
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 300  

 

На 1 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладва: Любомир Георгиев 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Георги Баханов, Йорданка Ганчева, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Елка 

Стоянова, Цветанка Георгиева, Силвия Стойчева, 

Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица 

Матева, Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Севинч 

Солакова, Гергана Стоянова 

 

Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от 

господин Емил Войнов – зам.-председател на Централната 

избирателна комисия. 

* * * 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Добър ден колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия – 

имаме необходимия кворум. 

В платен отпуск са госпожа Камелия Нейкова, Севинч 

Солакова и Гергана Стоянова.  

Господин Томов ми се обади, че е болен. 

Имате предложен проект на дневен ред от три точки: 

1. Машинно гласуване, по която аз съм докладчик. 

2. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчик колегата Георгиев. 

3. Доклади по административни преписки с докладчици 

колегите Баханов, Ганчева, Георгиев, Матева и Стоянова. 

Имате ли допълнения по дневния ред? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да ме включите в точка трета: 

Доклади по административни преписки. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Също бих помолил за включване в 

трета точка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Подлагам на гласуване така предложения дневен ред с 

направените допълнения, като в хода на заседанието дневният ред 

може да се допълва. 

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

Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова– няма. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Докладвам ви постъпило писмо от ГД „Жандармерия“ с вх. 

№ ПВР/НС-04-2-40. С него ни уведомяват, че са създали 

необходимата организация за допускане на две лица в склада на 

„Карго-партнер“ на 31 януари 2023 г. Докладвам го за сведение. 

Искам да ви информирам, че в изпълнение на протоколно 

решение на Централната избирателна комисия от склада на „Карго-
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партнер“ именно на 31 януари беше донесен плик с карти и флашки 

за СУЕМГ, за което е съставен приемо-предавателен протокол с вх. 

№ ЦИК-00-37. Това е свързано и с предишния доклад. Това са карти 

и флашки, които са намерени в машините за гласуване при ремонта 

на 29 броя машини. 

Тъй като на предходно заседание имаше запитване откъде са 

тези карти и флашки, мога да ви кажа следното: от секция с 

№ 273100009 има пет карти и две флашки. В тази секция не е 

гласувано с машина, тъй като, явно машината е била повредена още 

в самото начало и е съставен протокол КР с нули, така че явно в 

секционната избирателна комисия картите и флашките са останали в 

машината, тъй като тя въобще не е била използвана. 

Аналогично е положението и в секция № 325300688. Оттам 

имаме пет карти, като също не е гласувано, тъй като от машината 

има попълнен протокол КР с нули. Има и две флашки без номер на 

секция. Предполагам, че са от тази секция, но не мога да твърдя със 

сигурност. 

 От секция № 283500072 имаме две флашки. В тази секция 

също е прекъснато машинното гласуване. Само десет човека са 

гласували и е попълнен протокол КР с десет гласа и явно флашките 

са останали в машината. Докладвам това за сведение, като ще 

предам картите и флашките за съхранение при останалите. Върху 

тях явно няма записана информация. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Колегата Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: С вх. № МИ-27-9/27.01.2023 г. е 

постъпило искане от ОИК – Велинград, за изплащане на 

възнаграждения за едно дежурство, в което са участвали 

председател, секретар и член на комисията и проведено едно 

заседание с взето съответно решение, в което са участвали 
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председател, заместник-председател и секретар и останалите 9 от 

членовете на ОИК – Велинград. 

Към искането са приложени всички изискуеми документи по 

закон и съгласно наше решение. Сумата е на обща стойност 

831,25 лв.  

Предлагам да бъде одобрено изплащането на това задължение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Становища? Не виждам 

Моля, процедура по гласуване за изплащане възнаграждението 

на ОИК – Велинград. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

 

Преминаваме към трета точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колега Георгиев, Вие отново сте наред. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам ви за сведение писмо с вх. 

№ НС-00-9/31.01.2023 г. от гражданин, който задава въпроси с 

изявеното си желание да се запише като независим кандидат за 

предстоящите избори.  

Предлагам писмото да остане за сведение и разбира се, в 

последващите рубрики „Въпроси и отговори“ ще може да се 

запознае гражданинът с необходимите действия за изпълнение на 

това си желание. 

Предлагам също така на вниманието на Централната 

избирателна комисия писмо с вх. № НС-22-5/01.02.2023 г. от 

господин Н. П. – отворено писмо, адресирано до 

президента на Република България, до всички български 

гласоподаватели, до всички медии. Докладвам го за сведение и 

запознаване. 
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Предлагам също така в тази точка да одобрим доклада от 

работата на комисията, определена със съответната заповед от 

13 януари 2023 г., относно извършения анализ и годишна оценка на 

съществените рискове за миналата година и последващ контрол в 

Централната избирателна комисия – вх. № ЦИК-09-6-1, в папката от 

вчера с мои инициали. 

Предлагам Централната избирателна комисия да се произнесе 

с решение за приемане на работата. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, вчера беше докладван за запознаване този анализ. 

Има ли изказвания? 

Ако няма, подлагам на гласуване протоколно решение за 

приемане работата на комисията за извършен анализ и годишна 

оценка на съществените рискове за 2022 г. и последващ контрол в 

Централната избирателна комисия. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – колегата Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от частен 

съдебен изпълнител М. П. с вх. № ЦИК-00-40-1/31.01.2023 г. за 

налагане на запор.  

Във връзка със съобщението трябва да бъде върнат отговор на 

основание чл. 508 от ГПК, така че ще възложа на някого от 

юрисконсултите да подготви отговор, който да бъде докладван в 

следващо заседание. В момента докладвам за сведение. 

Докладвам ви и писмо от Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-

2/01.02.2023 г. С писмото се изпращат два проекта на протокол за 

секционна избирателна комисия – доколкото видях, са два, тъй като 

току-що ми ги донесоха. Извинявам се, един проект на протокол на 

секционна избирателна комисия. 
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Предлагам да се запознаем с писмото и с протокола и 

евентуално при обсъждане на тази изборна книга, ако преценим, да 

се съобразим с предложенията на Обществения съвет. В момента го 

докладвам за запознаване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Следващ докладчик – колегата Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам писмо с проектен 

номер 4966. Моля да го видите в папката на колегата Гергана 

Стоянова. То е в отговор на запитване от РУ – Кърджали, към 

ОДМВР – Кърджали, във връзка с техен вх. № НС-04-02-

1/03.01.2023 г. и с този проект предлагам да им бъде изпратена 

исканата информация ведно с приложенията към същата. 

Моля да се запознаете и да го гласуваме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате проекта на писмо до началника на РУ – Кърджали. 

Има ли изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващото, което докладвам, в папка с 

мои инициали от днешна дата, е вх. № НС-09-53 – постановление на 

Софийска градска прокуратура, с което се отказва да бъде 

образувано наказателно производство по сигнал на председател на 

една от политическите партии за извършено престъпление по 

чл. 167. 

Видно от изложените мотиви на разследващия орган, същият е 

направил извод, че не може да се установи дали нарушителите на 

твърдените деяния са български граждани или други. От обективна 

страна са изложени мотиви, че не е възможно да се установи 

извършителят на деянието и тъй като няма данни за извършени 
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престъпления от общ характер, не следва да се образува наказателно 

производство. 

Прокурорът, движещ преписката, е постановил отказ да 

образува наказателно производство. С оглед изложените мотиви, 

които намирам за основателни, предлагам да не бъде обжалвано 

постановлението. 

Моля да  вземем протоколно решение в този смисъл. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте, 

колеги, предложението да не се обжалва. 

Не виждам други становища. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е с вх. № ПВР-06-

5 – писмо, от кмета на община Хитрино, с което ни уведомява за 

отворено архивно помещение, в което се съхраняват изборни книжа 

и прилага необходимите към преписката документи – заповед, 

протокол. Докладвам го за сведение и запознаване. 

Следващият ми доклад от същия характер е с вх. № ПВР-07-1, 

също за запознаване и сведение. Писмо от кмета на Район „Люлин“, 

който ни уведомява, че се е наложило отваряне на изборно 

помещение по искане на разследващ орган. Докладвам го за 

сведение и запознаване. 

Още едно писмо, което за момента ви докладвам само за 

сведение, тъй като трябва да се подготви проект на писмо, каквато 

готовност в момента нямам – с вх. № ПВР-01-5, е пристигнал 

отговор на изискана от нас проверка по отношение на запитване, 

направено с друго писмо на разследващ орган. След като бъде 

подготвен отговор  до разследващия орган на база получените данни 

в ПВР/НС-00-6, ще го предложа на Комисията за гласуване. 



8 

От същия характер е и писмо с вх. № НС-04-02-53 – само за 

запознаване, тъй като там също се изискват действия по обобщаване 

на информация и подготовка на проект на отговор. Ще ви го 

докладвам в следващо заседание. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Следващ докладчик – колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам две преписки, 

които са свързани с отваряне на запечатани помещения.  

Едната е от кмета на община Силистра – вх. № ПВР/НС-6-

5/01.02.2023 г. Помещението е отворено по искане на разследващите 

органи. Преписката е комплектувана в цялост – докладвам я за 

сведение. 

Следващата преписка е с вх. № НС-06-17/31.01.2023 г. от 

кмета на община Аксаково за отваряне на запечатано помещение с 

цел прибиране на оригинала на избирателния списък и разписки от 

машинно гласуване за секция № 15 от произведените избори на 

2 октомври. Също за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега 

Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви. 

Колеги, докладвам вх. № ЦИК-07-16-1/31.01.2023 г. Господин 

Рахметов ни благодари за своевременното уведомление, че няма да 

участваме в наблюдение на изборите за Меджлис – докладвам го за 

сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колегата Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

преписка с вх. № НС-06-18/01.02.2023 г. от община Иваново. 

Преписката съдържа всички изискуеми по наше решение документи, 

свързани с отварянето на запечатано помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали. Помещението е отворено, за 

да бъдат върнати в него изборни книжа и материали от 
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произведените през 2021 г. избори за народни представители, по-

точно на 4 и на 11 юли. Докладвам го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ 

докладчик – колегата Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, извинявам се, но заедно със 

запорното съобщение е пристигнала и покана за доброволно 

изпълнение, която да бъде връчена на лицето, чрез работодателя му. 

Докладвам за сведение – вх. № ЦИК-00-40/31.01.2023 г.  

Ще резолирам на директора на дирекция „Администрация“ да 

бъде връчена. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега, 

Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ МИ-08-2-1/01.02.2023 г.  

Заместник-административният ръководител на Районна 

прокуратура – Благоевград, ни информира, че по отношение на едно 

лице и ни изпраща препис от протоколно определение, постановено 

по наказателно дело от общ характер по описа на Районен съд – 

Благоевград, с което на И. М., с посочено ЕГН и адрес, е 

присъдено наказание „лишаване от свобода за срок от 15 месеца“, 

чието изтърпяване е на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три 

години, както и наказание „лишаване от право да заема държавна 

и/или обществена длъжност, свързана с упражняване на 

избирателните права на гражданите“ за срок от 18 месеца.  

„Следва да изпълните така определеното наказание „лишаване 

от право да заема държавна и/или обществена длъжност, свързана с 

упражняване на избирателните права на гражданите“ за срок от 

18 месеца. За предприетите от нас фактически действия следва да 

уведомим Районна прокуратура – Благоевград.  

Казват ни, че определението за одобряване на споразумение е 

влязло в сила на 24 януари 2023 г. и молят незабавно, след 

получаване на настоящото писмо, да ги уведомим дали осъденото  

лице заема държавни и/или обществени длъжности, свързани с 
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упражняване на избирателните права на гражданите, кое лице е 

работодател на И. М. и след датата 24 януари 2021 г. дали 

лицето продължава да заема въпросната длъжност. 

Колеги, докладвам ви го, тъй като с предходно наше писмо, по 

повод получено писмо от Районен съд – Благоевград, става въпрос за 

същото лице – вх. № МИ-0802/30.01.2023 г. 

От Районен съд – Благоевград, съдията по делото ни 

информира за наложените наказания на същото лице.  

След като направих справка, установих, че става въпрос за 

едно и също лице. По този повод изпратихме писмо до 

„Информационно обслужване“ АД, на първо място, да ни отговорят 

дали посоченото лице към настоящия момент заема такава 

длъжност, свързана с избирателните права на гражданите, както и 

същото да бъде включено в регистрите за бъдещи проверки за срока 

на наложеното наказание лишаване от права да заема такива 

длъжности. 

Сега ви докладвам, че с вх. № МИ-00-4/31.01.2023 г. от 

„Информационно обслужване“ АД сме получили отговор, с който ни 

информират, че въпросното лице е добавено в списъка, считано от 

31 януари 2023 г. до 31 юли 2024 г.  

С още едно писмо – вх. № МИ-00-4-1/31.01.2023 г., в 

допълнение към този отговор относно посоченото лице ни 

информират, че при извършена допълнителна проверка е 

установено, че посоченото лице последователно е заемало длъжност 

на член, секретар и председател на различни секционни избирателни 

комисии в РИК – Благоевград, в периода от 2017-а до 2022 г. 

Същото лице не е регистрирано като член на РИК или ОИК, 

кандидат, наблюдател, застъпник, представител или анкетьор и към 

момента не заема такава длъжност съгласно водените регистри. 

Колеги, на първо място, предлагам лицето да се впише в 

регистъра, който се води в Централната избирателна комисия, при 

извършване на бъдещи проверки, считано от 31 януари 2023 г. 

до 31 юли 2024 г. 
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Ще подготвя писмо-отговор до Районна прокуратура – 

Благоевград, с което ще ги информирам за резултатите от 

извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД 

относно това лице, както и, че същото от 31 януари 2023 г. вече ще 

бъде вписани в регистрите при бъдещи проверки. Може би ще 

добавим, че към момента не заема длъжност като член на СИК и не е 

регистриран като член на РИК или ОИК. При бъдеща проверка ще се 

има предвид наложеното му наказание за определения срок. Това е 

предложението ми. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Чухте, колеги, доклада и предложението за отговор. 

Ако няма становища, предлагам да гласуваме писмото до 

Районна прокуратура – Благоевград. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието. 

Ще бъде подновено в 14,30 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми 

колеги, продължава заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

Както казах в началото на днешното заседание, секретарят на 

Комисията – госпожа Солакова, е в отпуск. 

Определям книжата да бъдат подписвани за секретар от 

заместник-председателя на Централната избирателна комисия 

господин Димитров. 

Желае ли някой да се включи в дневния ред? 
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Ако няма, тъй като указът на президента за насрочване на 

изборите за народни представители все още не е пристигнал, 

закривам днешното заседание и насрочвам следващото за утре, 

2 февруари 2023 г., от 10,30 ч. Благодаря. 

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 13,10 ч.) 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Емил Войнов 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Димитър Димитров 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


