
 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 212 

 

На 19 юли 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно обявяване на народен 

представител. 

Докладва: Росица Матева 

2. Проект на решение относно насрочване на частичен избор за 

кмет на кметство. 

Докладва: Силвия Стойчева 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Цветозар Томов, 

Севинч Солакова, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Цветанка Георгиева, Георги 

Баханов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, 

Гергана Стоянова и Ерхан Чаушев 

4. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов. 

 

ПРИСЪСТВАТ: Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Димитър Димитров и 

Красимир Ципов. 
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Заседанието бе открито в 10,35 ч. и ръководено от госпожа 

Росица Матева – заместник-председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър 

ден, колеги! 

В залата сме девет членове на Централната избирателна 

комисия – имаме необходимия кворум, за да започнем заседанието. 

Проектът за дневен ред го виждате във вътрешната мрежа: 

1. Проект на решение относно обявяване на народен 

представител – ще ви докладвам аз. 

2. Проект на решение относно предложение до президента на 

републиката за насрочване на частичен избор за кмет на кметство – 

докладват: Силвия Стойчева и Гергана Стоянова. 

3. Доклади по административни преписки с докладчици: аз, 

колегата Томов, колегата Солакова, Елка Стоянова, Войнов, 

Ганчева, Георгиева, Баханов и Георгиев. 

4. Машинно гласуване с докладчик колегата Войнов. 

Има ли желаещи да се включат в дневния ред? 

Заповядайте, колега Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да ме включите и в трета точка: 

Доклади по административни преписки. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Чаушев, и Вие в трета точка желаете. 

Друг? 

Моля да гласуваме дневния ред. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, дневният ред е приет. 
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От днешното заседание отсъстват поради ползване на 

годишен отпуск госпожа Камелия Нейкова, Димитър Димитров и 

Красимир Ципов. 

Останалите колеги ще се присъединят към нас. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА 

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. 

Докладвам ви писмо с вх. № НС-02-5/13.07.2022 г., 

постъпило от Народното събрание. Разпределено е на 14 юли, на мен 

ми беше дадено на 15 юли, петък, така че нямаше как да го 

докладвам на предходно заседание. 

С писмото ни уведомяват, че с решение на Народното 

събрание, прието на 13 юли, са прекратени пълномощията на 

народния представител Виктория Димитрова Василева, избрана от 

листата на ПП „Има такъв народ“ в Първи изборен район – 

Благоевградски, на изборите за народни представители в 

Четиридесет и седмото народно събрание, като ни се изпраща и 

копие от решението, с което са прекратени пълномощията на 

госпожа Виктория Василева. 

Предлагам ви проект на решение, което се намира във 

вътрешната мрежа, в папката с моите инициали, с което да обявим за 

народен представител следващия в листата на ПП „Има такъв народ“ 

в Първи изборен район – Благоевградски, а именно Анита Петрова 

Коцева, като приемем, че на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Конституцията на Република България са прекратени пълномощията 

на Виктория Василева. 

На посочените правни основания в проекта на решение 

следва да обявим следващия в листата за народен представител, като 

решението следва да се обнародва и в „Държавен вестник“. 

Колеги, становища по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на  гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1190/19.07.2022 г. 

Сега подлагам на гласуване двете писма – до изпълняващия 

длъжността председател на Народното събрание Мирослав Иванов, с 

което му изпращаме копие от току-що взетото решение, както и 

писмо до главния редактор на „Държавен вестник“ за изпращане на 

решението, което току-що взехме, за обнародване в „Държавен 

вестник“. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, тъй като в момента няма излъчване, прекъсвам 

заседанието, докато се отстрани техническият проблем. 

 

(След прекъсването.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

продължава заседанието, което беше отложено поради технически 

причини и липса на видеоизлъчване. Тъй като причините все още не 

могат да бъдат отстранени и не е ясно в днешния ден дали ще бъде 

открита причината, продължаваме заседанието, като съдържанието 

на това заседание ще бъде ясно от протокола, който ще се публикува 

своевременно на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия. 

В залата в момента сме 11 членове на Комисията. Както 

обявих, трима от членовете на Комисията – Нейкова, Димитров и 

Ципов, са в отпуск. 
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Продължаваме с втора точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА 

ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е постъпила преписка от ОИК – Перник, с вх. № МИ-15-

229/14.07.2022 г, към която общинската избирателна комисия е 

приложила Решение № 465-МИ/11.07.2022 г., с което са прекратени 

предсрочно пълномощията на кмета на кметство Богданов дол – А. 

В. А. 

Приложени са също така заверено копие на писмо от 

Общински съвет Перник, заверено копие на заявление от кмета на 

село Богданов дол за предсрочното освобождаване на А. А. 

като кмет на кметството, също така и заверено копие от Протокол 

№ 57 от 11 юли от заседание на ОИК – Перник. 

От извършената служебна проверка на електронната страница 

на ГД ГРАО е видно, че населението по постоянен адрес на кметство 

Богданов дол към 15 юни е 351 души,  поради което в същото следва 

да се произведе частичен избор за кмет на кметство. 

Поради това, че общинската избирателна комисия е 

представила всички необходими документи съгласно изискванията 

на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, предлагам Централната 

избирателна комисия да приеме решение, с което да предложи на 

президента на Република България да насрочи частичен избор за 

кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник. 

Проектът на решение е с № 1191. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложения проект на решение? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на предложеното 

решение. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 1191-МИ/19.07.2022 г. 

Подлагам на гласуване писмото до президента на републиката, 

с което да му изпратим взетото решение и документите, описани в 

писмото. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

 

Продължаваме с трета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Докладвам ви писмо от главния секретар на президента с 

вх. № ЧМИ-01-29/15.07.2022 г., с което ни изпраща Указ № 179 от 

13 юли, издаден от президента на републиката, с който е насрочен 

частичен избор за кмет на кметство Дълбоки, община Стара Загора, 

област Стара Загора, на 23 октомври 2022 г. Докладвам го за 

сведение, като този указ, както и останалите укази, с които са 

насрочени частични местни избори, ще бъдат публикувани на 

страницата на Централната избирателна комисия в секция 

„Частични местни избори“, като останалите документи, които касаят 

произведените частични местни избори на 3 юли и балотажа, ще 

бъдат отнесени в архив. 

Следващият ми доклад в тази точка е писмо, което се намира 

във вътрешната мрежа, в папка с моите инициали, което ви 

предлагам да изпратим до госпожа Г. А., репортер в 

БТВ, и до госпожа Х. М. във връзка с постъпили 

въпроси от двете, касаещи гласуването на майката 

на Х. М., която е поставена под запрещение, и има данни, че е 

гласувала в избирателна секция в Дом за стари хора в село Рояк 

на 11 юли.  
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От извършената проверка е установено, че в изборите за 

народни представители на 11 юли в Дома за стари хора е образувана 

избирателна секция. Въз основа на извършената проверка от 

Централната избирателна комисия чрез ГД ГРАО след изборите е 

установено, че лицето е включено в списъка на избирателите, които 

са гласували в тази секция, и е подадена информация за това с писмо 

на Централната избирателна комисия до Районна прокуратура – 

Варна, очевидно, въз основа на което е образувано производство за 

установяване има ли извършено престъпление или не.  

В подготвения отговор даваме информация за кои избори 

имаме данни, че в Дома за стари хора има образувана избирателна 

секция, както и за проверката, която ви споменах. В останалата част 

на писмото информираме, че съгласно чл. 28, ал. 1 от Изборния 

кодекс избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари 

хора и други специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги се съставят и подписват от ръководителите на 

заведението и дома. Това е моето предложение за текст на отговор, 

който да бъде адресиран и до двете, във връзка с писмата, които 

получихме. 

Ако имате предложения по текста, или някакви становища? Не 

виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, докладвам ви докладна записка с вх. № ЦИК-09-

200/15.07.2022 г., която трябва да се намира в папката с моите 

инициали, от директора на дирекция „Администрация“.  

Докладната записка е във връзка с изпълнение на Договор 

№ 48 от 21 декември 2021 г., сключен между Централната 

избирателна комисия и „Информационно обслужване“ АД. 
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Договорът е за поддържане на деловодната система. Срокът 

на договора е изтекъл на 30 юни. В тази връзка ви припомням, че на 

вниманието на Централната избирателна комисия съм докладвала 

писмо от „Информационно обслужване“ АД, получено с вх. № ЦИК-

00-215/24.06.2022 г, с което „Информационно обслужване“ АД ни 

информира, че срокът на договора изтича на 30 юни 2022 г. и ни 

предлагат сключването на нов договор.  

Във връзка с писмото на „Информационно обслужване“ АД 

от администрацията е изготвена докладна записка с вх. № ЦИК-09-

177/27.06.2022 г, която не е докладвана, но тя, заедно с останалите 

документи, е приложена към обобщената справка, която трябваше да 

бъде изготвена от администрацията във връзка с всички договори, 

които са сключени, действащи или с изтекъл срок, с 

„Информационно обслужване“ АД. 

На срещата, която беше проведена във връзка с тези 

договори, беше обсъдена необходимостта изобщо от сключването на 

нов договор с “Информационно обслужване“ АД за поддържане на 

деловодната система или възможността това да се прави при нужда, 

така че в момента не ви предлагам обсъждането на необходимостта 

от сключване на нов договор, въпреки че има и такава докладна, 

която е допълнение към докладна записка с вх. № ЦИК-09-177-

1/15.07.2022 г.  

В момента ви предлагам на вниманието само докладната с вх. 

№ ЦИК-09-200, която е във връзка с приемането на работата по вече 

приключилия договор на 30 юни и която отново е изготвена на база 

писмо от „Информационно обслужване“ АД, което за мен беше 

странно. Въпреки че имаме трима служители в администрацията, 

които отговарят за изпълнението на този договор и за приемане на 

работата по него, сме получили от „Информационно обслужване“ 

АД писмо, с което ни напомнят, че съгласно чл. 12 от договора 

трябва да приемем извършването на работата по договора и да 

изплатим дължимата втора половина от възнаграждението. 
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В момента ви предлагам да приемем тази работа, да 

приключим изпълнението на този договор, за да бъде платена 

втората част от договореното възнаграждение, а във връзка с 

необходимостта от подписване на нов договор за поддържане на 

деловодната система в следващото заседание ще ви предложа 

вариант за решение. Още повече, искам да проуча и възможността, 

независимо колко време остава да ползваме тази деловодна система 

– да има възможност всички преписки, които са заведени в 

деловодството, но все още не са разпределени от председател или от 

заместващия го, да бъдат видими и за членовете на Централната 

избирателна комисия в системата, както са видими за директора на 

дирекция „Администрация“. 

Ако не възразявате, предлагам да гласуваме приемането на 

работата по Договор № 48. 

Моля за Вашите становища. 

Не виждам становища по предложението за приемане на 

работата по Договор № 48, така че ви моля да го гласуваме съгласно 

докладна записка ЦИК-09-200/15.07.2022 г. и само да добавя, че 

трябва да се подпише и приемо-предавателният протокол, който е 

приложен, след решението на Централната избирателна комисия за 

приемане на работата. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с докладна записка 

– вх. № ЦИК-09-201/18.07.2022 г., е представен тримесечният отчет 

за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди 

средства, оборотна ведомост и друга отчетна информация към 

30 юни 2022 г.  

Всички документи са попълнени съобразно изискванията по 

указание на Министерството на финансите – ДДС № 05/24.06.2022 г. 
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Документите са изпратени съгласно указанията на 15 юли по 

електронната поща на служителя в Министерството на финансите за 

одобряване. Получено е писмо с одобряване от служителя, 

отговорен за Централната избирателна комисия, и в срок до 21 юли 

следва да се представи в Сметната палата. Всички документи са 

приложени към самата докладна записка, описани са подробно, 

както и самите отчети: имаме отчет по политики и програми, 

обяснителна записка, декларации, включително и на електронен 

носител. 

Предлагам ви да одобрим изпращането по съответния ред, 

както е описано в докладната записка, на Сметната палата и на 

Министерството на финансите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля да го гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение ви докладвам писмо, 

което сме получили от Националната агенция за приходите – 

напомнително, за предоставяне на декларации от упълномощени 

служители от администрацията с оглед обработка на лични данни. 

Знаете, че с протоколно решение на Централната избирателна 

комисия е одобрено изпращането на тези декларации от главен 

юрисконсулт Р. Ц. и от юрисконсулт И. В. в 

Националната агенция за приходите. Междувременно те са 

изпратени, затова това напомнително писмо ви докладвам за 

сведение. 

Представен е отчет за извършена работа във връзка с 

протоколно решение на Централната избирателна комисия за 

архивиране на документите от секциите извън страната.  
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С вх. № ЦИК-09-100-3/18.07.2022 г. сме информирани за 

обработени изборни книжа от 23 секционни избирателни комисии 

извън страната от изборите на 14 ноември и от 32 секционни 

избирателни комисии от новия избор за президент на 21 ноември. В 

папки „дело“ са поставени протоколите, списъците и декларациите, 

а всички останали празни формуляри, неизползвани бюлетини и 

други неценни и не-документи са предоставени за унищожаване от 

дружество „Евро Импекс“ ЕООД чрез шредиране. Представен е 

Протокол № 4 от 7 юли 2022 г. Докладвам ви го за сведение. 

За сведение ви докладвам получена оферта за диагностика на 

колонен климатик – отново във връзка с протоколно решение на 

Централната избирателна комисия. Следва да бъде обобщена цялата 

информация и представена на вниманието на Централната 

избирателна комисия с конкретно предложение. На този етап го 

докладвам за сведение. 

Колеги, получили сме писмо от ГД ГРАО с вх. № ЧМИ-04-

03-13/18.07.2022 г. във връзка с извършена проверка за гласуване в 

нарушение на Изборния кодекс в частичните избори за кметове на 

3 юли и втория тур за кмет на 10 юли.  

Проверката е извършена във връзка с Решение № 1460-

МИ/21.10.2019 г. на Централната избирателна комисия. Тази 

проверка е установила нарушение на три лица – 2 лица в изборите за 

кмет на община Нова Загора, и едно лице в изборите за кмет на 

община Ракитово. Към списъка на гласувалите в нарушение са 

представени съответните заверени страници от избирателния 

списък, като към избирателните списъци в община Нова Загора 

имаме приложени декларации, заверени копия от декларациите на 

лицата. 

Предлагам ви да изпратим писма до съответните районни 

прокуратури, в случая Районна прокуратура – Сливен, и Районна 

прокуратура – Пазарджик. Проектите на писма са във вътрешната 

мрежа.  
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Служебна проверка, и благодаря на колегата Любомир 

Георгиев, който ми обърна внимание, че гласувалите в секция № 32 

и секция № 33 в изборите за кмет на община Нова Загора са били 

съответно членове на секционната избирателна комисия и най-

вероятно са гласували в качеството си на служебно ангажирани 

лица. Както те, така и лицето в изборите за кмет на община 

Ракитово, за което няма данни да е член на секционна избирателна 

комисия, са гласували по настоящ адрес. За двете лица в Нова Загора 

с по-голяма категоричност може да се каже, че настоящият им адрес 

е в рамките на община Нова Загора, постоянният им адрес е извън 

територията на общината и затова в писмата както до Районна 

прокуратура – Сливен, така и до Районна прокуратура – Пазарджик, 

за лицето, гласувало в изборите за кмет на община Ракитово, 

предлагам да напишем, че тези лица най-вероятно са гласували по 

настоящ адрес, без да подават заявление за включване в 

избирателния списък по реда на чл. 36 от Изборния кодекс. Само ще 

допълня това, на което ми обърна внимание колегата Георгиев, че 

лицата, участвали в изборите за кмет на община Нова Загора, са 

били членове на съответната секционна избирателна комисия и 

вероятно са гласували по реда на чл. 233 от Изборния кодекс като 

служебно ангажирани лица. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложените писма и допълнението, което беше 

направено за писмото до Районна прокуратура – Сливен? Не 

виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с писмо с вх. № ЦИК-00-219-

1/14.07.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД сме получили 

допълнително диск по изпълнението на Договор № 29 от 30 юни 
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2021 г. Работата по изпълнението на договора е приета. С този диск, 

допълнително предоставен, се дава възможност на Централната 

избирателна комисия да има достъп до всички документи, които са 

на адрес doc.cik.bg, който адрес не беше достъпен при 

първоначалната проверка на диска. Докладвам ви го за сведение – 

трябва да се предостави за прилагане към досието по договора в 

Централната избирателна комисия. 

Докладвам ви писмо с вх. № МИ-06-414/15.07.2022 г. 

Писмото е от общински съветник в Общински съвет Борован. 

Озаглавено е като сигнал до Централната избирателна комисия. 

Позовавайки се на разпечатка от страницата на Районен съд – Враца, 

лицето обръща внимание, че има съвпадение в инициалите на член 

на общинската избирателна комисия; позовавайки се на чл. 80, ал. 3 

от Изборния кодекс обръща внимание, че лица, които са осъдени за 

престъпление от общ характер, независимо от реабилитация и от 

освобождаване от наказателна отговорност, не могат да бъдат 

членове на общинска избирателна комисия. Аналогична е 

разпоредбата и за членове на районна избирателна комисия. 

По повод на този сигнал, както обсъдихме и на работна 

група, ви предлагам да изпратим писмо до Районен съд – Враца, с 

искане да ни предоставят заверен препис от Определението, само в 

случай че това определение касае лицето – член на общинската 

избирателна комисия. Ще допълня ЕГН-то в писмото, както го 

виждате като проект във вътрешната мрежа. 

Накрая на писмото – благодаря на госпожа Елка Стоянова, 

ще допълня разпоредбата на чл. 51, ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по текста на писмото с направените допълнения? Не 

виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Любомир 
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Следващ докладчик – госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в папка с мои инициали от 

днешна дата има няколко преписки. Докладвам заедно преписки с 

вх. №№ МИ-09-568 и МИ-09-568, тъй като това са идентични по 

същността си документи – постановление за прекратяване на 

наказателно производство. Едното е от Районна прокуратура – 

Монтана, и от Районна прокуратура – Стара Загора, другото. 

Моля да се запознаете със съдържанието на двете 

постановления. В същите се прави извод, че деянието, за което е 

образувано досъдебното производство, не съставлява престъпление. 

Предлага се прекратяване на преписката поради липса на 

съставомерност от обективна и субективна страна. Тъй като не 

откривам основание за обжалване на постановленията, предлагам 

същите да бъдат оставени без обжалване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

чухте становището на докладчика. 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, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващата преписка е с вх. № НС-04-

02-160 – писмо от СДВР, 09 РУ. Питат ни по отношение на едно 

лице, гласувало в определена секция, която е в териториалния 

обхват на Столичната община, поради което има приложено писмо 

за препращане по компетентност. 

Моля да гласуваме писмото преписката да се изпрати на 

кмета на Столичната община за предприемане на действия по 

поставените вътре въпроси – вх. № НС-04-02-160, а проектът на 

писмо е 3333. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище. 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, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващата преписка е с вх. № НС-04-

02-166 – докладвам я само за запознаване, тъй като тя касае отново 

проверка от СДВР, но по отношение на секция в чужбина. 

Преписката пристигна вчера и тъй като е необходимо да се обобщи 

информацията по поставените въпроси, съм я предоставила на 

директора на дирекция „Администрация“ за подготвяне на 

становище и доклад по същата и в следващото заседание ще ви 

запозная с резултатите от събраната информация и предложение за 

приключването на преписката с проект на писмо. 

Следващото, което докладвам, е отново за сведение и за 

запознаване – преписка с вх. № НС-09-102. Районна прокуратура – 

Добрич, Териториално отделение – Балчик, ни уведомява, че има 

образувано досъдебно производство за извършено престъпление по 

чл. 168, ал. 2 от НК във връзка с наше писмо – изх. № НС-09-

61/20.04.2022 г., до Софийска районна прокуратура.  

Докладвам ви също преписки с вх. №№ НС-09-104 и НС-09-

105, които са постановления за прекратяване на наказателно 

производство по образувани досъдебни производства – едното в 

Берковица, а другото в Стара Загора. Не намирам основание за 

обжалване на постановленията, тъй като в тях се обосновава липса 

на извършено от обективна и субективна страна престъпление по 

чл. 168, ал. 1. Предлагам да не бъдат обжалвани. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Становище по предложеното от докладчика? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване да не се обжалват постановления 

на прокуратурата с вх. № НС-09-104 и вх. № НС-09-105. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви преписка с вх. № НС-15-

3/18.07.2022 г.  – писмо , изпратено ни от ОИК – Сливен, от господин 

К. – председател на БХК, в качеството му на процесуален 

представител на лице, което е подало жалба в Европейския съд по 

правата на човека, във връзка с преписка, образувана в избирателен 

район – Сливен, по време на изборите през 2013 г.  

Прави се искане за представяне на документи, които, първо, 

не се намират в Централната избирателна комисия, а са на 

съхранение евентуално в съответната областна администрация, 

освен това периодът е доста назад във времето. Считам, че 

Централната избирателна комисия няма какво друго да направи 

освен да препрати на областния управител цялата преписка с 

указания да разгледат искането и ако са налични някои от исканите 

документи, да ги предоставят, поради което ви предлагам проект на 

писмо с проектен номер 3346, в което приложено препращаме по 

компетентност писмото на господин К. и с оглед направеното в 

писмото искане от областната управа да отговорят на искателя 

налични ли са някакви документи от исканите и ако да – да му ги 

предоставят. Това е предложението ми за писмо до областния 

управител с копие до лицето. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги, становища? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ЕЛКА СТОЯНОВА: Последният ми доклад е с молба за 

протоколно решение във връзка с образуваните в Централната 



17 

избирателна комисия административнонаказателни преписки. С 

оглед възложените със заповед на председателя на Централната 

избирателна комисия правомощия по Закона за административните 

нарушения и наказания  (ЗАНН) на колегата от администрацията от 

звено „Правно“ Р. Ц. да издава наказателните 

постановления, предлагам да вземем протоколно решение, с което, 

когато наказателните постановления се изпращат по поща с обратна 

разписка до лицата, на които следва да бъдат връчени, да бъдат 

извеждани с придружително писмо от деловодството на ЦИК, тъй 

като това е на практика единственият адекватен начин, по който 

преписката може да бъде комплектувана. Освен това този момент с 

извеждането и изпращането с обратна разписка е важен за 

приключването на административния процес или изобщо за 

провеждането му, тъй като това са моменти, от които се проследяват 

връчванията и е важно за срока за влизане в сила или за оспорване 

на съответните наказателни постановления.  

Предлагам протоколно решение с проект на писмо: 

приложено изпращаме ви наказателно постановление относно еди-

какво си. Приложение: съгласно текста. Нищо повече!  

Просто придружително писмо, което да се извежда в 

деловодството на Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението, което е принципно  – връчването на 

наказателните постановления да става с писма, които да се 

подписват от председателя и секретаря. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Само уточнявам, че те могат да бъдат 

връчени и лично на лицата, ако са тук, но когато ги изпращаме по 

пощата, да бъдат с придружително писмо, изведено през 

деловодната система на Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Които 

писма обаче да не се гласуват всеки път, а въз основа на днес взетото 

решение, да бъдат подписвани от председателя и секретар. 

Не виждам становища. 
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Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 3 

(Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова). 

Следващ докладчик – колегата Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

писмо с вх. № ЦИК-03-19 от ръководителя на Управляващия орган 

на Оперативна програма „Добро управление“, което беше 

докладвано на заседанието, проведено на 7 юли, е подготвен отговор 

до директора на дирекция и ръководител на Управляващия орган на 

ОП „Добро управление“, с копие до министъра на електронното 

управление. Писмото е в моя папка.  

Моля, ако няма становища, да се подложи на гласуване, като 

си правя автокорекция: в началото „относно ваш изходящ номер…“ 

има техническа грешка в датата. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

обсъдихме това писмо и в работен порядък. Не виждам предложения 

за корекция по текста. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Следващ докладчик – госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № МИ-08-23/18.07.2022 г. от Софийски районен съд, с 

което ни уведомяват, че съгласно разпореждане на председателя на 

28 състав по съответното гражданско дело, по описа на съда, следва 

да изпратим трите имена и ЕГН на кмета на село Доброславци, в 

периода от 1 декември 2021 г. до момента с оглед налагането на 

глоба. 
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След извършена проверка е подготвено писмо, с което 

предоставяме на Софийски районен съд данните за кмета – три 

имена, ЕГН, като считам, че в изготвеното писмо от 

администрацията освен „в отговор…“, да бъде допълнено „и в 

изпълнение на разпореждане“.  

Предлагам да гласуваме предоставянето на данните на съда. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Становище по предложеното писмо и допълнението към него? Не 

виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващият ми доклад е по вх. 

№ НС-04-02-162/13.07.2022 г., разпределен на колегата Ципов. 

Докладвам ви изготвен проект на отговор поради законоустановен 

отпуск на колегата Ципов.  

Искането е от Министерството на вътрешните работи, 

Районно управление – Крумовград. Молят да се установят членовете 

на СИК № 633 в град Бурса, Република Турция, като се посочат 

съответните данни за тях и да се даде информация по отношение на 

едно лице със съответното ЕГН съобразно писмото. 

Предлагам отговор, който е идентичен с вече изпращани 

такива – приложено да изпратим съответните наши решения за 

назначаване на секционните избирателни комисии извън страната, 

от които е виден съставът на СИК, както и съответните страници от 

протокола на СИК от произведените на 11 юли 2021 г. избори, от 

които е виден и съставът на комисията към изборния ден; 

приложено им изпращаме и заверено копие от списъка за гласуване 

извън страната за народни представители на 11 юли за съответната 

секция и за съответното име. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложения текст за отговор? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Последният ми доклад е по вх. 

№ МИ-09-572/18.07.2022 г. С това писмо Районна прокуратура – 

Смолян, Териториално отделение – Златоград, ни изпраща препис от 

постановление за прекратяване на наказателно производство от 

14 юли 2022 г. на Районна прокуратура – Смолян, за сведение.  

Прекратено е наказателното производство по досъдебно 

производство по описа на Районно управление – Смолян, образувано 

за престъпление по чл. 168, ал. 1 от НК, като постановлението, което 

ви докладвам, подлежи на оспорване в седемдневен срок от 

получаване на преписа, но аз ще ви предложа, тъй като то е 

идентично на докладите на колегата Стоянова, съобразно и 

практиката на Централната избирателна комисия, и с оглед 

съдебната практика, предлагам с протоколно решение да приемем да 

не се оспорва постановлението на Районна прокуратура – Смолян, с 

оглед да спестя време на Комисията, по същите съображения, които 

вече неведнъж сме дискутирали. Става въпрос за лице, упражнило 

правото си на глас без да има право за това в община Смолян, село 

Стойките на 27 октомври 2019 г.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Следващ докладчик – колега Георгиева, заповядайте. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

вх. № НС-06-65/18.07.2022 г. – преписка, която сме получили от 

община Добрич, за отваряне на запечатано помещение по искане на 

разследващите органи. Преписката съдържа всички изискуеми 

документи съгласно наше Решение № 1244. Докладвам ви го за 

сведение. 

С вх. № НС-09-108/19.07.2022 г. от Софийска районна 

прокуратура сме получили постановление, с което наблюдаващият 

прокурор при СРП прехвърля преписка, образувана по материали от 

Централната избирателна комисия, касаещи констатирано 

нарушение на правилата на Изборния кодекс, от Софийска районна 

прокуратура към Районна прокуратура – Перник, тъй като деянието, 

за което става въпрос, е извършено на територията на град Перник. 

Става въпрос за лице, гласувало два пъти в избирателни секции на 

територията на град Перник. Докладвам ви това постановление за 

сведение. 

Докладвам ви вх. № ЦИК-00-238/14.07.2022 г. – писмо, което 

сме получили от Службата по трудова медицина „Надежда“, с 

предложение за профилактични прегледи на членовете на 

Централната избирателна комисия и администрацията. Предлагам ви 

го за запознаване и да се върнем към този въпрос, когато имаме по-

голяма конкретизация, включително и финансова за това, което се 

предлага по приложената програма. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик – колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-04-02-165/18.07.2022 г. от Районно управление – Чирпан, при 

ОД на МВР – Стара Загора. Информират ни, че е образувано и 

водено досъдебно производство по отношение на едно лице, 

гласувало два пъти на изборите на 4 април 2021 г. в село Целина, 

община Чирпан и в град Пловдив при условията на продължавано 

престъпление е упражнило избирателното си право два пъти. Лицето 

е установено и е посочено в искането с три имена, ЕГН и адрес, 
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упражнило правото си на глас в СИК № 74, Район „Централен“ на 

град Пловдив и в СИК № 22 в село Целина, община Чирпан. 

По указания на наблюдаващия прокурор желаят справка за 

състава на СИК № 74 в Район „Централен“ на град Пловдив, като се 

посочат трите имена, адрес и по възможност телефон за връзка с 

всички членове на комисията с оглед призоваването им за разпит в 

качеството им на свидетели, и посочват къде да я изпратим. С оглед 

на писмото, желаят само секционната избирателна комисия в Район 

„Централен“, по отношение на секционната избирателна комисия в 

село Целина, община Чирпан явно имат информация. 

Уважаеми колеги, предлагам да препратим по компетентност 

на кмета на Район „Централен“, град Пловдив въпросното искане от 

Районно управление – Чирпан, за да им даде информация относно 

поименния състав, евентуално адрес и телефони на членовете на 

въпросната секционна избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Баханов, предлагам ви да е с копие до РУ – Чирпан, за да бъдат 

информирани от кого да очакват отговор. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Приемам предложението, благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Следващият докладчик е колегата Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам проект на писмо с номер 

3335 до кмета на община Ихтиман във връзка с отваряне на 

запечатано помещение, поискано с писмо с вх. № ПВР-14-

6/14.07.2022 г.  

Предлагам да гласуваме текста на писмото. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложения текст на писмо? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващият проект на писмо е с 

проектен номер 3344. Това е писмо-отговор до народния 

представител Юлия Иванова във връзка с искана от народния 

представител справка със списък на всички произведени национални 

и местни референдуми в България заедно с друга информация. 

Предлагам да отговорим по-подробно в писмо с информация 

за произведените национални референдуми и с информация къде да 

се търсят справките за местните референдуми. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: По 

предложения проект за отговор имате ли становища? Не виждам. 

Ако няма предложения по текста, моля, режим на  гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка докладвам за сведение 

покана от Секретариата на Асоциацията на световните избирателни 

органи (A-WEB) с вх. № ЦИК-07-80 със съответните преводи. 

Писмото е с покана за сътрудничество и принос към 

следващия брой на румънското списание за изследване на изборите, 

което е издание на органа за управление на изборите в Румъния. 

Докладвам ви го за сведение и за запознаване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващият докладчик е колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № МИ-15-120-11/14.07.2022 г. 

ОИК – Перник, е изпратила свое Решение № 466-МИ/11.07.2022 г., с 
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което предсрочно са прекратени пълномощията на общински 

съветник и е обявен за избран следващият от листата. Преписката е в 

изпълнение на Решение № 1334-МИ на Централната избирателна 

комисия – за класиране в съответния класьор в деловодството и за 

сведение на Комисията. 

Още една преписка ви докладвам за сведение – вх. № МИ-06-

416/15.07.2022 г. Това е преписка от кмета на община Тервел, към 

която са приложени заповед на кмета на общината за назначаване на 

комисия и протокол за извършените от комисията действия по 

прибиране на изборните книжа и материали от произведените 

частични избори за кмет на кметство Нова Камена – също за 

сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващият докладчик е колегата Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, от ОИК – Ардино, в 

изпълнение на наше решение ни уведомяват, че са прекратили 

пълномощията на общински съветник и са обявили следващия. 

Докладвам го за сведение и за съответния класьор. 

С вх. № НС-09-103/15.07.2022 г. сме получили от Софийска 

районна прокуратура постановление за изпращане по компетентност 

една преписка до Районна прокуратура – Враца, във връзка с 

гласуването на изборите на 11 юли 2021 г. Докладвам това за 

сведение. 

Постановление с вх. № МИ-09-574/18.07.2022 г. за 

прекратяване на наказателно производство за гласуване в 

общинските избори през 2019 г. от Районна прокуратура – Монтана, 

с което се прекратява наказателното производство, защото лицето е 

гласувало в качеството си на член на секционната избирателна 

комисия, като е посочило това и в декларацията. 

Предлагам да не се обжалва. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението на колегата Чаушев? Не виждам. 



25 

Моля, режим на гласуване да не се обжалва постановлението 

по доклада на колегата Чаушев. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-137/05.07.2022 г. от ОИК 

– Разград, сме получили искане за изплащане на възнаграждение за 

проведено заседание на 1 юли 2022 г., на което са присъствали 

председател, двама заместник-председатели и 8 членове, на което са 

разгледали и взели решение за предсрочно прекратяване  

пълномощията на общински съветник и обявяване на друг. 

Предлагам да им се изплати исканото възнаграждение от 

ОИК – Разград, в размер на 603,82 лв. с осигурителните вноски. По 

преписката има счетоводна справка и контролен лист. Предлагам да 

се изплати. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

информирам ви, че излъчването вече е възстановено, така че 

провеждаме заседанието си, както е изискването. 

Подлагам на гласуване, ако няма други предложения, 

предложението на колегата Чаушев за изплащане на възнаграждение 

на ОИК – Разград. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Следващият докладчик в тази точка, колега Томов, 

заповядайте. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Докладвам писмо с вх. 

№ НС-09-79/18.07.2022 г. от младши следовател И. П. 

от Софийска градска прокуратура, съдържащо искане за изпращане 

на информация във връзка с гласуване на лицето Д. М. 

Информацията е събрана и комплектувана.  

Подготвен е и проект на писмо с проектен номер 3172 в моя 

папка от днес, в което са описани резултатите от проверката и 

приложените към писмото информационни материали за изпращане 

– копие от списъците за гласуване, декларация по чл. 33, ал. 2, 

препис-извлечение от решение на Централната избирателна комисия 

и заверени копия от протоколи на секционните избирателни 

комисии на три места в Мюнхен, Германия, където посоченото лице 

е гласувало. 

Предлагам да изпратим писмото и придружаващите го 

материали. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по текста на писмото, което е подготвено в отговор? Не 

виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Следващият докладчик е колегата Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви 

постановление за прекратяване на наказателно производство от 

Районна прокуратура – Монтана, изпратено ни за сведение, във 

връзка с образувано досъдебно производство за извършено 

престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс срещу 

определено лице.  

В постановлението районният прокурор е заключил, че 

извършеното не представлява престъпно деяние поради неговата 
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незначителност, не е обществено опасно или е незначителна 

обществената му опасност, тъй като лицето е гласувало по настоящ 

адрес, като е притежавало малко по-малко от изискуемия по закон 6-

месечен срок преди датата на провеждане на изборите. Поради това 

заключение на районния прокурор е постановено прекратяване на 

наказателното производство. 

Предлагам да гласуваме да не бъде обжалвано това 

постановление. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване да не се обжалва постановлението 

съгласно предложението на докладчика. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Колега Солакова, заповядайте в тази точка. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване ви докладвам 

становище с вх. № ЦИК-09-196/12.07.2022 г. Тъй като преписката е с 

продължение, ще помоля на следващо работно заседание на работна 

група да се свържат преписките със съответните номера.  

Докладвам преписката за запознаване с оглед на 

необходимостта от представяне на допълнение – доколкото знам, 

има възложена задача от председателя на Централната избирателна 

комисия за допълване.  

Става дума за възможности и ред за възлагане на обществена 

поръчка за задоволяване комплексната нужда на Централната 

избирателна комисия от дейностите, извършвани от 

„Информационно обслужване“ АД, във връзка и с Решение 

№ 727/05.12.2019 г. на Министерския съвет. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

с това изчерпахме трета точка от дневния ред. 
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Преминаваме към четвърта точка: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви две писма 

от експертите към Централната избирателна комисия – вх. № ЧМИ-

23-68 и вх. № ЦИК-00-240. И двете писма са с еднакво съдържание и 

представляват препоръки за организация на машинно гласуване.  

Препоръките са подготвени въз основа на полученото 

обучение от Смартматик, както и на натрупания опит от 

проведените избори със СУЕМГ. 

Според експертите Централната избирателна комисия има 

възможност да се справи със собствени сили в избори с до 

200 машини, но за подготовка и провеждане на избори с повече 

машини е необходима различна организация. В препоръките е 

направено предложение именно за такава организация. 

Докладвам писмата за запознаване, като предлагам да ги 

обсъдим на работна група в четвъртък евентуално с участието на 

експертите. 

Във връзка с предишното писмо и вх. № ЦИК-00-242 – 

писмото е от експертите, които препоръчват, за да може 

Централната избирателна комисия да бъде запозната в детайли с 

практиките за провеждане на избори с повече от 200 броя СУЕМГ, 

да бъдат преведени на български език някои от предадените от 

Смартматик документи, като са посочили седем файла за превод. 

Във връзка с горното предлагам да бъдат предадени 

файловете за превод и да бъдат готови до четвъртък. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЧМИ-23-69 – 

доклад от екип 2 и от екип 3 за проведените частични избори на 3 и 

на 10 юли 2022 г. Докладът е в три части.  

Първата част е провизиране на машините за гласуване, 

втората част – техническа поддръжка в изборния ден, и третата – 

анализ на записаните технически инциденти със СУЕМГ. Докладвам 
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го за запознаване и тъй като този доклад е в пряка връзка с 

препоръките за организация на машинното гласуване, предлагам 

също да го обсъдим на работната група – вх. № ЧМИ-23-69. 

Във връзка с проведената работна среща с „Информационно 

обслужване“ АД и наличието на смарткарти в Централната 

избирателна комисия, за които се твърди, че са дефектирали, 

предлагам да им предоставим картите за проверка на тяхната 

годност, като им изпратим писмо, проектът на което е в моя папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с проведената 

среща с управителя на „Карго-партнер“ от администрацията е 

подготвен проект на договор, който се намира в папка „Карго-

партнер наем“ в днешно заседание. Там са качени освен проектът, 

досегашният договор, новата оферта на „Карго-партнер“ и 

сравнителен анализ между различните оферти на „Карго-партнер“. 

Моля да се запознаете с материалите и предлагам проектът на 

договор да бъде обсъден на работна група. 

Докладвам постъпили отчети във връзка с частичните избори 

на 3 и 10 юли с вх. №№ ЦИК-00-244; ЦИК-00-245; ЧМИ-00-41; 

ЧМИ-00-42 и 43.  

Отчетите са във връзка с гражданските договори на А. К., Т. 

Ц.,   А. М.,   И. Т. и   Р. П.. Докладвам ги за сведение, запознаване и 

прилагане към досиетата по договора. Когато се съберат всички 

отчети, ще трябва да приемем решение за приемане на работата на 

експертите. 
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В тази връзка е постъпила и декларация за осигуряване от Т. 

Г. с вх. № ЦИК-00-243 – също за сведение и прилагане 

към досието по договора. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

има ли други доклади? Няма. 

С това изчерпахме дневния ред. Благодаря ви. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващото заседание за 21 юли от 10,30 ч., четвъртък. 

 

(Закрито в 15,40 ч.) 

 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Росица Матева 

 

СЕКРЕТАР: 

  Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


