокрация и законност“ за участие в частичните 

избори за кметове на 27 февруари 2022 г. с докладчик колегата 

Стойчева. 

2. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

Имате ли други предложения? 

 Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако може да включим и точка 

„Доклади по Административни преписки“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Чаушев? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да включим точка „Промяна в състава на 

ОИК“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Точка 

трета ще бъде „Промяна в състава на ОИК“, а точка четвърта: 

„Доклади по административни преписки“. 

Колеги, моля режим на гласуване за така предложения дневен 

ред. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Започваме с първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ДЕМОКРАЦИЯ И 

ЗАКОННОСТ“ ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА 

КМЕТОВЕ НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 г. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление от 

Сдружение „Демокрация и законност“, което е регистрирано с наше 

решение като българска неправителствена организация за участие с 

наблюдатели в частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г. 

Към заявлението са приложени пълномощно от 

представляващия Ц.  И.   П. в полза на едно 

упълномощено лице, представител на Сдружение „Демокрация и 

законност“; приложени са името и единният граждански номер на 

упълномощеното лице за наблюдател в частичните избори, както и 

декларация по образец – Приложение от изборните книжа на 

Централната избирателна комисия. 

Извършена е проверка и от проверката е видно, че лицето 

отговаря на изискванията на Изборния кодекс. Тази проверка е 

постъпила в Централната избирателна комисия на 24 февруари 

2022 г. 

Предвид изложеното и на посочените в проекта правни 

основания предлагам Централната избирателна комисия да приеме 

следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира като наблюдател един упълномощен 

представител на Сдружение „Демокрация и законност“ с посочени 

три имена и ЕГН в проекта на решение. 

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния 

регистър и да му бъде издадено удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд в тридневен срок от обявяването му“. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища и предложения по проекта на решение? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1116-МИ/24.02.2022 г. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

частичните избори за кметове на кметства на 27 февруари 2022 г. 

предлагам да изпратим писмо на „Информационно обслужване“ АД, 

с което да им предоставим списъка на избирателните секции, в които 

ще се произведе машинното гласуване. Писмото и списъкът са в моя 

папка. 

Списъкът за секциите е качен и на сайта на Централната 

избирателна комисия, но все пак да имаме и официално писмо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Войнов? Не виждам. 

Моля, режим на  гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, в тази точка ще Ви помоля да погледнете – в папка с 

моите инициали има проект на съобщение, с което да обявим на 

страницата на Централната избирателна комисия двата телефона, 

които могат да бъдат използвани за връзка с кол центъра за 

технически проблеми с машините на 27 февруари и хеш кодът, 

който е от софтуерната версия, удостоверена от органите по чл. 213а 
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и трябва да съвпада със системния хеш код, който е разпечатан от 

разписките на машините. 

Ако нямате други предложения, моля, режим на гласуване за 

публикуването на това съобщение на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА ОИК. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя папка е 

публикуван проект на решение за промяна в състава на ОИК – 

Алфатар. 

В Централната избирателна комисия е постъпило 

предложение с вх. № МИ-10-10/23.02.2022 г. от упълномощен 

представител на ПП „Движение за права и свободи“, като на мястото 

на секретаря Д.  Ю.  Д.      се предлага да бъде назначен 

В.  С.  Б. -М. . 

Към предложението са приложени необходимите документи 

в оригинал, а именно заявление за освобождаването на    Д. 

  Ю. Д. като секретар на ОИК – Алфатар, както и декларациите 

и дипломите от страна на В.   С.  Б. -М.  , поради 

което предлагам да освободим като секретар на ОИК – Алфатар, 

 Д. Д. със съответното ЕГН и да назначим на нейното място 

за секретар на ОИК – Алфатар, В.    С.         Б.   -М.           със 

съответните единни граждански номера, като се издаде на 

новоназначения секретар на ОИК съответното удостоверение. 

Предлагам да гласуваме това решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по проекта? Не виждам. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1117-МИ/24.02.2022 г. 

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, в папка с мои инициали е качен 

отговор от пристигнало в Централната избирателна комисия писмо – 

вх. № НС-04-02-35/22.02.2022 г., с молба за бърз отговор на няколко 

въпроса от ОД на МВР – Разград, Районно управление – Кубрат, във 

връзка с разследване на досъдебно производство.  

Необходимо е да им предоставим следната информация:  

- има ли приети Методически указания или решение към 

комисиите, сформирани в общините относно проведените избори за 

народни представители на 11 юли 2021 г. и при наличие на такива 

документи, да бъдат изпратени заверени фотокопия;  

- има ли допуснати нарушения на чл. 37 от Изборния кодекс 

относно проведените избори за гласуване с подвижна избирателна 

кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в 

община, град Завет;  

- кои са критериите за допускане на избиратели с трайни 

увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия? Поради 

кратките срокове молят за бърз отговор. 

Моля да погледнете подготвеното писмото-отговор, с което 

им отговаряме, че с Решение № 342-НС/28.06.2021 г. на Централната 

избирателна комисия са приети Методически указания по прилагане 

на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната 

за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при 

гласуване с хартиени бюлетини, като сме описали електронният 
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адрес, на който може да се запознае старши разследващият полицай; 

описали сме и, че с Решение № 341-НС/28.06.2021 г. на Централната 

избирателна комисия са приети Методически указания по прилагане 

на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната 

за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при 

гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване – 

отново сме посочили на кой адрес може да се запознаят с тези 

Методически указания; и с Решение № 225-НС от 13 юни 2021 г. на 

Централната избирателна комисия е определен редът за образуване 

на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с 

подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г. – отново сме посочили къде може да се запознаят с 

това решение. Най-накрая съм записал в проекта, че Централната 

избирателна комисия не разполага с информация за допуснати 

нарушения по чл. 37 от Изборния кодекс относно гласуване на 

избиратели с подвижна избирателна кутия в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. в община Завет. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, заслуга на 

Централната избирателна комисия е, и това нещо ние сме го 

подчертавали и пред международни организации, включително 

ОССЕ, а да не говорим за международни форуми, на които сме 

казвали и твърдели, че по отношение на уязвимите групи в България 

– лицата с увреждания, българската Централна избирателна комисия 

е направила много повече отколкото други държави, държавни 

институции и органи. 

Всеки български избирател, черпейки правата си по 

Конституция и по закон, следва да намери своето място в някой 

избирателен списък – дали това ще бъде по постоянен адрес, което е 

правилото, ще бъде по настоящ адрес, ще бъде в чужбина или ще 

бъде в списък на гласуващите с подвижни избирателни кутии, това е 
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въпрос, който не може да се свързва с гласуване в нарушение, 

априори само защото се намира в някой списък. 

Централната избирателна комисия приема специално 

решение за установяване на лицата, които са гласували в нарушение. 

Това са лицата, които са гласували без избирателни права и лицата, 

които са гласували повече от един път. Такава информация ние 

имаме в изпълнение на това решение на Централната избирателна 

комисия от проверка, извършена от ГД ГРАО, както винаги. Въз 

основа на тази информация Централната избирателна комисия е 

направила необходимото в рамките на своите правомощия – да 

сезира съответната районна прокуратура за това. 

Предлагам накрая да добавим едно изречение: че въз основа 

на решение на Централната избирателна комисия е извършена 

проверка от ГД ГРАО за лица, гласували в нарушение на Изборния 

кодекс и въз основа на тази справка Централната избирателна 

комисия сезира компетентната районна прокуратура за 

предприемане на действия и за извършване на проверка въз основа 

на тези данни дали има извършено престъпление. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по проекта на писмо и допълнението, което предложи 

колегата Солакова? 

Подлагам на гласуване текстът на писмото с допълнението, 

което колегата Солакова предложи. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, имаме едно писмо, 

получено от председателя на ОИК – Ветово, и независимо че то не е 

изпратено съобразно правилата по Изборния кодекс, аз Ви го 

докладвам. Адресирано е до секретаря на община Ветово с копие до 
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Централната избирателна комисия, но с оглед на това, че в неделя са 

изборите, предлагам Ви да изпратим писмо до кмета на общината да 

предоставят телефон на ОИК – Ветово, във връзка с произвеждането 

на изборите на 27 февруари, включително и евентуално за втори тур. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В 

писмото, което докладва колегата Баханов, беше посочено, че има 

такъв.  

Колега Баханов, по повод на писмото, което ние 

препратихме, е писмото от ОИК, че не е предоставен телефон 

въпреки всичко. 

Колеги, по предложението на колегата Солакова? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 7 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

Баханов) 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, гласувах „против“ 

предложеното от колегата Солакова писмо, не че трябва да се 

предостави телефон, а с оглед на докладваното от мен вчера писмо-

отговор по поставени въпроси от ОИК – Ветово, с което твърдяха, че 

нямат предоставен телефон. Вчера отговорът на кмета на община 

Ветово беше, че има такъв телефон, който се намира в общината, а 

няма кой да го получи. 

Считам, че там става въпрос за фактическо получаване или 

предаване на телефон и да бъдат добри, ако трябва по средата да се 

срещнат между помещението, което ползва ОИК – Ветово, и община 

Ветово. Става въпрос за фактически действия от ОИК – Ветово, и от 

община Ветово по приемане и предаване на един телефон.  

Да бъдат така добри колегите да си извършат това действие и 

да не занимават Централната избирателна комисия с техни местни 

неща. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, с това закривам извънредното заседание на 

Централната избирателна комисия. 

Следващото редовно заседание е насрочено. Благодаря. 

 

(Закрито в 16,10 ч.) 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Росица Матева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Илиева 

 

 

 

 

 

 


