
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 195 

 

На 27 май 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проекти на решения относно допускане на партии и 

коалиции за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 

2022 г. 

Докладват: Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Силвия Стойчева, Любомир Георгиев 

2. Проект на решение относно назначаване съставите на СИК 

за частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г. 

Докладва: Силвия Стойчева 

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

Докладва: Цветозар Томов. 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Цветозар Томов, Севинч Солакова,  

Елка Стоянова, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева 

5. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Цветозар Томов, Севинч Солакова, Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев и Силвия Стойчева.  
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ОТСЪСТВАХА: Емил Войнов, Росица Матева, Георги 

Баханов и Цветанка Георгиева поради платен годишен отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 16,30 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия и господин Димитров – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Единадесет членове на Централната избирателна комисия сме 

в залата – налице е необходимият кворум за провеждане на 

заседанието. 

В платен годишен отпуск са колегите Войнов, Матева, 

Баханов и Георгиева. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проекти на решения относно допускане на партии и 

коалиции за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 

2022 г. с докладчици: госпожа Елка Стоянова, госпожа Ганчева, 

госпожа Стойчева и господин Георгиев. 

2. Проект на решение относно назначаване съставите на СИК 

за частичните избори на 3 юли с докладчик госпожа Стойчева. 

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

докладчик: господин Томов. 

4. Доклади по административни преписки с докладчици: 

господин Томов, госпожа Ганчева, госпожа Елка Стоянова, господин 

Георгиев и госпожа Стойчева, аз имам също доклад. 

5. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчик госпожа Елка Стоянова. 

6. Разни с докладчик господин Димитров. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – 

няма. 

Колеги, в четвърта точка добавям и госпожа Солакова. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ДОПУСКАНЕ НА 

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ, 

НАСРОЧЕНИ НА 3 ЮЛИ 2022 г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви заявление за 

участие в частичните избори за кмет от регистрирана в Централната 

избирателна комисия партия или коалиция – в случая става въпрос 

за заявление от ПП „Движение за права и свободи“, които заявяват 

участие в частичните избори в кметство Поляците, община 

Дългопол, община Ракитово, в Нова Камена, в Секулово, Бистра, 

община Алфатар, Нова Загора, област Сливен, в кметство Златна 

Панега, кметство Лиляче и кметство Попович, община Бяла, област 

Варна. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи. 

Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия 

съгласно наше Решение № 1013-МИ/09.09.2019 г. за участие в 

общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 

2019 г.  

Заявили са искане за изписване върху бюлетината 

наименованието на партията, както следва: Движение за права и 

свободи – ДПС.  

Представили са удостоверение от Сметната палата за внесени 

финансови отчети от партията от последните три години и 

удостоверение за актуално правно състояние на партията. И двата 
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документа са с актуални дати след указа на президента за 

насрочване на частичните местни избори.  

Предлагам да се запознаете с проекта на решение и да 

гласуваме участие в частичните местни избори за кмет на 

изброените кметства в съответните общини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – 

няма. 

Решението е № 1157-МИ/27.05.2022 г. 

Госпожо Ганчева, заповядайте с Вашия доклад. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо 

Председател. 

Колеги, докладвам Ви постъпило заявление за допускане за 

участие в частичен избор на партия, регистрирана за общите местни 

избори на  27 октомври 2019 г., а именно ПП ГЕРБ. 

Заявлението е подписано от господин Бойко Методиев 

Борисов, представляващ партията. Заведено е под № 4 в нашия 

регистър, като се заявява участие в частичните избори за кмет на 

кметство Поляците, община Дългопол, област Варна, за кмет на 

община Ракитово, област Пазарджик, за кмет на кметство Нова 

Камена, община Тервел, област Добрич, за кмет на кметство 

Секулово, община Дулово, област Силистра, за кмет на кметство 

Бистра, община Алфатар, област Силистра, за кмет на община Нова 

Загора, област Сливен, за кмет на кметство Златна Панега, община 

Ябланица, област Ловеч, за кмет на кметство Лиляче, община Враца, 

област Враца, и за кмет на кметство Попович, община Бяла, област 

Варна, насрочени на 3 юли 2022 г. 
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Към заявлението са приложени всички изискуеми документи 

по Изборния кодекс и по наше решение, а именно удостоверение за 

актуално правно състояние на партията, издадено на 27 май 2022 г. 

по съответното фирмено дело; удостоверение от Сметната палата с 

изх. номер на Сметната палата от 25 май 2022 г. 

Документите са внесени в Централната избирателна комисия 

съгласно пълномощно със съответния номер от 26 май 2022 г. от 

представляващия партията в полза на Ц. П. 

Партията, както казах, е регистрирана съгласно наше 

Решение № 962-МИ от 5 септември 2019 г. за участие в общите 

избори за общински съветници и за кметове, предвид което Ви 

предлагам да допуснем партия ГЕРБ за участие в частичните избори 

за кметства и кметове на общини, както Ви докладвах, съобразно 

посоченото в заявлението. 

Проектът на решение е във вътрешната мрежа, като заявеното 

наименование на партията в бюлетината е ПП ГЕРБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли предложения, изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – 

няма. 

Решението е № 1158-МИ/27.05.2022 г. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващият ми доклад е относно 

постъпило заявление от коалиция „БСП за България“, подписано от 

Корнелия Петрова Нинова, представляваща коалицията, заведено 

под № 1 на 27 май 2022 г. в регистъра на коалициите в Централната 

избирателна комисия. 

Заявено е участие в частичните избори за кмет на кметство 

Поляците, община Дългопол, област Варна, за кмет на община 

Ракитово, област Пазарджик, за кмет на кметство Нова Камена, 



6 

община Тервел, област Добрич, за кмет на кметство Секулово, 

община Дулово, област Силистра, за кмет на кметство Бистра, 

община Алфатар, област Силистра, за кмет на община Нова Загора, 

област Сливен, за кмет на кметство Златна Панега, община 

Ябланица, област Ловеч, за кмет на кметство Лиляче, община Враца, 

област Враца, и за кмет на кметство Попович, община Бяла, област 

Варна, насрочени на 3 юли 2022 г. 

Заявено е искане за наименованието на коалицията в 

бюлетината „БСП за България“, като към заявлението са приложени 

за всеки един субект, който участва в коалицията, необходимите 

документи, а именно удостоверение за актуално правно състояние на 

партия „Българска социалистическа партия; удостоверение от 

Сметната палата за внесени финансови отчети на „Българска 

социалистическа партия“; удостоверение за актуално правно 

състояние на партия „Комунистическа партия на България“, както и 

удостоверение от Сметната палата за същата партия; удостоверение 

за актуално правно състояние на партия „Нова зора“; удостоверение 

от Сметната палата със съответните изходящи номера на Сметната 

палата за същата партия; удостоверение за актуално правно 

състояние на партия „Политически клуб „Екогласност“, както и 

също такова удостоверение от Сметната палата; удостоверение за 

актуално правно състояние ведно с удостоверение от Сметната 

палата на „Политически клуб „Тракия“, като всички удостоверения 

за актуално правно състояние са в съответствие с изискванията на 

закона и на наше решение за допускане за участие в частичните 

избори в заявените места. 

Документите са внесени в Централната избирателна комисия 

съгласно пълномощно с изх. № ПНС-102/29.01.2021 г. в полза на А. 

С. В. Коалицията, както казах, е регистрирана съгласно наше 

Решение № 1012-МИ/09.09.2019 г. за участие в общите избори за 

общински съветници и кметове. 
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Предвид гореизложеното Ви предлагам да допуснем 

коалиция „БСП за България“ за участие в частичните избори, 

насрочени на 3 юли 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

изказвания или предложения по текста? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – 

няма. 

Решението е № 1159-МИ/27.05.2022 г. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление от 

партия „Републиканци за България“, подписано от упълномощения 

представител на партията Виктор Серафимов, което е заведено под 

№ 1 от 25 май в регистъра на партиите за участие в частичните 

избори за всички кметове на кметства и общини, насрочени с укази 

на президента – общо 9 на брой.  

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: ПП „Републиканци за България“. 

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено на 26 май 2022 г. от 

Софийски градски съд по фирмено дело № 33/2020 г.; удостоверение 

№ 48-00-327/26.05.2022 г. от Сметната палата за внесени от партията 

финансови отчети за 2020 и 2021 г., както и пълномощно в полза на 

В. В.С. 

Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия 

съгласно Решение № 1945-МИ/21.01.2021 г. за участие в частичните 

избори за кметове на 28 февруари 2021 г. 

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и 

Решение № 1841-МИ/16.07.2020 г. на Централната избирателна 

комисия за допускане на партия „Републиканци за България“ за 
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участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г., поради 

което предлагам Централната избирателна комисия на посочените в 

проекта правни основания да приеме решение, с което допуска 

партия „Републиканци за България“ за участие в частичните избори 

за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, за кмет на 

кметство Нова Камена, община Тервел, за кмет на кметство 

Секулово, община Дулово, за кмет на кметство Бистра, община 

Алфатар, за кмет на община Нова Загора, за кмет на кметство Златна 

Панега, община Ябланица, за кмет на кметство Лиляче, община 

Враца и за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна, 

като наименованието на партията в бюлетината е ПП Републиканци 

за България. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по така представения проект? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1160-МИ/27.05.2022 г. 

Господин Георгиев, заповядайте с Вашия доклад. 

Определям господин Димитров за малко да води заседанието. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали може да 

видите проекта на решение за допускане на ПП „ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в 

частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г. 

Постъпило е заявление от партията, подписано от А. 

Ч., упълномощен от представляващите партията Искрен 

Веселинов и Юлиан Кръстев, заведено под № 2 на 26 май 2022 г. в 

регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на 

община Нова Загора, за кмет на община Ракитово, и за кметове на 

кметства в останалите места, в които ще се произведат избори 

на 3 юли 2022 г. 
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Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ. 

Към заявлението са приложени съответните документи: 

удостоверение за актуално правно състояние, издадено на 20 май 

2022 г.; удостоверение № 48-00-316/25.05.2022 г. от Сметната палата 

за представени от партията годишни финансови отчети за 2019-а, 

2020-а и  2021 г. и пълномощно с изх. № 71 от 25 май 2022 г. в полза 

на А. В. Ч. 

Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия 

съгласно Решение № 1071-МИ/11.09.2019 г. за участие в изборите за 

общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

Предвид това, че са налице изискванията на чл. 464 от 

Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ/16.07.2020 г. на 

Централната избирателна комисия, предлагам да решим, че 

Централната избирателна комисия допуска ПП „ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в 

частичните избори за кмет на община Нова Загора, област Сливен, за 

кмет на община Ракитово, област Пазарджик, за кмет на кметство 

Поляците, община Дългопол, за кмет на кметство Нова Камена, 

община Тервел, област Добрич, за кмет на кметство Секулово, 

община Дулово, област Силистра, за кмет на кметство Бистра, 

община Алфатар, област Силистра, за кмет на кметство Златна 

Панега, община Ябланица, област Ловеч, за кмет на кметство 

Лиляче, община Враца, област Враца, и за кмет на кметство 

Попович, община Бяла, област Варна, насрочени на 3 юли 2022 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, господин Георгиев. 

Някакво мнение, коментар по предложеното решение? 

Нека преминем към гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 
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Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е №  1161-МИ/27.05.2022 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващият проект на решение е 

относно допускане на партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в 

частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.  

Постъпило е заявление от партията, подписано от Петър 

Петров – упълномощен от председателя и представляващ партията 

Костадин Костадинов, заведено под № 3 на 26 май 2022 г. в 

регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на 

изброените кметства и общини, насрочени на 3 юли 2022 г. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: ВЪЗРАЖДАНЕ. 

Към заявлението се приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено на 26 май 2022 г.; 

удостоверение № 48-00-315/25.05.2022 г. от Сметната палата за 

внесени от партията финансови отчети за последните три години – 

2019-а, 2020-а и 2021 г.; пълномощно от 25 май 2022 г. в полза на 

Петър Николаев Петров. 

Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия 

съгласно Решение № 982-МИ/05.09.2019 г. за участие в общите 

избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Предвид това, че са налице изискванията на чл. 464 от 

Изборния кодекс и на Решение № 1841-МИ/16.07.2020 г., предлагам 

Централната избирателна комисия да допусне партия 

ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 

2022 г., както са изредени в проекта на решението. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, имате думата за мнения и коментари по предложения проект 

на решение. Не виждам коментари. 

Предлагам да преминем към гласуване, с което бихме 

допуснали до участие в изборите ПП ВЪЗРАЖДАНЕ. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1162-МИ/27.05.2022 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващият доклад в тази точка е 

отново в моя папка с проектен номер 1168 – проект на решение 

относно допускане на коалиция „Демократична България – 

Обединение“, за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 

2022 г.  

Постъпило е заявление от коалиция „Демократична България 

– Обединение, подписано от М. И., упълномощена от 

представляващите коалицията Атанас Атанасов и Христо Иванов, 

заведено под № 2 на 27 май 2022 г. в регистъра на коалициите за 

участие в частичните избори за кмет на изброените вече кметства и 

две общини. 

Заявено е искане за наименованието на коалицията в 

бюлетината по следния начин: „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение). 

Към заявлението са приложени, както следва: удостоверение 

за актуално състояние на партия Движение „Да България“, издадено 

на 26 май 2022 г.; на партия „Демократи за силна България“, 

издадено на 26 май 2022 г.; удостоверение за актуално състояние на 

партия Зелено движение“, издадено на 25 май 2022 г.; удостоверение 

от Сметната палата с изх. № 48-00-326, 325 и 324 от 26 май 2022 г. и 

за партия „Движение Да България“; на Партия „Демократи за силна 

България“ и на Партия „Зелено движение“ за внесени от съответната 

партия финансови отчети за 2019-а, 2020-а и 2021 г.; заверено копие 

от пълномощно в полза на М. И. 

Коалицията е регистрирана в Централната избирателна 

комисия съгласно Решение № 965-МИ/05.09.2019 г. за участие в 

общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г. 
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Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и 

Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна 

комисия, поради което предлагам Централната избирателна комисия 

да реши, че допуска коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ, за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 

2022 г., както са изредени. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада на господин Георгиев. 

Становища, мнения или коментари по предложеното 

решение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е с № 1163-МИ/27.05.2022 г. 

Колеги, има ли други доклади, свързани с регистрацията на 

партии и коалиции относно изборите на 3 юли 2022 г.? Няма. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ 

СЪСТАВИТЕ НА СИК ЗА ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ 

НА 3 ЮЛИ 2022 г. 

Думата има госпожа Стойчева с проект на решение. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали е 

проектът на решение относно назначаване съставите на секционните 

избирателни комисии за частичните избори за кметове, насрочени на 

3 юли 2022 г. 

Тъй като няма промяна нито в правните основания, нито в 

реда, по който се осъществява това назначаване от общинските 

избирателни комисии на съставите на СИК за частичните избори, 

както няма и промяна в броя на парламентарно представените 

партии и коалиции и в броя на членуващите депутати в 
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парламентарните групи на партиите и коалициите, решението 

възпроизвежда идентично такова решение относно частичните 

избори, произведени през месец февруари тази година. Към него има 

и приложение, отнасящо се до методически указания за определяне 

съставите на секционните избирателни комисии на територията на 

съответната община и за разпределение на местата в ръководствата 

на СИК в предстоящите частични избори, което не включва само 

петчленните и шестчленните състави на СИК и ПСИК. 

Моля да прегледате проекта на решение, както и да се 

запознаете с методическите указани, които, отново обръщам 

внимание, че няма никакви нанесени промени в съответствие с вече 

прилагани за частичните избори на 27 февруари 2022 г.  

Ако смятате, че нещо следва да бъде коригирано, да го 

направим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

изказвания или предложения?  

Решението е аналогично на това, което беше за частичните 

избори на 27 февруари 2022 г. 

Колеги, малко време за запознаване с цялото решение, тъй 

като е 5-6 страници. 

Колеги, въпроси или предложения? Няма. 

Ако няма предложения, моля, режим на гласуване на така 

представения проект на решение относно назначаване съставите на 

секционните избирателни комисии за частичните избори на 3 юли 

2022 г. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – 

няма. 

Решението е № 1164-МИ/27.05.2022 г. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА ОИК. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, в моя папка от днешна дата 

има качен проект на решение за промяна в състава на ОИК – Стара 

Загора. 

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с 

вх. № МИ-15-170/26.05.2022 г. от Р. К. К., която иска 

да бъде освободена като член на ОИК – Нова Загора, по лични 

причини. 

Предвид това заявление и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във 

връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс предлагам да вземем 

решение, с което да освободим госпожа К. от заеманата 

длъжност и да анулираме издаденото й удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако няма 

предложения, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1165-МИ/27.05.2021 г. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, предвид това, че не е 

постъпило предложение от коалиция „Демократична България“ за 

замяна на въпросния член на ОИК – Нова Загора, който е подал 

заявление за напускане, предлагам да изпратим писмо до 

съпредседателите на коалицията – господата Атанас Атанасов и 

Христо Иванов. 

Текстът на писмото, който предлагам, също е качен във 

вътрешната мрежа в моя папка. Писмото е кратко и ще го изчета:  

„С Решение № 1165-МИ/27.05.2022 г. на Централната 

избирателна комисия предсрочно са прекратени пълномощията на 

Р. К. К. – член на ОИК – Нова Загора. 
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В най-кратък срок следва да направите предложение за 

попълване на състава на ОИК – Нова Загора, като посочите кандидат 

за член.“ 

Мисля, че е уместно да изпратим писмо, още повече че в 

Нова Загора предстоят предсрочни избори за кмет на общината. 

Предлагам да гласуваме и да изпратим това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме писмото, за да може да се попълни съставът на ОИК. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Ще Ви помоля да погледнете в моя папка писмо с проектен 

номер 3061 до „Информационно обслужване“ АД, което да 

изпратим, във връзка със съхранението на информацията от 

електронната поща на Централната избирателна комисия. 

Моля да се запознаете с текста на писмото. 

Ако няма предложения, моля да гласуваме писмото. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване Ви докладвам 

отговора на „Информационно обслужване“ АД във връзка с наше 

писмо, с което поискахме да ни бъдат предоставени указания за 

работа с информационната система на общинските избирателни 

комисии – ЧМИ-00-20/27.05.2022 г. 

Спомняте си, на 19 април тази година въз основа на наше 

искане и постъпила оферта от „Рикуест“ ООД приехме протоколно 
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решение за сключване на договор за абонаментна поддръжка на 

системата за гласуване. Във връзка с допълнителна информация по 

отношение на обема на предметния обхват на договора възникнаха 

въпроси по отношение на броя поддържания и цена – доколко е 

целесъобразно. В тази връзка се представя допълнение към 

докладната записка с вх. № ЦИК-09-114-1/19.05.2022 г. Подробно е 

описано като цена за месец 100  лв. без ДДС за 12-те месеца на 

годината.  

Абонаментната поддръжка включва: извършване на 

хардуерна и софтуерна поддръжка на системата за електронно 

гласуване; консултации по телефона – без ограничение; 

профилактична проверка на системите веднъж годишно; при 

критични ситуации едно посещение при повикване годишно в 

рамките на абонаментната цена. Дейността се извършва тук, на 

място, извън консултациите по телефона, в залата, в която са 

инсталирани модулите за гласуване.  

Общата стойност на офертата е 1200 лв. без ДДС или 1440 лв. 

с ДДС. 

Към докладната записка е представена подробна справка от 

периода на доставка на системата до момента какво е изплатено. 

Тази сума е различна за различните години. След инсталирането 

през 2016 г., като тази година, знаете, че имаше преместване на 

системата в друга зала с оглед на извършвания ремонт в тази част на 

сградата. Изрично е посочено, че препоръката на „Рикуест“ ООД, 

която, разбира се, не е писмена, при едно от посещенията 

препоръката е била поне веднъж годишно да се актуализира тази 

система с оглед на по-голяма надеждност и по-бърза работа със 

системата. Знаете, че имаше проблеми с поддържането на системата 

в годината, включително имаше и грешки при отчитането на 

гласуването по време на заседание. 

С оглед на така представената пълна справка – и счетоводна, 

и мотивите в докладната записка, се предлага сключване на договор 

с „Рикуест“ ООД за извънгаранционна поддръжка на системата за 
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срок от една година съобразно представената оферта. По § 10-00 

„издръжка“ има средства по бюджета на Централната избирателна 

комисия. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим това 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-147/27.05.2022 г. е по повод постъпило писмо от 

„Информационно обслужване“ АД – докладвах Ви го за запознаване 

на заседанието, проведено на 12 май 2022 г., за сключване на рамков 

договор за издаване на удостоверение за квалифициран електронен 

подпис.  

Видно от докладната записка с отправеното ценово 

предложение има преференциални условия за издаване, подновяване 

и управление на квалифицираните удостоверения за квалифициран 

електронен подпис, включително към момента има издадени девет 

броя подновени електронни подписи за членове на Централната 

избирателна комисия и за служители от администрацията, за които 

не са издадени фактури, които могат да бъдат фактурирани по 

преференциални цени в случай на одобрение на офертата. 

Предлагам Ви да одобрим така представената оферта с вх. 

№ ЦИК-08-17/10.05.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД и 

да приемем протоколно решение за сключване на рамков договор 

при тези преференциални цени. По бюджета на Централната 

избирателна комисия има средства. 

Моля за протоколно решение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля с 

вдигане на ръка да гласуваме предложението и сключване на рамков 

договор. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам за 

сведение и за запознаване писмо, качено във вътрешната мрежа, с 

наш № ПВР-04-01-43. Писмото е от председателя на Народното 

събрание Никола Минчев до министър Теодора Генчовска във 

връзка с проблема със складирането на изборните книжа и 

материали, които се намират в Министерството на външните работи. 

Няма да преразказвам писмото, можете да се запознаете с 

него във вътрешната мрежа. Писмото е с копие до Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви за 

запознаване преписка в оригинал на английски език с вх. № ЦИК-07-

36-2/20.05.2022 г. и превод от 20 май със същия индекс. Това е 

продължение на преписка по наш изх. № ЦИК-07-42/09.05.2022 г. 

 Господин Мартин Гайдош, генерален държавен съветник на 

отдел „Избори, референдуми и политически партии“ от сектор 

„Публична администрация“ на Министерството на външните работи 

на Словашката република ни е питал нещо, ние сме му отговорили 

как е съобразно нашето законодателство. Очевидно, че се търси 

информация от тях и от други органи за управление на избори, 

предвид което под този номер е пристигнало писмо, което е 

изпратено до господин Гайдош и доколкото разбирам, е от органа за 

управление на избори на Република Хърватия и съдържа 
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информация, която според мен би била интересна за членовете на 

Централната избирателна комисия. Докладвам Ви го за запознаване. 

Докладвам преписка, която, мисля, че господин Димитров 

вече е докладвал, в превод и в оригинал с вх. № ЦИК-07-

55/25.05.2022 г. Става въпрос за семинар, който ще бъде онлайн 

дискусия за демократичната устойчивост в Европа, организиран от 

IFES на 31 май 2022 г. Докладвам преписката за сведение. 

За сведение Ви докладвам, че има и благодарности от IFES 

във връзка с проведения семинар в Република Чехия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви преписка с 

вх. № ЕП-08-58-1/26.05.2022 г. Това е оригинал на Изпълнителен 

лист от административно наказателно дело, което е приключило 

миналата година. Делото 15114/2019 г. По Изпълнителния лист 

следва да се платят разноски в размер на 370 лв. – деловодни 

разноски, адвокатско възнаграждение. 

Моля да подложим на гласуване плащането на разхода, тъй 

като, както знаете, оригиналите на изпълнителни листове подлежат 

на изпълнение, включително и от държавни органи и институции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по предложението на госпожа Стоянова? Няма. 

Моля да гласуваме направеното предложение, като 

изпълнителният лист бъде предоставен на главния счетоводител за 

предприемане на действия по компетентност. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); 

против – 1 (Ерхан Чаушев). 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Връщам на доклад преписка с вх. 

№ МИ-22-12/23.05.2022 г. Това е сигналът на К. Д., който 

препратихме на община Калояново, за извършване на проверка по 

отношение на обстоятелствата, изложени в сигнала. Получили сме 
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отговор от кмета на община Калояново с вх. № МИ-06-

284/26.05.2022 г. Отговорът е в моя папка и съдържа данни за 

извършената проверка по фактите. Действително има протоколно 

определение от 14 юли 2020 г. по НДОХ № 3990/2020 г. по описа на 

Районен съд – Пловдив, като лицето, посочено в сигнала, е признато 

за виновно и е наложено наказание пробация за срок от две години. 

Тъй като наложеното наказание се различава от наказанието 

лишаване от свобода, на практика, при извършената проверка не е 

установено наличие на пречки посоченото в сигнала лице да 

продължи да изпълнява длъжността кмет. Тъй като виждам, че 

кметът на общината не е изпратил копието и до лицето, подало 

сигнала, Ви предлагам да му бъде отговорено по имейл, че по 

сигнала му е извършена проверка и проверката не е показала 

основание за предприемане на действия по Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. С едно изречение да го 

уведомим, че по сигнала му са извършени действия. Това ми е 

предложението, иначе преписката я докладвам за сведение и за 

запознаване. 

Формулирам предложението си: отговор по имейл на 

подателя на сигнала в едно изречение: „Уважаеми господин Димов, 

по сигнала Ви е извършена проверка и същата не показа основание 

за предприемане на действия по Закона за местното самоуправление 

и местната администрация от нито един изборен орган“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стоянова – в този смисъл да бъде 

изпратен отговор на лицето, има ли изказвания или предложения? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващата преписка, която Ви 

докладвам, е отново за запознаване и за сведение – вх. НС-00-
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33/27.05.2022 г. „Информационно обслужване“ АД в отговор на 

наше писмо – изх. № НС-00-32/26.05.2022 г., относно това, че сме 

били уведомени от Районна прокуратура – Благоевград, че по 

отношение на едно лице е влязло в сила решение на Благоевградския 

районен съд, с което решение му е наложено наказание лишаване от 

свобода за срок от девет месеца и същото е отложено за срок от три 

години, а също и наказание лишаване от право да заема държавни 

или обществени длъжности, свързани с упражняване на 

избирателните права на гражданите за срок от три години. 

Прокуратурата ни го изпраща за изпълнение на решението в частта: 

лишаване от право да заема държавни или обществени длъжности, 

свързани с упражняване на избирателните права на гражданите, като 

ни моли след получаване на писмото и извършване на проверка по 

отношение на обстоятелствата да ги уведомим дали това лице 

продължава да заема длъжност, свързана с упражняване на 

избирателните права на гражданите и евентуално кой е работодател 

на лицето след 10 май 2022 г., която е датата на влизане в сила на 

определението. 

„Информационно обслужване“ АД ни отговаря, че при 

извършената проверка в електронните регистри единственото, което 

се установява по отношение на това лице, е, че е било вписано като 

застъпник в изборите за кметове и общински съветници от 2019 г. в 

Благоевград и ни уведомяват, че са добавили въпросното лице в 

списък, така че да бъде взето предвид при бъдещи проверки със срок 

на вписване до изтичане на срока на наказанието – 10 май 2025 г. 

В този смисъл ще подготвя и ще предложа на следващото 

заседание писмо до Районна прокуратура – Благоевград, които 

очакват от нас да ги уведомим за резултата от проверката. Сега го 

докладвам само, за да е ясно, че лицето вече фигурира в списък, от 

който се вижда, че не може да заеме длъжности, свързани с изборно 

законодателство. Това беше за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Георгиев. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали може да 

видите писмо с вх. № ЦИК-04-02-6-2/27.05.2022 г. от Главна 

дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ 

във връзка с обща дейност на хора от Дирекцията и Централната 

избирателна комисия по отношение на допускането на лица в склада 

на „Карго-партнер“. Докладвам писмото за сведение, тъй като в 

писмото се иска да бъдат уведомени дали е отпаднала 

необходимостта от допускане на лица в склада, където се съхраняват 

машините и предложение за запечатване на съответно хале. 

Докладвам за сведение писмо с вх. № ЦИК-00-134-

1/25.05.2022 г. от Националния дворец на културата с включени 

оферти и скици на помещения във връзка с предприетото от 

Централната избирателна комисия запитване и ходене на място за 

евентуално сключване на договор за наем за помещение за 

използване като склад. Предлагам го за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папката на колегата Матева 

от днешно заседание има два проекта на писма във връзка с 

произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г. 

Първият проект е до председателя на Сметната палата, с 

което писмо да изпратим списък на допуснатите за участие в 

частичните избори партии и коалиции, като уточним, че данните за 

банковите сметки са представени при регистрацията им за участие в 

общите избори за общински съветници и за кметове и тъй като 

регистрацията им запазва действието си при произвеждане на 

частични нови избори, нямаме уведомление за настъпили промени, 

остават каквито са посочени при първоначалната регистрация. 

Този проект, както и другият, са само за одобряване на 

текста, тъй като регистрацията ще приключи в утрешния ден – 

28 май, и ще бъдат изпратени тези писма с пълните списъци на 

регистрираните или допуснати до участие партии и коалиции след 
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окончателното завършване на процедурата в Централната 

избирателна комисия. 

Второто писмо е до съответните общински избирателни 

комисии, които ще организират произвеждането на частичните 

избори на тяхна територия, с копие до изпълнителния директор на 

„Информационно обслужване“ АД и също се отнася до списъка, 

съдържащ наименованията на партиите и коалициите, допуснати или 

регистрирани за участие в частичните избори, както и уточнението, 

че този списък ще бъде публикуван и на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия в съответната рубрика „Частични 

избори“ – отново само за одобрение на текста. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стойчева има ли други предложения, 

като аз Ви предлагам да одобрим така представените проекти на 

писмата, като рубриката „Регистри“ на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия се попълни още днес с 

информация за допуснатите до участие в частичните избори партии 

и коалиции, а пък писмата до Сметната палата и до общинските 

избирателни комисии да се изпратят от администрацията след края 

на срока за регистрация, а именно 28 май, тоест в утрешния ден да 

бъдат изпратени по електронна поща със съдържащата се 

информация, както са подготвени. 

Моля да ги гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, докладвам вх. № ЧМИ-00-

19/27.05.2022 г. – отговор на наше писмо, с изх. № 00-

18/25.05.2022 г. Това е отговор на писмото, което изпратихме, по 

инициатива на госпожа Матева и съдържа данните за частичните 

избори и сравнение на гласуването с хартия и СУЕМГ. 
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Предлагам Ви отговорът на писмото да бъде приобщен към 

папка „Машинно гласуване“, както и да бъдат информирани за 

съдържанието колегата Матева, и разбира се, господин Войнов. Това 

е, което предлагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващата точка 

от дневния ред:  

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ОИК. 

Госпожо Стоянова, имате ли доклад? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Извинявам се, оказа се, че съм го 

докладвала в предишно заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тоест в точка пета 

няма доклад. 

 

Преминаваме към последната точка от днешния дневен ред: 

РАЗНИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Вх. № ЦИК-07-45-2/25.05.2022 г. – писмо, което съм Ви го 

докладвал, с което ни канят да участваме на 8 и 9 юни в Будапеща 

присъствено или онлайн в заседанието, което евентуално ще 

постанови учредяването на новата организация. Имаме и превод. 

Тогава са изпратили, но не е било преведено, един въпросник, 

отнасящ се до различни въпроси, свързани с това как ще 

функционира тази организация, имаме ли мнение и прочие?  

В момента докладвам за сведение този входящ номер, като за 

следващото заседание ще подготвя чернова на отговори, които 

трябва да обсъдим и тогава ще изпратим попълнен въпросник. Това 

е за сведение. 

Не се учудвайте, ако евентуално получите в пощата си тези 

отговори, които предлагам, за да не губим време при обсъждането 

им, особено, където те са безспорни, разбира се. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади? Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за 

31 май 2022 г. от 10,30 ч. 

Ако в утрешния ден постъпят документи за регистрация, ще 

свикам отделно заседание, предвид срока за регистрация и 

допускане за участие в частичните избори на 3 юли. Благодаря Ви. 

(Закрито в 17,50 ч.) 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Камелия Нейкова 

 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 


