
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 172 

 

На 1 март 2022 г. 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: Цветанка Георгиева и Силвия  

Стойчева 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Гергана Стоянова, Красимир Ципов, Цветанка 

Георгиева, Любомир Георгиев, Ерхан Чаушев, Георги 

Баханов 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева 

5. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Цветозар Томов и Елка Стоянова поради платен 

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

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Честита Баба Марта! Бъдете здрави! 

В залата сме осем членове на Централната избирателна 

комисия – налице е кворум за провеждане на заседание. 

В платен годишен отпуск са колегите Томов и Елка Стоянова. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване с докладчик Емил Войнов. 

2. Доклад относно искания за изплащане на възнаграждения на 

ОИК – докладват госпожа Георгиева и госпожа Стойчева. 

3. Доклади по административни преписки – докладват: Севинч 

Солакова, Гергана Стоянова, Красимир Ципов, Цветанка Георгиева, 

Любомир Георгиев, Ерхан Чаушев, Георги Баханов, Силвия 

Стойчева. 

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

Матева. 

5. Разни с докладчик господин Димитров. 

Имате ли предложения за допълване? Няма. 

Моля, процедура на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 
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МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов, по точка първа. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, на заседанието в петък докладвах, че с 

приемо-предавателни протоколи са предадени машините за 

гласуване на всички общински избирателни комисии. Тези приемо-

предавателни протоколи са качени в моя папка с вх. № от ЧМИ-23-

21-1 до ЧМИ-23-21-10, така че може да се запознаете с тях – 

докладвам ги за сведение. 

Продължавам с преминаването на частичните избори. 

Докладвам Ви писмо с вх. № ЧМИ-23-22/27.02.2022 г. от Т. Г., 

който ни уведомява, че всичките 27 броя СУЕМГ са 

инсталирани в секциите и са в готовност за старт на изборния ден. 

Проблеми е имало само с два броя машини, като след напътствие от 

екип 3 техниците са стартирали машините.  

След приключване на изборния ден ще бъде изготвен детайлен 

доклад – припомням, че това е задължението на екип 3, който 

отговаряше в предизборния и в изборния ден за техническото 

състояние на машините – докладвах Ви писмото за сведение. 

Във връзка с горното искам да Ви информирам, че в изборния 

ден, ако изключим два проблема с батерии, които бяха отстранени, 

всичките 27 машини работиха безпроблемно и в края на изборния 

ден бяха разпечатани 27 финални протокола от машинното 

гласуване, така че може да се поздравим с перфектно преминалото 

машинно гласуване на частичните избори. 

Във връзка с приключилия първи тур на частичните избори 

предлагам да вземем протоколно решение за публикуване на 

резултатите на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия и на страниците на съответните ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  
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Всички общински избирателни комисии са взели своите 

решения, мисля, че само в четири от тях има втори тур в неделя, в 

останалите има обявен избран кмет. 

Моля, режим на гласуване по предложението на господин 

Войнов. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, тъй като предстои втори 

тур, както председателят каза, в четири кметства, днес експертите от 

екип 1 ще трябва да подготвят електронните бюлетини за втория 

тур.  

Предлагам да вземем протоколно решение, с което да им 

предадем 25 броя флашпамети за втория тур и смарткартите от 

десетте машини, с които предстои да бъде произведено гласуване на 

втория тур. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги изказвания 

по предложението във връзка с подготовката на втория тур? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, аналогично на 

процедурата, която беше миналата седмица, предлагам, след като 

екип 1 подготви електронните бюлетини и бъде завършена работата 

от екип 1, с приемо-предавателни протоколи да бъдат предадени на 

Централната избирателна комисия флашпаметите, необходими за 

инсталиране на машините за гласуване, след което, с аналогичен 

приемо-предавателен протокол те да бъдат предадени от 

Централната избирателна комисия на екип 2, като протоколите да 
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бъдат подписани, както и миналата седмица, от страна на 

Централната избирателна комисия – Емил Войнов, Димитър 

Димитров и Любомир Георгиев, от страна на екип 1 –А.  

К., П.   Ж.   И      Т.     Ц.,       и        от      страна на екип 2 – от Я. Т. и 

М. М. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка има проект на 

писмо до всички ОИК и до кметовете на общини, в които ще има 

втори тур и копие до областните управители, с което да ги 

уведомим, че хартиените бюлетини и машините за гласуване ще се 

предадат на ОИК на 4 март 2022 г. Предаването на СУЕМГ от 

Централната избирателна комисия на общинските избирателни 

комисии ще се извърши след получаването от ОИК на хартиените 

бюлетини. В този смисъл членовете на ОИК, които са определени за 

получаване на хартиените бюлетини с решение на ОИК, може да ги 

определят и за получаване на СУЕМГ. Същото се отнася и за лицата 

от общинската администрация – аналогично писмо, което 

изпратихме и миналата седмица, само че този път не посочваме 

график, а веднага, след като получат бюлетините, да идват да си 

получават машините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Предлагам, ако колегата 

Войнов е съгласен, да добавим да ни изпратят предварително до 

2 март вечерта имената на определените за получаване на 

бюлетините и на машините. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Приемам предложението на колегата 

Матева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам да изпратим писмо до министъра 

на вътрешните работи с копие до директора на Главна дирекция 

„Национална полиция“, с което приложено да им изпратим списък с 

кметствата и избирателните секции, в които ще се произведе 

машинно гласуване на втория тур, и да ги уведомим, че предаването 

на СУЕМГ от Централната избирателна комисия на общинските 

избирателни комисии ще се извърши на 4 март след получаването от 

ОИК на хартиените бюлетини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение има ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да изпратим 

писма до кметовете на общините Разград, Септември, Елин Пелин и 

Бургас, с които да ги уведомим, че следва да сключат договор със 

съответните техници, които ще поддържат машините за гласуване на 

втория тур на изборите на 6 март, като сключването и подписването 

на договора да се осъществи не по-късно от 2 март и да ни 

предоставят копие от договора не по-късно от 4 март. 
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Уважаеми колеги, оказа се, че в общините Разград и Бургас е 

сключен договор и за евентуален втори тур с техниците. Предлагам 

да изпратим писмата само до кметовете на общините Септември и 

Елин Пелин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, ще докладвам няколко 

преписки от края на миналата седмица, които са за сведение: писма с 

вх. № ЧМИ-06-34 и ЧМИ-06-36. Писмата са от общините Ветово и 

Левски и с тях ни изпращат копия от договорите с техниците за 

изборите на 27 февруари. Това са последните договори, които не 

бяхме получили. 

Писмо с вх. № ЧМИ-00-15/25.02.2022 г. от „Информационно 

обслужване“ АД, с което ни информират, че предоставеният от нас 

списък на секциите, в които ще има машинно гласуване на 

27 февруари, е параметризиран в платформата … .  

Постъпили са два отчета – от Н. Ц. и И. Д. с вх. № ЦИК-06-11-

16 и ЦИК-06-11-17. Отчетите са във връзка с 

предаването на знания чрез трето ниво отдалечени софтуерни 

консултации. В отчетите са посочени участията им в обучението, 

като посочват, че обучението е било фокусирано върху тази версия 

на софтуера, която вече е използвана за произвеждане на изборите в 

България и върху възможностите тя да бъде модифицирана за 

различни видове избори в бъдеще. Препоръчват да бъдат направени 

пробни сценарии на тестова машина на софтуерната реализация. 
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Тъй като предстои окончателен доклад на експертите за 

получените 3-то ниво консултации, докладвам двата отчета за 

сведение, като те ще бъдат приложени към досиетата по договорите. 

Уважаеми колеги, тук изострям вниманието Ви – писмо с вх. 

№ ЦИК-06-11-18/25.02.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД 

и с него ни изпращат приемо-предавателен протокол във връзка с 

приключилите 3-то ниво отдалечени софтуерни консултации, като 

приемо-предавателният протокол е подписан от страна на 

Смартматик.  

От „Информационно обслужване“ АД молят, след като 

подпишем документа, да им го изпратим обратно, за да го 

представят на Смартматик – докладвам писмото за запознаване, като 

предлагам да го обсъдим след получаване на окончателния доклад 

от участвалите в обучението експерти. 

Накрая връщам на доклад докладната записка от директора на 

дирекция „Администрация“ – вх. № ЦИК-09-42/07.02.2022 г., в 

която се описват постъпилите документи от Агенция „Митници“ 

относно внесените машини за гласуване от „Сиела Норма“ АД за 

периода 1 януари – 21 ноември 2021 г. Тази докладна записка я 

докладвах в заседанието на 15 февруари за запознаване. Тъй като 

внесените машини са свързани със сигнала, който изпратихме с 

писмо – изх. № ПВР/НС-9-6-2/11.11.2021 г., но преписката ни с 

Агенция „Митници“ не фигурираше в него, тъй като писмата от 

Агенция „Митници“ постъпиха след 12 ноември, предлагам да 

изпратим ново писмо, проектът на което може да видите в моя 

папка, с което да изпратим кореспонденцията ни с Агенция 

„Митници“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по това предложение? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, във връзка с провеждането на втория тур на 

частичните избори в неделя Ви предлагам да допълним 

предложението на колегата Войнов за предаването на екип 1 на 

флашпаметите и смарткартите, заедно с това предаване да бъдат 

предадени и образци на бюлетините за втория тур с приемо-

предавателен протокол. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващото ми предложение е да изпратим писмо до 

Народното събрание, с което да ги информираме, че в петък, 4 март, 

ще се извършва предаване на машините за гласуване на общинските 

избирателни комисии, като допълнително ще изпратим списък с 

имената на упълномощените членове на ОИК с оглед осигуряване на 

безпрепятственото им влизане в сградата и получаване на машините 

за гласуване от Централната избирателна комисия. 

Моля, режим на гласуване за изпращане на такова писмо. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Продължаваме с втора точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 
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Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам Ви искане за изплащане на възнаграждение 

на ОИК – Кюстендил, постъпило в Централната избирателна 

комисия с вх. № МИ-27-44/24.02.2022 г. Искането е за дадено 

дежурство от председател и секретар на 24 февруари във връзка с 

присъствие на сесия на Общинския съвет, гр. Кюстендил, на която се 

назначава общински съветник. 

Приложени са съответните изискуеми документи. Налице са 

контролен лист и счетоводна справка. Сумата е в размер на 181,55лв. 

Предлагам Ви да одобрим исканата сума за ОИК – Кюстендил. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване за изплащане на възнаграждения на членовете от ОИК 

– Кюстендил. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, постъпило е искане за изплащане на възнаграждения 

на членовете на ОИК – Джебел, за проведени две заседания на 

10 януари и на 14 февруари 2022 г., на които са приети решения за 

предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветници и 

обявяване за избрани следващите от листата на съответната партия. 

Преписката е окомплектована с всички необходими 

документи. Стойността на възнагражденията заедно с 

осигурителните вноски за двете заседания на членовете на ОИК – 

Джебел, е 1 663,83 лв. 

Моля с протоколно решение да одобрим изплащането на 

възнаграждението. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, 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. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение Ви 

докладвам всички писма, които получихме, във връзка с подадените 

заявки за първия тур, с които общинските избирателни комисии, 

общинските администрации ни уведомяват за организацията на 

изборите на първия тур. Няма нужда да Ви ги докладвам и по 

номера – публикувани са и във вътрешната мрежа. 

Докладвам отделно писмо от ОИК – Ветово. На последното ни 

заседание гласувахме в тази връзка и по повод на това писмо, и по 

повод поставени въпроси по телефона, свързани със съхраняването 

на машините след произвеждането на изборите, но те го поставиха 

писмено. Централната избирателна комисия изпрати общи указания 

до всички те да бъдат съхранявани в охраняеми помещения заедно с 

книжата, предназначени за предаване на Централната избирателна 

комисия – докладвах Ви вх. № ЧМИ-15-39/20.02.2022 г., вече за 

сведение, както и вх. № ЧМИ-15-31-7/24.02.2022 г. 

Докладвам Ви – получихме от Печатницата на БНБ графика за 

предаване на отпечатаните хартиени бюлетини за съгласуване. 

Предаването ще започне в 10,00 ч. на 4 март тази година. Преди 

малко гласувахме по предложение на господин Войнов изпращането 

на писмо до общинските избирателни комисии и до кметовете на 

общини, просто ще приложим и графика и ще уточним, че след 
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получаването на хартиените бюлетини ще получат и СУЕМГ – 

вх. №  ЧМИ-26-8-1/01.03.2022 г. 

Предлагам Ви да изпратим писмо до Печатницата на БНБ, че 

съгласуваме така представения график и писмото да бъде с копие до 

министъра на финансите и до министъра на вътрешните  работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам Ви писмо, което сме 

получили от администрацията на Народното събрание – вх. № ЦИК-

02-23/24.02.2022 г. Това писмо е с оправдателни счетоводни 

документи за разходи, извършени за сметка на Централната 

избирателна комисия, за месец януари 2022 г. за топлоенергия, 

електроенергия, вода, транспортни услуги от гаража на Народното 

събрание. Общата дължима сума е 5 753,49 лв. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането по 

сметката на Народното събрание, както е посочена сумата в 

писмото, след становище и на главния счетоводител въз основа на 

извършена проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за последващо одобрение във 

вътрешната мрежа е публикувано писмото, което изпратихме на 

25 февруари по електронната поща, на 27 февруари общинските 

избирателни комисии да изпратят до Централната избирателна 

комисия имената на упълномощените членове за предаване на 

изборните книжа и материали. Моля да го погледнете. 

Моля за последващо одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Определям госпожа Матева за кратко да води заседанието. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам Ви да гласуваме 

анблок писма до районните прокуратури. Тези писма са изготвени 

въз основа на извършената проверка за постоянните адреси на 

лицата, гласували в нарушение на Изборния кодекс в секции извън 

страната – до административните ръководители на Районна 

прокуратура – Пазарджик, Районна прокуратура – Стара Загора; 

Районна прокуратура – Кърджали; Софийска районна прокуратура, 

отново Пазарджик и Смолян. Писмото е стандартното, с което 

уточняваме кои лица са гласували в нарушение съгласно приложен 

списък въз основа на извършената проверка в ГД ГРАО, както и 

уточняваме как се дешифрират съкращенията в предоставените 

списъци от ГД ГРАО към Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството. Не изпращаме – отново правя уточнение за 

тези лица, за едно лице от списъка по тази справка, което е 

починало, спомняте си, докладвах го и предния път. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Уважаеми колеги, становища по предложението на колегата 

Солакова? Не виждам. 

Моля да гласуваме, за да одобрим изпращането на тези писма. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка е колегата Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

постъпило писмо от ОД на МВР – Варна, с вх. № ПВР/НС-04-2-5, с 

което изискват във връзка с досъдебно производство да им 

предоставим информация относно наименованието, под което ПП 

ГЕРБ е била регистрирана за участие в изборите на 14 ноември 

2021 г. и под кой номер.  

Във връзка с това запитване съм подготвила проект на писмо в 

отговор, в който посочваме на старши разследващия полицай по 

какъв начин е била регистрирана партия ГЕРБ за участие в изборите, 

като са цитирани номерата на решенията на Централната 

избирателна комисия, които са публично достъпни на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия. 

Моля да се запознаете с текста на писмото, което предлагам за 

изпращане като отговор и да бъде гласувано. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по текста на писмото, предложен от колегата 

Стоянова. Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за одобряване текста на писмото. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

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

Георгиева); против – няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви писмо с вх. 

№ ПВР/НС-14-1 от областния управител, област Ловеч относно 

искане на указания за отваряне на помещение, в което се съхраняват 

предадените от районната избирателна комисия документи във 

връзка с проведените избори на 14 ноември 2021 г. Необходимостта 

от достъпа до помещението е с цел предоставяне на информация по 

искане на разследващи органи – Министерството на вътрешните 

работи, и ОД на МВР – Ловеч, две искания, които са приложени към 

това писмо. 

В тази връзка също съм подготвила писма в отговор на 

областния управител, с което е указан редът, по който следва да бъде 

отворено помещението. Актуалният проект на писмо с проектен 

номер 2791 е качен в моя папка, с което указваме да се ползва редът 

по Решение № 1244-МИ, като се отвори помещението със заповед на 

областния управител. 

Моля за гласуване текста на писмото в отговор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги, моля за 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, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Последният ми доклад в тази точка е 

във връзка с писмо, получено в Централната избирателна комисия, с 

вх. № ЧМИ-06-37 от община Елин Пелин. Докладвам Ви го за 

сведение. Това е свързано с отваряне на помещение в сградата на 

общинската администрация, в което се съхраняват книжа от 
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предходни избори, във връзка с провеждането на частични местни 

избори в село Лесново, община Елин Пелин. Към писмото е 

приложена заповедта на кмета за отваряне на помещението и 

определяне на комисия с цел прибиране и съхранение на книжата от 

проведените частични местни избори – докладвах Ви го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващият докладчик е колегата Ципов. 

Заповядайте, колега Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № ЕП-09-

1/24.02.2022 г. – постановление за прекратяване на наказателно 

производство от Районна прокуратура – Разград, Териториално 

отделение Исперих. Досъдебното производство е образувано за 

евентуално престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс за 

лица, упражнили избирателно право при проведените в Република 

България избори за членове на Европейския парламент от Република 

България, без да имат такова право.  

В постановлението е описана цялата фактическа обстановка, 

както и събраните доказателства, като прокурорът от Районна 

прокуратура – Разград, Териториално отделение Исперих е 

прекратил наказателното производство, тъй като по анализа на 

събраните данни и доказателства стига до извода, че няма 

извършено престъпление.  

Предлагам да не се обжалва постановлението за прекратяване 

на наказателното производство. 

Докладвам Ви също така вх. № МИ-04-02-94/23.02.2022 г. – 

искане от Министерството на вътрешните работи, Второ РУ при ОД 

на МВР – Стара Загора, във връзка с извършено разследване по 

досъдебно производство под съответния номер по описа на РУ, и 

прокурорска преписка по описа на Районна прокуратура – Стара 

Загора. Искат да им предоставим заверено копие от Решение 

№ 1281-МИ/03.10.2019 г. на Централната избирателна комисия, с 

което са приети Методическите указания. 
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В моя папка от днес ще видите проект на писмо до Второ РУ  

на МВР – Стара Загора, с което им предоставяме заверено копие от 

Решение № 1281-МИ/03.10.2019 г. 

Моля да подложите на гласуване писмото, с което изпращаме 

исканата информация. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище към предложения текст? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви също така вх. 

№ МИ-04-02-95 и вх. № МИ-04-02-96 и 97 – писма от ОД на МВР – 

Разград, РУ – Кубрат, с които по различни досъдебни производства 

под съответния номер по описа на Районното управление – Кубрат, 

искат да бъде предоставена информация има ли приети Методически 

указания и решения за сформиране на комисия относно проведените 

избори за народни представители на 11 юли за гласуване с подвижна 

избирателна кутия? 

С оглед на това в моя папка от днес ще видите проект на 

писмо до ОД на МВР – Разград, Районно управление – Кубрат, с 

което им предоставяме исканата информация, линкове към 

Методическите указания, както и в заключение ги уведомяваме, че 

въз основа на извършена проверка за гласуване в нарушение на 

Изборния кодекс сме сезирали компетентната районна прокуратура 

за предприемане на необходимите действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по предложението? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви вх. 

№ ПВР/НС-04-2-4/25.02.2022 г. – писмо от ОД на МВР – Ловеч, с 

което се съобщава на Централната избирателна комисия, че от 

Районна прокуратура – Ловеч, е разпоредена проверка и се изисква 

да бъде представена информация постъпила ли е жалба от 

съответното лице, което виждате, по повод освобождаването й като 

председател на секционна избирателна комисия. Изисква се, в 

случай че Централната избирателна комисия разполага със 

съответни документи, молби и други, да бъдат приложени 

ксерокопия от тях. 

Предлагам Ви проект на писмо – може да го видите в моя 

папка, с което уведомяваме комисар Георги Иванов, който е 

подписал писмото със съответното искане, че на 12 ноември в 

Централната избирателна комисия е постъпила жалба – изписан е 

входящият номер – от Я. К., Й. И. и М. В., 

във връзка с освобождаването им от състава на секционни 

избирателни комисии. От Централната избирателна комисия се 

изисква да бъдат изяснени причините за освобождаването им, което 

според тях, е извършено неправомерно. 

На свое заседание, проведено на 12 ноември 2021 г., 

Централната избирателна комисия е разгледала жалбата и със свое 

решение я изпраща по компетентност на РИК – Ловеч, с копие до 

подалите жалбата и указание да бъде извършена проверка от 

Районната избирателна комисия и за установените резултати да бъде 

информирана Централната избирателна комисия. 
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Поясняваме, че съгласно чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс 

назначаването на секционните избирателни комисии се извършва от 

районните избирателни комисии по предложение на кмета на 

съответната община след проведени консултации с парламентарно 

представените политически партии и коалиции в съответствие с 

чл. 91, ал. 1, 2, 4 и 6 от Изборния кодекс и всяка последваща 

промяна в състава на назначена секционна избирателна комисия се 

извършва от районната избирателна комисия съгласно чл. 91, ал. 5 

от Изборния кодекс по силата на чл. 51, ал. 2 

Т. 3 с вх. №, който е посочен, РИК – Ловеч, изпраща на 

Централната избирателна комисия преписка от извършената 

проверка по изпратената им жалба, като е приложила предложение 

на упълномощено лице от Партия „Има такъв народ“ ведно с молби 

на трите жалбоподателки за освобождаването им като членове на 

СИК. 

Предлагам Ви в приложение да изпратим тези документи, 

които са налични в Централната избирателна комисия, и тя ги е 

разгледала за нуждите на воденото разследване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по доклада на госпожа Георгиева? Няма. 

Моля, процедура по гласуване писмото до ОД на МВР – 

Ловеч. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, продължавам с три 

преписки, които ще докладвам за сведение. И трите са във връзка с 

отваряне на запечатани помещения – вх. № НС-06-30/28.02.2022 г., 

писмо от кмета на Район „Южен“, Пловдив със съответно изпратени 

към него приложени документи във връзка с отворено помещение по 
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искане на Първо РУ – Пловдив, за извършване на съответна справка; 

вх. № ЦИК-14-5/28.01.2022 г. – писмо от кмета на община Луковит 

за отваряне на запечатано помещение със съответно приложени към 

него необходимите приложими документи за прибиране на 

избирателни списъци.  

По същата причина е отворено и помещение от кмета на 

община Белене – имаме писмо, с приложени към него заповед и 

протокол от извършване на отварянето. Докладвам Ви ги за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, ще Ви докладвам наведнъж 

две преписки: вх. № ПВР-04-03-1 и вх. № ПВР/НС-04-3-2, като 

последният номер е относно приемо-предавателният протокол за 

копията на избирателните списъци от секционните избирателни 

комисии извън страната между ГД ГРАО при Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството и Централната 

избирателна комисия за изборите на 14 ноември за президент и 

вицепрезидент и народни представители, а първата преписка е за 

изборите за президент и вицепрезидент, произведени на 21 ноември 

2022 г. – също приемо-предавателен протокол на копията от 

избирателните списъци от ГД ГРАО. Докладвах Ви ги за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик в тази точка е господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. № ЕП-09-2/25.02.2022 г. – 

постановление на Софийска районна прокуратура за прекратяване на 

наказателно производство по досъдебно производство по описа на 

05 РУ – СДВР, водено за престъпление по чл. 168, ал. 1. 

С няколко изречения ще Ви предам фактическата обстановка. 

Досъдебното производство е водено за едно лице за упражнено 
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избирателно право, без да има право на това в изборите за членове 

на Европейския парламент, проведени на 26 май 2019 г. 

Прокуратурата счита, че следва да бъде прекратено това 

досъдебно производство, тъй като в хода на разследването са били 

разпитани множество свидетели, изискани са и приложени много 

документи.  

Става въпрос за лице, живущо в чужбина, която била вдигнала 

скандал поради отказа на комисията да й разреши да гласува. След 

като я информирали, че й е необходимо разрешение да бъде вписана 

в списъците според свидетелката С., лицето се върнало с 

документ, в който било записано, че й е разрешено да гласува и е 

допусната за вписване в избирателния списък и от комисията са я 

вписали в протокола за гласуване. 

Самото лице казва, че е гласувала и собственоръчно се е 

подписала на място, посочено и от секционната избирателна 

комисия. Живее в Златица, упражнила е правото си на вот в София, в 

секция № 20 на Район „Оборище“. 

С оглед на събраните по досъдебното производство 

доказателства се счита, че дори и да се приеме, че е извършено 

престъпно деяние от самото лице от субективна страна се счита, че в 

настоящия случай липсва фактическият обективен елемент на 

деянието обществена опасност – такава не е налице, което определя 

поведението на лицето като непрестъпно, тъй като, за да е налице 

престъпление по НК съгласно нормата на чл. 9, ал. 1 от 

Наказателния кодекс, трябва да са налице всички изискуеми се 

съставомерни елементи. Според прокурора тези признаци не са 

налице и с докладваното постановление прекратява наказателното 

производство срещу това лице. Предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-04-02-

39/28.02.2022 г. и НС-04-02-40/28.02.2022 г. са постъпили въпроси от 
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ОД на МВР – Разград, във връзка с разследване по досъдебно 

производство със съответните номера по описа на РУ – Кубрат, с 

което се иска да се предостави информация относно проведените 

избори за народни представители на 11 юли – дали има приети 

Методически указания, дали има допуснати нарушения по чл. 37 от 

Изборния кодекс за кметство Сушево, община Завет; кои са 

критериите за допускане на избиратели с трайни увреждания за 

гласуване с подвижна избирателна кутия; дали има допуснати 

нарушения по чл. 37 от Изборния кодекс относно произведените 

избори на 11 юли при гласуването с подвижна избирателна кутия в 

община Кубрат? 

Въпросите са идентични с тези, които колегата Ципов преди 

малко докладва. Аз съм подготвила два проекта на писма по вече 

докладваното от колегата Ципов. Може да ги видите в папка с моите 

инициали. Няма да докладвам подробно отговорите, тъй като вече 

докладвахме такива. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване и на двете писма до ОД на МВР – Разград, РУ – Кубрат. 

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

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № МИ-06-193/24.02.2022 г. сме 

получили копие от отговор на община Стара Загора, изпратен във 

връзка с получено искане за предоставяне на информация от 

разследващ полицай К. при Окръжна дирекция на МВР – Стара 

Загора, за това как се унищожават неценните документи, 

съхраняващи се в общинската администрация от произведените на 

4 април миналата година избори за народни представители – 

докладвах го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

четвърта точка от дневния ред: 
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ДОКАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви писмо 

от Административен съд София-град с вх. № ПВР-08-15-

1/28.02.2022 г. С това писмо от Административен съд София-град, II 

отделение, 22 състав ни изпращат Определение по адм. дело 

11923/2021 г., с което се оставя без разглеждане жалба с посочен 

входящ номер от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКА 

ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ срещу писмо на Централната 

избирателна комисия.  

Прекратява се производството по делото и Определението е 

влязло в сила на 8 февруари 2022 г. – докладвам Ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преминаваме 

към  

 

последната – пета точка от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Ще Ви докладвам няколко преписки, които са точно за точка 

„Разни“. 

Първата преписка е с вх. № ЦИК-07-18/23.02.2022 г. Това е 

циркулярна покана, която е дошла чрез АСЕЕЕО от Избирателната 

комисия на Словения, с която сме поканени да наблюдаваме 

изборите. Не се поемат разходи. Имаме превод със същия номер от 

25 февруари. Копие може да се изпрати на Обществения съвет, тъй 

като имаме такава практика – докладвах Ви го за сведение. 

Имаме и писмо от АСЕЕЕО – вх. № ЦИК-07-20/24.02.2022 г., с 

което ни информират, че се опитват да организират заседание на 

Изпълнителното бюро в края на месец март, както се прави всяка 

година. Тяхното предложение е, ако изпращаме наблюдатели на 

парламентарни избори и национален референдум в Унгария, които 
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са насрочени за 3 април, да ги уведомим, за да насрочат заседание на 

Секретариата около тази дата. Алтернативата е да се организира 

онлайн среща на Изпълнителното бюро на друга дата.  

Предлагам с протоколно решение да ги уведомим, че 

предпочитаме да участваме в онлайн среща. Едва ли ние ще 

изпратим наблюдатели в Будапеща, по тази причина ще участваме в 

онлайн срещата на Секретариата, ако има такава. Досега не сме 

получили покана за наблюдение на тези парламентарни избори и 

референдум в Унгария. 

Смятам, че трябва да гласуваме отговора – писмо, с което да ги 

уведомим, че предпочитаме да участваме в онлайн среща на 

Изпълнителното бюро. 

Колеги, оттеглям предложението за работно заседание. 

Следващият доклад е свързан с мое предложение – на 

страницата на АСЕЕЕО се е появило кратко съобщение, с което се 

съобщава, че Асоциацията застава зад Украйна. Има превод, който е 

неофициален.  

Моето предложение е да го преведем и да го качим и на 

нашата страница. Няколко комисии вече са го направили. То няма 

никакво отношение освен да изразява становище. Мотото е „НЕ на 

силата на куршума, ДА на силата на бюлетините“! Може да го 

видите в моя папка, ако преценим, ще го обсъдим и на работна 

среща. Няколко комисии са го публикували, най-вече 

прибалтийските комисии. 

Последният вх. № ЦИК-00-36/24.02.2022 г. е дошъл отговор на 

писмото, което изпратихме до „Информационно обслужване“ АД с 

въпроса, пристигнал при нас от Дуи Трин за грешки в CVS 

файловете, с които са обявени резултатите от 2014 г. Отговорът е 

точно такъв, какъвто господин Георгиев се опита да обобщи. Някои 

партии нямат регистрирани листи в определени райони, поради 

което се  разместват колонките, поради което не може да се направи 
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сумиране, което да отговаря на резултатите, обявени като общи 

резултати от изборите. 

Не знам дали е необходимо да превеждаме отговора, но по 

същество той е такъв и примерът, който са дали, е с МИР 07 

Габрово, където няма 25 партии, а само 24; № 21 „Нова сила“ няма 

резултати, тъй като не е регистрирана листа. Редовете във файла – 

където номерът на избирателната секция започва с 07, има по 

48 числа, съответно 24 числа за действителните гласове и 24 числа 

за недействителните гласове. Поради това гласовете на 22 партия се 

намират в 21 колона, а на 23 партия – в 22 колона, и така нататък. Не 

знам дали е необходимо да поясняваме на господин или госпожа 

Трин това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам да преведем писмото 

от „Информационно обслужване“ АД и да го изпратим в отговор, 

защото в крайна сметка за нас е обяснимо – разбрали сме защо е 

така, но за да не съществуват у някого съмнения каква е причината 

да се получава разминавания, нека да го преведем и да го изпратим. 

Това е моето предложение – да преведем писмото и да го изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

преписки, които са пропуснати за доклад? 

Заповядайте, господин Войнов, в точка: Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с изпратеното 

писмо до община Септември за сключване на договора получихме 

писмо с вх. № ЧМИ-15-23-11 от ОИК – Септември, с което ни 

уведомяват, че с тяхно решение са определили техник, за което и 

ние сме изпратили писмо на кмета – техникът е същият. Докладвам 

го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев, в точка трета: Доклади по административни 

преписки. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, ще Ви докладвам три 

преписки – писма от кметове на общини за отваряне на помещения и 

изпращане на документи във връзка с изпълнение на наши решения 

за отваряне на тези помещения: вх. № НС-06-29-25/02.02.2022 г. от 

община Никола Козлево; НС-06-25/22.02.2022 г. от община 

Криводол и вх. № ПВР/НС-6-14/22.02.2022 г. от кмета ни изпращат 

съответните документи, заповеди и протоколи от отварянето на тези 

помещения. Докладвах Ви ги за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Насрочвам следващото заседание за петък, 4 март 2022 г. 

от 10,30 ч. 

(Закрито в 12,00 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 


