
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 176 

 

На 11 март 2022 г. се проведе извънредно заседание на 

Централната избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно обявяване на избран за 

народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2022 г. 

Докладва: Росица Матева 

2. Промяна в състава на ОИК – Разлог. 

Докладва: Гергана Стоянова 

  3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК.  

Докладва: Йорданка Ганчева 

4. Разни. 

Докладват: Росица Матева, Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Емил Войнов, Росица 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева. 

ОТСЪСТВАХА: Цветозар Томов, Димитър Димитров, 

Красимир Ципов, Цветанка Георгиева и Ерхан Чаушев поради 

платен годишен отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 11,35 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 
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избирателна комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Девет членове сме в залата – налице е кворум за провеждане 

на заседание. 

В платен годишен отпуск са колегите Димитров, Томов, 

Чаушев, Георгиева и Ципов. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно обявяване на избран за 

народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, в 

изборите за народни представители – докладчик, госпожа Матева. 

2. Доклад относно искане за изплащане възнаграждения на 

ОИК – докладчик, госпожа Ганчева. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля да включите нова точка в 

дневния ред: Промяна в състава на ОИК – Разлог. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложението на 

госпожа Стоянова ще е т. 2, а т. 2 става т. 3. Има ли други 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

 

Започваме с точка първа от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА 

ИЗБРАН ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ПЕТНАДЕСЕТИ 
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ИЗБОРЕН РАЙОН – ПЛЕВЕНСКИ, В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 г. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, с писмо – вх. № НС-

02-3/10.03.222 г., от председателя на Народното събрание ни е 

изпратено копие от решение на Народното събрание от 9 март 

2022 г., с което са прекратени пълномощията на народния 

представител Венцислав Иванов Петков, избран от листата на ПП 

„Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, в 

изборите за народни представители за Четиридесет и седмо народно 

събрание. 

Предлагам Ви проект на решение, който се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали, с което въз основа на 

взетите до момента решения на Централната избирателна комисия, а 

именно Решение № 1037-НС/14.12.2021 г., с което Деян Петков 

Петев, под № 4 в листата на ПП „Има такъв народ“ за Петнадесети 

изборен район – Плевенски, е обявен за народен представител за 

времето, през което Радостин Петев Василев е избран за министър, а 

със следващо Решение № 1106-НС/17.02.2022 г. Димчо Иванов 

Дешев, под № 5 в листата на ПП „Има такъв народ“, е заявил пред 

Централната избирателна комисия, че не желае да бъде обявяван за 

избран за народен представител, поради което на основание чл. 302 

от Изборния кодекс, при съобразяване на Решение № 8 от 16 май 

1993 г. на Конституционния съд на Република България Ви 

предлагам да приемем, че на овакантения постоянен мандат на 

Венцислав Петков Иванов трябва да бъде обявен за избран с 

постоянен мандат Деян Петев Петков, а на мястото на избрания за 

министър Радостин Петев Василев, за времето, през което изпълнява 

функциите на министър, следва да бъде обявена Христинка 

Илийчева Иванова под № 6 в листата, поради което и на посочените 

в проекта на решения правни основания предлагам Централната 

избирателна комисия да вземе решение, с което обявява за народен 

представител в Четиридесет и седмото народно събрание от 
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Петнадесети изборен район – Плевенски, Деян Петев Петков с 

посочено ЕГН от листата на ПП „Има такъв народ“ и обявява за 

народен представител от Петнадесети изборен район – Плевенски, 

Христинка Илийчева Иванова под № 6 в листата на ПП „Има такъв 

народ“ на мястото на Радостин Петев Василев за времето, през което 

Радостин Петев Василев изпълнява функциите на министър. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

Вашите изказвания по проекта на решение или предложения, ако 

има такива? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Решението е № 1124-НС/11.03.2022 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: В моята папка има подготвени две 

писма – до „Държавен вестник“, за публикуване на решението и 

второто писмо е до председателя на Народното събрание, с което му 

изпращаме копие от решението. 

Госпожо Председател, предлагам да ги подложите на 

гласуване заедно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по  гласуване на двете писма – до „Държавен вестник“, и 

до председателя на Народното събрание. 

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

Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред. 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА ОИК – РАЗЛОГ. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви постъпило 

предложение с вх. № МИ-11-10 от упълномощен представител на 

коалиция „БСП за България“ за промяна в състава на ОИК – Разлог, 

назначаване на член. В моята папка има изготвен проект на решение, 

моля да се запознаете с него.  

С постъпилото предложение се предлага за заместник-

председател на ОИК – Разлог, да бъде назначен Славчо Иванов 

Попов, досегашен член на ОИК – Разлог, а за нов член на ОИК – 

Разлог, се предлага да бъде назначена Любка Костадинова 

Карамфилова. 

Към предложението са приложени декларация по чл. 75, 

чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3 от Изборния кодекс, копие от 

дипломата за завършено висше образование на новия член. По 

преписката е налично и пълномощно от представляващия коалиция 

„БСП за България“ в полза на Емил Колевичин. 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Ви 

предлагам да бъде взето решение, с което Централната избирателна 

комисия да  

„РЕШИ: 

Назначава за заместник-председател на ОИК – Разлог, област 

Благоевград Славчо Иванов Попов с посочено ЕГН. 

На назначения заместник-председател на ОИК да бъде 

анулирано удостоверението му като член на ОИК и да бъде издадено 

удостоверение като заместник-председател на ОИК – Разлог.  

Назначава за член на ОИК – Разлог, област Благоевград, 

Любка Костадинова Карамфилова, с посочено ЕГН. 

На назначения нов член на ОИК да се издаде удостоверение“. 

Моля да се запознаете с текста на решението, което да бъде 

подложено на  гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

Вашите изказвания. 

Заповядайте, господин Баханов. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, при прегледа на 

сканираните документи виждам, че предложението е от господин 

Е. К., представляващ коалиция „БСП за България“ в община Разлог. 

Отдолу, в пълномощното от госпожа Корнелия Нинова, 

виждам, че се упълномощава същият да предлага членове за 

съставите на ОИК – Разград. За Разград ли става въпрос? Може и да 

е техническа грешка. Считам, че няма представителна власт да 

предлага промени за община Разлог, тъй като пълномощното му е за 

Разград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Бих искала да доуточня по този мой 

доклад, че при преглед с така установената може би грешка в това 

пълномощно, след преглед на общата преписка, находяща се в 

Централната избирателна комисия, относно ОИК – Разлог, е 

представено и приложено налично пълномощно в полза на господин 

К. във връзка с предлагането на членове на ОИК – Разлог, 

предходно представено и налично в общата преписка на ОИК, която 

се води при нас, така че е установено наличието на представителна 

власт за направилия предложението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други изказвания? 

Не виждам. 

Госпожо Стоянова, Вие имате предвид преписката при 

назначаване състава на ОИК и пълномощното съдържа, че има право 

да прави предложения за членове на ОИК? 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Да, това имам предвид. 

Пълномощното е от 2019 г. – да предлага членове за съставите на 

общинските избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 
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Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Решението е № 1125-МИ/11.03.2022 г. 

Колеги, до края на заседанието определям госпожа Матева на 

основание чл. 6, ал. 2 да осъществява правомощията на председател, 

включително да подпише и всички документи, които в днешния ден 

се налага да бъдат подписани от председател и секретар. 

 

Продължаваме с точка трета от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам Ви искане за изплащане на 

възнаграждение от ОИК – Ловеч, с вх. МИ-27-49/09.03.2022 г. Към 

искането е приложена преписка, която съдържа всички изискуеми 

документи по наше решение и по закон.  

Искането е за заплащане на дежурство, дадено на 8 март 

2022 г. от председател и за заседание, проведено на 9 март 2022 г. от 

председател, двама заместник-председатели, секретар и 8 членове. 

Общата сума ведно с осигурителните вноски е на стойност 

1087,28 лв. като има положително становище за предварителен 

финансов контрол за изплащане на възнаграждението съобразно 

доклада ми. 

Моля с протоколно решение да одобрим така докладваното 

от мен възнаграждение на ОИК – Ловеч, за изплащане. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по доклада? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 
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Колеги, с това изчерпахме и трета точка. 

Предлагам Ви да допълним дневния ред с точка „Разни“, 

която ще стане четвърта точка, като ще докладваме аз и колегата 

Солакова. 

Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Колеги, в тази точка Ви докладвам писмо от Народното 

събрание, което пристигна непосредствено преди да започне 

заседанието. Не е качено във вътрешната мрежа, но ще бъде качено 

след заседанието. Писмото е с вх. № ЦИК-02-27/11.03.2022 г., с 

което ни информират, че преместването на Централната избирателна 

комисия от заеманите в източното крило кабинети на третия етаж в 

ремонтираните кабинети на междинен етаж към бул. „Дондуков“, ще 

се извърши в периода от 23 до 25 март. 

Колеги, това е за сведение, запознаване и за подготовка все 

пак на документацията в стаите, като в началото на другата седмица 

ще бъде обсъдено в кои стаи ще бъдем преместени и ние като 

членове на Централната избирателна комисия, и администрацията, 

за да може да бъде посочено от всяка стая къде ще се преместват 

съответните материали и документация на членовете на ЦИК и на 

администрацията. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в папката от 7 март 

се намира докладна записка с вх. № ЦИК-09-56/16.02.2022 г. и 

допълнение към докладната – вх. № ЦИК-09-56-1/04.03.2022 г., с 

резолюции от 7 март. 
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Докладвах Ви ги за запознаване. По-подробно трябваше и на 

работна група съвсем накратко обсъдихме част от въпросите. 

Водени са разговори с Държавна агенция „Архиви“ с цел 

подпомагане на дейността по обработка на документите с цел 

архивиране на тези документи. Имат готовност да предложат лице 

или лица в понеделник да започнат работа заедно с нашия архивист 

госпожа Д. Д., включително и от дирекция „Управление 

на собствеността“ в администрацията на Народното събрание – до 

5 души, да подпомагат работата на колегите, които ще се занимават 

с обработката на тези документи. 

Предлагам Ви да изпратим писмо до Централния държавен 

архив или Държавна агенция „Архиви“ и до Народното събрание да 

ни предоставят лица, които да подпомагат дейността по обработка 

на документите с цел архивирането им, или текущото съхранение в 

Централната избирателна комисия – става дума и за протоколно 

решение, което да вземем, за отваряне на чувалите от секционните 

избирателни комисии за гласуване извън страната в изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители 

на 14 ноември, както и за новия избор за президент и вицепрезидент 

на 21 ноември 2022 г. 

Моля да гласуваме двете писма и протоколното решение за 

отварянето на чувалите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, становища по предложението на колегата Солакова? 

Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за изпращане на двете писма и за 

приемане на решението, както беше предложено. 

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

Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Колеги, с това закривам извънредното ни заседание. 
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Редовното заседание е насрочено за вторник, 15 март 2022 г. 

 

(Закрито в 12,00 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 

 

 


