
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 193 

 

На 19 май 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно приложимите решения на 

Централната избирателна комисия при произвеждане на частични 

избори за кметове на 3 юли 2022 г. 

Докладват: Цветанка Георгиева и Силвия 

Стойчева 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Емил Войнов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Елка Стоянова, Георги Баханов, 

Красимир Ципов, Цветанка Георгиева. 

3. Доклад относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Георги Баханов, Цветанка Георгиева, 

Силвия Стойчева, Ерхан Чаушев и Цветозар 

Томов 

3а. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК. 

Докладва: Георги Баханов, Цветанка Георгиева. 

4. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Цветозар Томов, Емил 

Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Елка 
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Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАХА: Камелия Нейкова – платен годишен отпуск, 

Йорданка Ганчева и Гергана Стоянова – командировка. 

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

господин Емил Войнов – заместник-председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Добър ден, 

колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Десет човека сме в залата – налице е необходимият кворум за 

провеждане на заседание. 

В платен годишен отпуск е госпожа Камелия Нейкова, в 

командировка са Гергана Стоянова и Йорданка Ганчева. 

Във вътрешната мрежа е публикуван проектът на дневен ред, 

който е от четири точки: 

1. Проект на решение относно приложимите решения на 

Централната избирателна комисия при произвеждане на частични 

избори за кметове на 3 юли 2022 г. – докладват: Цветанка Георгиева 

и Силвия Стойчева. 

2. Доклади по административни преписки – ще Ви докладвам 

аз, госпожа Матева, госпожа Солакова, Елка Стоянова, Георги 

Баханов, Красимир Ципов и Цветанка Георгиева. 

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчици: Георги Баханов, Цветанка Георгиева, Силвия 

Стойчева. 

4. Разни с докладчик Димитър Димитров. 

Има ли по дневния ред предложения? 

Заповядайте, господин Баханов. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля, ако може да включим нова точка 

в дневния ред: Проект на решение относно промяна в състава на 

ОИК – Тунджа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Това ще 

бъде т. 3а: Проект на решение относно промяна в състава на ОИК. 

Госпожо Георгиева? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля да бъда включена в същата 

точка – промяна в състава на ОИК – Враца. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля да ме включите към трета точка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Други по 

дневния ред? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване с така направените допълнения. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЛОЖИМИТЕ 

РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПРИ 

ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА 

3 ЮЛИ 2022 г. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, на Вашето 

внимание е проект на решение за приложимите решения на 

Централната избирателна комисия при произвеждане на частични 

избори за кметове на 3 юли 2022 г.  

Проектът е близък до този, който сме утвърдили за 

предходните частични избори, тъй като няма законови промени, с 

няколко изключения и с добавяне на няколко решения, на които ще 

Ви обърна внимание в момента. Изключено е решението, с което сме 

приели съответните решения за работа в извънредна епидемична 

обстановка, което е било прието в допълнение на основното ни 
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решение от предходните избори – Решение № 1072-МИ 

от 18 януари. 

Към списъка, който виждате, са включени новите, последно 

приетите ни решения: Решение № 1112-МИ от 23 февруари относно 

изменение и допълнение на Методическите указания по прилагане 

на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в 

частични избори при гласуване със специализирани устройства за 

машинно гласуване, както и Решение № 1135-МИ от 14 април 

относно определяне възнагражденията на членовете на ОИК, СИК, 

ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори за 

кметове през 2022 г. 

Моля да обърнете внимание и на т. 47, която също Ви 

предлагаме да отпадне предвид обсъждането, което проведохме и 

решението, до което стигнахме, за приемане на нарочно решение за 

определяне на условията и реда за машинно гласуване при 

произвеждане на частичните избори. Това са промените.  

Моля да ги погледнете и ако имате допълнения или 

предложения за промени, сме готови да ги обсъдим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Моля, колеги, да се запознаете с проекта на решение. Общо взето 

приложимите решения са както на предходните избори с 

корекциите, които докладчикът направи. 

Колеги, имате ли съображения по предложения проект на 

решение? 

Ако няма становища по предложението за решение, моля, 

процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1151-МИ/19.05.2022 г. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 
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ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Докладвам Ви постъпило писмо с вх. № ЦИК-00-141-

1/18.05.2022 г. от Д. П., член на специализираното звено 

за дистанционно електронно гласуване. Писмото е във връзка с наше 

писмо, с което поискахме писмени становища от членовете на 

специализираното звено по проекта за техническа спецификация за 

дистанционно електронно гласуване. Както докладвах и на 

предишното заседание, всички становища ще бъдат обобщени и ще 

се изготви общ проект за становище на специализираното звено. 

Докладвам писмото за сведение и за запознаване. 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви писмо 

от ОИК – Гурково, с вх. № МИ-15-120-6/18.05.2022 г. С това писмо 

колегите ни изпращат препис от влязло в сила Решение № 111-МИ 

от 3 май на ОИК. То е свързано с предходно тяхно решение, в което 

имаше грешка в диспозитива и с това решение е допусната поправка 

на грешката в диспозитива. Решението е влязло в сила, така че Ви го 

докладвам за сведение. 

Докладвам Ви и Ви предлагам да гласуваме едно съобщение, 

което да бъде качено на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия, свързано с предстоящите частични избори 

на 3 юли и с необходимостта от информиране на политическите 

партии и коалиции, които ще участват в тези избори, за периода, в 

който ще бъде извършена регистрация, или допускането им до 

участие в тези частични избори.  

Моля да се запознаете с текста в папката с моите инициали. 

Предлагам регистрацията на партии и коалиции да започне 

от 25 май, като уведомяваме, че приемането на документите ще се 

извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното 

събрание, вх. откъм бул. „Дондуков“, като крайният срок за 

подаване на заявленията е съгласно хронограмата. Изброени са 

местата, в които ще има частични избори – седем са за кметове на 

кметства и двама кметове на общини – Нова Загора и Ракитово. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението. Не виждам желаещи да вземат отношение. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Госпожо Матева, имате ли други доклади в тази точка? 

РОСИЦА МАТЕВА: Имам и други доклади, но ще помоля 

накрая, защото чакам още преписки. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ 

докладчик – госпожа Севинч Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, проектът на писмо 

до общинските избирателни комисии във връзка с насрочените 

частични избори на 3 юли, което Ви докладвах за запознаване на 

заседанието от 17 май, е във вътрешната мрежа. 

Предлагам Ви във връзка с изборите и приетата хронограма 

от 17 май тази година за организация и произвеждане на частичните 

избори да обърнем внимание на няколко неща на общинските 

избирателни комисии: да осигуряват дежурства в комисията, 

включително в почивни и в празнични дни; да обърнем внимание, че 

своевременно трябва да се публикуват информацията за приетите 

решения, протоколите от заседанията, съобщения и други материали 

на страницата; на страницата трябва да има актуална информация за 

контакти с общинската избирателна комисия.  

Сега Ви предлагам, тъй като съм пропуснала да го напиша, а 

една от основните цели е точно това предложение – да обърнем 

внимание на проверката, която трябва да се извършва чрез 

въвеждане на информация в електронната платформа, на имената на 

всички предложени за членове на секционни избирателни комисии, 

за застъпници, за вписване като упълномощени представители на 

участващите партии и коалиции, както и кандидатите за кметове в 

тези избори. Да напомним, че решенията, протоколи, удостоверения, 
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кореспонденция се подписват от председател и секретар на последно 

място. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Колеги, предлагам към това писмо да добавим и да изпратим 

на общинските избирателни комисии решението с приложимите 

решения, които приехме преди малко. 

Ако няма съображения по писмото, моля, процедура по 

гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, обсъждахме, с оглед на 

практиката, която имаме във взаимоотношенията и с общинските 

избирателни комисии, по повод на произвеждане на частични 

избори проблемите, които имат с оглед на това, че някои от 

комисиите след приключване на общите избори за общински 

съветници и за кметове през 2019 г., след това не са имали повод за 

провеждане на заседания или не са имали активни периоди за 

организиране и произвеждане на частични или нови избори, срещат 

затруднения при работата с електронната система за публикуване на 

своите актове. 

В тази връзка предлагам да изпратим писмо до 

изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД и да 

поискаме кратки указания за работа с тази електронна платформа, 

включително да посочим тези указания да съдържат и такива, които 

касаят извършването на проверката на тези лица, участници в 

изборния процес, застъпници, упълномощени представители, 

кандидати и членове на секционни избирателни комисии. Проектът 

на писмо е във  вътрешната мрежа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате проекта на писмото до „Информационно обслужване“ АД. 

Има ли становища по него? Не виждам. 
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Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам Ви да изпратим 

писмо до ГД ГРАО във връзка със задължението на Централната 

избирателна комисия да публикува списъка на избирателните 

секции, адреси и брой на избирателите. Тези избирателни списъци 

ще послужат, разбира се, и във връзка с машинното гласуване за 

определяне на секциите, в които ще се произвежда такова. Проектът 

на писмо е във вътрешната мрежа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате писмото до ГД ГРАО. Не виждам желаещи да вземат 

отношение. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в изпълнение на Закона за 

публичните финанси съгласно указанията на Министерството на 

финансите е представена докладна записка с вх. № ЦИК-09-

139/18.05.2022 г. за публикуване на отчета за касово изпълнение на 

бюджета и на отчета за касово изпълнение на чуждите средства за 

месец април тази година. Отчетите приложени са към докладната 

записка. 

Предлагам Ви с протоколно решение да одобрим 

публикуването им на страницата на Централната избирателна 

комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението да приемем решение за публикуване на 
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отчетните документи на страницата на Централната избирателна 

комисия. 

Има ли становища? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-140/18.05.2022 г. Тъй като на 8 юни тази година изтича 

срокът на валидност на издаденото за служебно ползване 

квалифицирано устройство за квалифициран електронен подпис на 

госпожа Красимира Манолова, директор на дирекция 

„Администрация“, е направено предложение Централната 

избирателна комисия да одобри с протоколно решение 

подновяването му за срок от една година. Необходимите средства за 

това подновяване са в размер до 48,00 лв. с ДДС. Уточнено е в 

докладната записка, че сертификатът е необходим за достъп до 

електронната система за банкиране на БНБ като администратор, 

както и за работа с информационната платформа за публикуване на 

решения, съобщения и други документи на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия. 

Предлагам Ви да одобрим подновяването на срока на 

квалифицираното устройство на името на госпожа Манолова – 

директор на дирекция „Администрация“, за срок от една година и да 

изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението. Има ли становища? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Получили сме писмо по електронната 

поща с вх. № ЦИК-02-46/18.05.2022 г. Във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали има подпапка с наименование „Народно 

събрание“ – заповед на председателя на Народното събрание за 

размера на месечните възнаграждения, считано от 1 април тази 

година. За сравнение е публикувана предишната заповед. 

Докладвам го за сведение и за предоставяне на главния 

счетоводител за извършване на начисляването и плащанията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря 

на госпожа Солакова. 

Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам преписка с вх. 

№ МИ-09-549, което е Постановление за прекратяване на 

наказателно производство от Районна прокуратура – Монтана.  

Предлагам да не бъде обжалвано. Същото касае извършена 

проверка по отношение на гласуване в нарушение на Изборния 

кодекс без избирателно право. Разследващият орган е приел, че не са 

налице данни за извършено престъпление нито от обективна, нито от 

субективна страна. Докладвам Ви преписката за сведение и с 

предложение да не бъде обжалвана. 

Докладвам още една преписка – вх. № МИ-09-550, от 

Районна прокуратура – Габрово. Тук разследващите органи са 

приели, че от субективна страна не е изпълнено, от обективна – 

също, поради което Ви предлагам прекратяването на наказателното 

производство да не бъде обжалвано. Тези две постановления 

докладвам заедно, защото касаят един и същи казус. 

Моля да бъде взето протоколно решение заедно за двете – да 

не бъдат обжалвани: вх. № МИ-09-549 и вх. № МИ-09-550. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Чухте предложението да не бъдат обжалвани 

постановленията на прокуратурата. 

Ако няма други становища, моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам Ви за запознаване и за 

сведение писмо от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството с вх. № НС-04-03-5, с копие до нас в отговор на 

наше писмо с изх. № НС-04-03-4/10.05.2022 г., с което сме изискали 

от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“ към МРРБ да извършат проверка по отношение на 

посочено лице и да уведомят съответния разследващ орган, който е 

изпратил до нас писмото. С това писмо ни уведомяват за резултата, 

уведомяват и Районното управление към СДВР. Докладвам го за 

запознаване и за сведение. С това, считам, че тази преписка е 

приключена. 

От Районна прокуратура – Благоевград, е пристигнало писмо, 

с което прилагат протоколно определение № 952 от 10 май 2022 г. 

по НОХД № 151/2022 г. по описа на Благоевградския районен съд. 

Преписката е в моя папка с вх. № НС-09-68. Докладвам само за 

запознаване към настоящия момент, тъй като днес го получих и не 

съм предприела никакви последващи действия. 

С писмото ни уведомяват, че Районен съд – Благоевград, е 

осъдил едно лице за извършено престъпление по чл. 167, ал. 2 – пр. 1 

и пр. 2, и на същото лице е наложено наказание лишаване от свобода 

за срок от 9 месеца, отложено за срок от три години, както и 

наказание лишаване от право да заема държавни или обществени 

длъжности, свързани с упражняване на избирателните права на 

гражданите за срок от 3 години. Тъй като решението е влязло в сила 

на 10 май 2022 г., Районна прокуратура – Благоевград, ни моли 

незабавно след получаване на писмото да уведомим прокуратурата 

дали осъденото лице заема държавни или обществени длъжности, 

свързани с упражняване на избирателни права; кое лице е 
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работодател на въпросното лице и дали не продължава да заема 

някаква длъжност след 10 май 2022 г.? 

Ще подготвя справка и отговор по писмото и ще Ви ги 

предложа за гласуване. Засега Ви ги докладвам само за сведение и 

запознаване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз съм съгласна с колегата, че трябва да 

подготви преписката за отговор, но Ви предлагам в момента да 

вземем протоколно решение това лице да бъде включено в 

регистъра, който водим в Централната избирателна комисия, а 

именно „Регистър на осъдени лица“, които не трябва да заемат 

такива длъжности; да бъде въведено от отдел „Регистри“ и да бъде 

уведомено също така и „Информационно обслужване“ АД за същото 

нещо, като бъде поискана информация от тях дали това лице заема 

някакви изборни длъжности. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Докладчикът съгласен ли е предложението? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Не възразявам. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

моля, процедура по гласуване на направеното предложение. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

В тази точка следващ докладчик е колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. НС-04-02-

87/16.05.2022 г. от ОД на МВР – Шумен, е постъпило писмо до 

председателя на Централната избирателна комисия, с което 

заместник-директорът на ОД на МВР – Шумен, комисар Й. 

ни информира, че във връзка с извършвана проверка от ОД на МВР 

– Шумен, по преписка с посочени номера по описа на Районна 
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прокуратура – Шумен, и по наш сигнал молят да им бъдат 

предоставени копия от документи (декларации, удостоверения и 

други при наличие на такива), представени от две лица, подробно 

описани с три имена и ЕГН. Едното е в СИК № 32, село Преселка, 

община Нови пазар и СИК № 21, с. Черна, община Хитрино по 

време на изборите за народни представители, проведени на 4 април 

2021 г., на базата на които им е била дадена възможност да упражнят 

вота си. 

Уважаеми колеги, тъй като това са избори за Народно 

събрание, Районната избирателна комисия е приключила работата си 

съобразно сроковете, посочени в Изборния кодекс, и 

документацията на РИК, включително и документите, които ОД на 

МВР – Шумен, иска да й бъдат предоставени, са предадени за 

съхранение в Областна администрация Шумен. Предлагам това 

писмо да се изпрати по компетентност на областния управител на 

област Шумен. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате проекта на писмо във вътрешната мрежа. 

Има ли становища по него? Не виждам. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, правя корекция – писмото да 

бъде адресирано до кмета на Община Шумен, тъй като на микрофон 

казах – на областния управител. Правя корекция: писмото е до кмета 

на община Шумен. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля, 

процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Ципов. 

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

02-85 – писмо от ОД на МВР – Търговище, с което искат да им 

предоставим информация във връзка с образувана преписка по описа 
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на Районно управление – Търговище, за лицето Ф. С. К. 

със съответното ЕГН, което на произведените избори за 

народни представители на 11 юли 2021 г. е гласувало два пъти. 

Искат от нас в четири точки предоставяне на съответната 

информация. 

В моя папка от днес ще видите две писма: до началника на 

РУ – Търговище, с което го уведомяваме, че след извършена 

проверка от ГД ГРАО е предоставена информация, че лицето е 

гласувало два пъти в избирателна секция под съответния номер в 

град Търговище, като приложено изпращаме и списък на 

гласувалите повече от един път в изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г., в който списък, под съответния номер и 

съответната страница фигурира същото лице. 

Също в моя папка от днес ще намерите и писмо до кмета на 

община Търговище, с което им изпращаме по компетентност 

преписката за предоставяне на съответната информация във връзка с 

останалите запитвания, които има в писмото на Районно управление 

– Търговище, при ОД на МВР. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате двете писма във вътрешната мрежа. 

Становища по тях? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на двете писма. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Продължете, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви вх. № МИ-09-

545/13.05.2022 г. – Постановление на Районна прокуратура – 

Пловдив, за прекратяване на наказателно производство, образувано 

през месец октомври 2021 г., за престъпление по чл. 168, ал. 2 от НК. 

Наблюдаващият прокурор е прекратил наказателното 

производство, поради това че не са събрани доказателства за 
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съответното обвиняемо лице да е упражнило избирателното си право 

повече от веднъж. 

Докладвам Ви също така и вх. № МИ-09-546 – отново 

Постановление за прекратяване на наказателно производство от 

Районна прокуратура – Пловдив. Наказателното производство е 

образувано на 4 ноември 2021 г. за престъпление по чл. 168, ал. 2 от 

НК, като наказателното производство е прекратено поради същите 

причини – в хода на досъдебното производство не са събрани 

доказателства обвиняемото лице да е упражнило избирателното си 

право повече от веднъж по смисъла на Наказателния кодекс. 

Предлагам постановленията да не бъдат обжалвани. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението да не се обжалват постановленията. Не 

виждам желаещи да се изкажат. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Следващ докладчик – госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

вх. № ЕП-06-2/18.03.2022 г. – писмо, което сме получили от Община 

Каспичан, с искане да им бъде разрешен достъп до запечатано 

помещение с цел да бъдат прехвърлени изборни книжа от едно 

помещение в друго, за да бъде освободено едното от помещенията за 

нуждите на учрежденския архив на Община Каспичан. 

Предлагам Ви да изпратим писмо до общината, с което да ги 

уведомим, че не е необходимо специално разрешение от 

Централната избирателна комисия, а това се извършва по силата на 

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

комисия, т. 2.2 от решението. 

Моля да погледнете текста, който по принцип е стандартен, и 

да го гласуваме за изпращане на Община Каспичан. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, виждате писмото до кмета на община Каспичан, 

което е стандартно. 

Ако няма становища, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам Ви за сведение вх. 

№ МИ-19-158/13.05.2022 г. – писмо от ОИК – Мездра, с което ни 

уведомяват, че са приели решение за предсрочно прекратяване 

пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на 

следващия от листата. 

Предлагам писмото да бъде приобщено в папката с 

информацията по тази проблематика, която получаваме от 

общинските избирателни комисии, по наше решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Приключихме с докладите по тази точка. Ще се върнем може би 

малко по-късно към нея. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. 

№ МИ-27-99/09.05.2022 г. – искане за изплащане на възнаграждения 

от ОИК – Ветово, подписано от председателя и секретаря и 

подпечатано с печата на общинската избирателна комисия. Със 

същото ни уведомяват, че на 26 април 2022 г. секретарят на ОИК е 

получил призовка, с която се уведомява комисията, че на 30 май 

2022 г. е насрочено адм. дело на Върховния административен съд, по 

което ОИК – Ветово, е касационен жалбоподател и същата няма да 

изпрати представител, който да се яви лично, предвид на което 
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на 3 май председателят на ОИК – Ветово, е изготвил писмена молба 

със становище, която да се представи по делото. 

Като доказателство е представена молбата-становище по адм. 

дело, подписана от председателя и подпечатана с печата на 

комисията, както и копие от призовката за явяване на ОИК – Ветово.  

Изготвен е контролен лист за извършен предварителен 

контрол и счетоводна справка от счетоводството на Централната 

избирателна комисия. Общата сума за проведеното дежурство 

на 3 май 2022 г. от страна на председателя е в размер на 63,84 лв. с 

осигурителните вноски. 

Предлагам да вземем протоколно решение, с което да 

одобрим изплащането на исканото възнаграждение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада.  

Ако няма становища, моля, процедура по гласуване за 

изплащане на възнаграждението на ОИК – Ветово. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, с вх. № МИ-27-

102/10.05.2022 г. е постъпило искане от ОИК – Разлог, за изплащане 

на възнаграждение за проведено едно заседание през месец 

април 2022 г. във връзка с разглеждане на сигнал, свързан с 

общински съветник, по нормата на чл. 30, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА. 

Исканата сума е в размер на 714,21 лв. Към преписката са 

налични контролен лист и счетоводна справка, както и всички 

изискуеми документи. 

Предлагам Ви с протоколно решение да одобрим исканата 

сума за ОИК – Разлог. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението. Не виждам желаещи да се изкажат. 



18 

Моля, процедура по гласуване за изплащане 

възнаграждението на ОИК – Разлог. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви още едно 

искане, постъпило от ОИК – Русе, за изплащане на възнаграждения 

за проведени четири заседания и едно дежурство в периода 

февруари – март 2022 г.  

Заседанията на ОИК са във връзка с постъпили искания за 

предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветници и 

обявяване за избрани на следващите в съответната листа, а 

дежурството е осъществено от председател и е свързано с участие в 

заседание на Общински съвет – Русе. 

Към преписката са приложени всички изискуеми документи. 

Налице са контролен лист и счетоводна справка. Исканата сума е в 

размер на 3417,44 лв.  

Предлагам Ви с протоколно решение да одобрим исканата 

сума от ОИК – Русе. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане от ОИК – 

Гурково, за изплащане на възнаграждения за проведено едно 

заседание в което са участвали председател, секретар и седем 

членове. Заседанието е проведено на 3 май 2022 г. 

Към преписката са приложени контролен лист и счетоводна 

справка за размера на исканите възнаграждения. Съгласно справката 
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възнагражденията заедно с осигурителните вноски са на 

стойност 493,43 лв. 

Моля да приемем протоколно решение за изплащане на 

възнагражденията на ОИК – Гурково. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Чухте предложението.  

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № МИ-27-100/10.05.2022 г. е 

постъпило искане за изплащане на възнаграждения за проведено 

заседание на 29 април 2022 г. от ОИК – Белослав. 

На заседанието е прието решение за предсрочно прекратяване 

пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на 

следващия от листата на съответната партия. Приложени са 

контролен лист и счетоводната справка за размера на исканите 

възнаграждения. 

Моля да одобрим изплащането на възнагражденията на 

членовете на ОИК – Белослав, за проведеното заседание на обща 

стойност заедно с осигурителните вноски 607, 81 лв. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Чухте предложението. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

СИЛВА СТОЙЧЕВА: С вх. № МИ-27-106/13.05.2022 г. е 

следващото постъпило искане за изплащане на възнаграждение за 
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проведено заседание от ОИК – Козлодуй, област Враца на 14 април 

тази година, с прието решение за предсрочно прекратяване 

пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на 

следващия в съответната листа общински съветник. 

Приложен е контролен лист и счетоводна справка за размера 

на исканите възнаграждения на стойност 661,01 лв. заедно с 

осигурителните вноски. 

Моля с протоколно решение да одобрим изплащането на 

възнаграждението. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, чухте предложението за изплащане на възнаграждения на 

ОИК – Козлодуй. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, постъпило е искане 

от ОИК – Стара Загора, с вх. № МИ-27-104/12.05.2022 г., за 

изплащане на възнаграждение на председателя и на секретаря на 

комисията за осъществено дежурство във връзка с необходимостта 

да се изготви справка, поискана от МВР – Стара Загора. 

Дежурството е дадено на 5 април 2022 г.  

Подготвени са контролен лист и счетоводна справка. Налице 

са всички документи, за да одобрим това плащане.  

Предлагам да вземем протоколно решение в този смисъл. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте, 

колеги, предложението. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Разбрах, че колегата Чаушев иска да се включи в тази точка. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, ще Ви докладвам две 

искания за изплащане на възнаграждения: вх. № МИ-27-

105/12.05.2022 г. – искане от ОИК – Сливо поле, за проведено 

заседание на 10 май 2022 г., на което са прекратили пълномощията 

на общински съветник и са обявили за избран следващия от 

съответната листа. На заседанието са присъствали председател, 

двама заместник-председатели, секретар и осем членове и на 5 май 

2022 г. е дадено дежурство за подготовка на това заседание, 

обработка и събиране на съответните документи от председател, 

заместник-председател и секретар. 

По преписката има контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам да изплатим исканата сума заедно с осигуровките 

на стойност 839,23 лв. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението за ОИК – Сливо поле. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

Продължете, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ- 27-103/11.05.2022 г. е 

постъпило е искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – 

Божурище за дадено дежурство на 9 май от председател, заместник-

председател и член за подготовка на заседание и на 10 май 2022 г. в 

заседанието от председател, двама заместник-председатели, секретар 

и девет членове, на което също са прекратени пълномощия и са 

обявили за избран следващия общински съветник. 
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По преписката има счетоводна справка и контролен лист. 

Общата сума с осигуровките е на стойност 888,44 лв. 

Предлагам да им се изплати исканата сума за даденото 

дежурство и проведеното заседание. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

Приключихме с докладите по изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Връщам в точка: Доклади по административни преписки. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви и Ви 

моля да се запознаете във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали с докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация“ – госпожа Манолова, с вх. № ЦИК-09-

141/18.05.2022 г. Тя е обсъждана на две работни групи, така че Ви 

моля да се запознаете с нея, както и с втората докладна записка – вх. 

№ ЦИК-09-142/19.05.2022 г., също обсъждана в работна група. 

Към докладната записка е представен и контролен лист за 

поемане на финансово задължение. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим направеното 

предложение в докладната записка с вх. № ЦИК-09-142/19.05.2022 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

моля да се запознаете с направеното предложение в докладната 

записка. 

Има ли становища? Не виждам. 

Ако няма изказвания, моля за протоколно решение по 

предложението на колежката Матева. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Колега Стоянова, заповядайте в тази точка. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам преписка 

с вх. № МИ-04-02-133 и свързана с нея вх. № МИ-04-02-133-1, които 

може да видите в папката на колежката Гергана Стоянова от 17 май 

2022 г. Отнасят се за едно и също нещо – две досъдебни 

производства. По преписката са подготвени две писма. Проектите на 

писмата са в моя папка от днес. 

С едното писмо препращаме до Столична община, тъй като 

част от въпросите изискват предоставяне на документи и 

информация, която се намира при тях, а с другото писмо отговаряме 

ние, защото има поставени въпроси към нас. 

Моля да погледнете писмата, да ги обсъдим и да ги 

гласуваме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате писмото до кмета на Столична община и до Шесто РПУ. 

Имате ли някакви забележки и становища? 

Ако нямате становища, моля, процедура по гласуване на 

двете писма. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към точка 3а от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА ОИК. 

Колега Баханов, заповядайте. 



24 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило по имейл заявление за 

освобождаване от състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол на Д. 

И. Ц. с посочено ЕГН и адрес, който е назначен за член на ОИК – 

Тунджа, с Решение № 667-МИ/23.08.2019 г. на Централната 

избирателна комисия. Заявлението е подписано с електронен подпис 

и е с копие до ОИК – Тунджа. 

Господин Ц. желае да бъде освободен от състава на ОИК – 

Тунджа, като подробно е описал с кое предложение, номер и 

конкурс за участие и протокол на ВСС предстои да бъде гласувано 

назначаването му на длъжност „районен прокурор“ към Районна 

прокуратура – Бургас. В тази връзка същите обстоятелства 

представляват несъвместимост по смисъла на чл. 66, ал. 1, т. 5 от 

Изборния кодекс, поради което има несъвместимост за 

продължаване участието му в ОИК – Тунджа. Заявява, че желае да 

бъде освободен от състава на същата. 

Подготвил съм проект на решение, което е във вътрешната 

мрежа в папка с мои инициали. Моля да го погледнете. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате проекта на решение, което е стандартно. 

Има ли становища по него? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1152-МИ/19.05.2022 г. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми господин Председателстващ, 

моля да подложите на гласуване и писмото до председателя на ПП 

ГЕРБ, от която квота господин Ц. е бил член на ОИК – Тунджа, 

за да представят предложение за попълване състава на общинската 

избирателна комисия, като посочат кандидат за член на същата. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Подлагам 

на гласуване предложението за писмото до политическата сила. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, в тази точка госпожа Георгиева се беше заявила, но 

разбрах, че тя оттегля своя доклад. 

 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Колега Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

Председателстващ. 

С вх. № ЦИК-07-92-3/19.05.2022 г. по електронната поща е 

постъпило писмо от Международния център за парламентарни 

изследвания., с което за трети път ни подканват да кандидатстваме в 

онлайн zoom курс за получаване на професионален сертификат по 

кибервлияние върху изборния процес от външни участници. 

Докладвам го за сведение.  

От Секретариата на A-WEB сме получили писмо по 

електронната поща с вх. № ЦИК-07-48/17.05.2022 г., с което ни 

уведомяват, че се е състояла тристранна среща в Южна Африка 

между председател, заместник-председател и генералния секретар на 

Секретариата. Гласували са решение, с което Петата генерална 

асамблея ще се проведе в Кейптаун. Докладвам го за сведение и 

запознаване. Преводът е в моя папка и може да погледнете писмото. 

Имаме и две писма – вх. № ЦИК-07-30-7/17.05.2022 г., и вх. 

№ ЦИК-07-30-7/17.05.2022 г., които са дошли по повод 

командировката на колегите в Прага. Едното е дневен ред и как ще 

бъде организиран семинарът, а второто писмо е корекция, отнасяща 

се до логистиката – как ще се пътува от хотела до мястото на 

събитието. 
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Очевидно са се свързали с колегите, защото обсъждахме с 

госпожа Гергана Стоянова съдържанието. Благодаря, това бяха 

докладите ми. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, връщаме в точка втора: Доклади по административни 

преписки. 

Госпожо Солакова, имате ли готовност? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, председателят на 

Централната избирателна комисия докладва за започването на 

работата на екипа от Сметната палата по заверката на годишния 

финансов отчет на Централната избирателна комисия. От 

ръководителя на екипа с вх. № ЦИК-05-6/17.05.2022 г. постъпи 

писмо с искане за предоставяне на необходимата информация за 

периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. на определена 

документация, която е посочена в писмото.  

Във връзка с изпълнение на резолюцията на председателя е 

представена докладна записка с вх. № ЦИК-09-143/19.05.2022 г. за 

предоставяне на одиторите от Сметната палата на исканата 

информация. Тя е изготвена на технически носител, диск е приложен 

към докладната записка. Тъй като в писмото се изисква верността и 

коректността на предоставената база данни да бъде потвърдена с 

писмена декларация, от ръководството на бюджетната организация е 

приложен и проект на декларация, че предоставената информация е 

вярна и коректна. Само си мисля, че трябва да бъде поотделно 

подписана тази декларация от председател и от счетоводител, тъй 

като, както е описано в писмото от ръководството, не би следвало да 

се приема, че едновременно от двете лица следва да се подпише тази 

декларация. 

Предлагам да одобрим, както е направено предложението, да 

се предостави исканата информация на електронен носител, както и 

да се приложат декларациите за коректност и вярност на 

информацията. 
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Колеги, поради заместването на председателя от господин 

Войнов предлагам господин Войнов да подпише за председател на 

Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението. 

Ако няма становища, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, има ли желаещи да се включат в дневния ред? Не 

виждам. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото 

заседание за 25 май 2022 г. от 10,30 ч. 

(Закрито в 11,58 ч.) 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Емил Войнов 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


