
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 216 

   

На 2 август 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН   РЕД: 

 

1. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Севинч Солакова, 

Димитър Димитров,  Силвия Стойчева и Ерхан Чаушев 

2. Машинно гласуване. 

 Докладва: Любомир Георгиев 

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Докладва:  Цветозар Томов 

4. Проект на решение относно провеждане на консултации 

при областните управители за определяне съставите на РИК и 

назначаването им за произвеждане на изборите за народни 

представители на 02.10.2022 г. 

 Докладва: Любомир Георгиев 

5. Проект на решение относно жребий при попълване на 

съставите на РИК. 

 Докладва: Любомир Георгиев 

6. Проект на решение относно определяне на 

възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и 

специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни 

представители на 02.10.2022 г. 

 Докладва: Севинч Солакова 

7. Разни. 

 Докладват: Димитър Димитров и Любомир Георгиев 
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8. Проект на решение за приемане на хронограмата за 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

 Докладват: Силвия Стойчева и Йорданка Ганчева 

 

ПРИСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Севинч Солакова, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и  

Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАТ: Росица Матева, Емил Войнов, Гергана 

Стоянова, Елка Стоянова и Цветанка Георгиева 

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

госпожа Камелия Нейкова – председател.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Добър ден, колеги! 

Осем членове на ЦИК сме в залата, имаме кворум заседанието да 

бъде редовно проведено. 

В отпуск са колегите Росица Матева, Емил Войнов, Гергана 

Стоянова, Елка Стоянова и Цветанка Георгиева. Другите колеги ще 

закъснеят малко.  

Предлагам Ви следния проект на дневен ред. 

1. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Севинч Солакова, 

Димитър Димитров,  Силвия Стойчева и Ерхан Чаушев 

2. Машинно гласуване. 

 Докладва: Любомир Георгиев 

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Докладва:  Цветозар Томов 

4. Проект на решение относно провеждане на консултации 

при областните управители за определяне съставите на РИК и 

назначаването им за произвеждане на изборите за народни 

представители на 02.10.2022 г. 
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 Докладва: Любомир Георгиев 

5. Проект на решение относно определяне на 

възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и 

специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни 

представители на 02.10.2022 г. 

 Докладва: Севинч Солакова 

6. Разни. 

 Докладват: Димитър Димитров и Любомир Георгиев 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  В Административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Включвам Ви. 

Други колеги? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), 

против – няма.  

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред. 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колеги, с вх. № НС-01-1 от 01.08.2022 г. сме получили 

препис от Указ № 213 от 1.08.2022 г. на президента на републиката, 

с който е разпуснато 47-ото Народно събрание и са насрочени 

избори за Народно събрание на 02.10.2022 г. Докладвам Ви го за 

сведение. В тази връзка предлагам да вземем протоколно решение на 

интернет страницата на ЦИК да се направи секция „Избори за 

Народно събрание 2.10.2022 г.”, където да бъдат публикувани 

всички решения и материали във връзка с тези избори. Моля, режим 

на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 
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Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), 

против – няма. 

 Идеята е цялата лява страна на сайта ни да бъде освободена 

за изборите на 2.10.2022 г. 

Във връзка с насрочените избори вчера изпратихме до 

Народното събрание писмо да ни бъде предоставена информация 

кои са парламентарно представените партии и коалиции, които имат 

парламентарна група в 47-ото НС, като информацията ни е 

необходима за изпълнение разпоредбите на чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, 

ал. 2 от ИК. Текстът на писмото е в папката с моите инициали от 

днес. Моля Ви за последващо одобрение.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева ), 

против – няма. 

В тази връзка Ви докладвам писмо с вх. № НС-02-12 от 

1.08.2022 г. Писмото съм разпределила на колегата Георгиев, тъй 

като той ще е докладчик по проекта на решение, но и в моя папка 

има отговора на Народното събрание, с което ни предоставят 

исканата информация относно парламентарните групи и броя на 

народни представители. Може да се запознаете, за да го вземем 

предвид при приемането на решение, което, както е предвидено по 

дневния ред, ще бъде в днешното заседание с оглед сроковете за 

провеждане на консултациите. 

Госпожо Солакова, заповядайте по точка Административни 

преписки. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, на предишното 

заседание Ви докладвах писмо от „Информационно обслужване” с 

№ ЦИК-00-259 от 26.07.2022 г. Във връзка с договори, чийто срок 

изтече и приетите протоколни решения за приемане на работата по 

изпълнението на договорите да се изготвят удостоверения от ЦИК 

по този повод. Проектите на удостоверения са във вътрешната 

мрежа. Моля да ги погледнете и да ги гласуваме. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

погледнете проектите. Ако нямате бележки по тях, моля да 

гласуваме. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), 

против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, докладвам Ви писмо от 

Министерството на финансите с вх. № ЦИК-04-65 от 28.07.2022 г. 

във връзка с указания за предоставяне на информация, свързана с 

текущото отчитане изпълнението на бюджета за 2022 г. за сведение 

на ЦИК и за съобразяване и изпълнение от счетоводството.  

Докладвам само за запознаване писмо ЦИК-04-67 от 

29.07.2022 г. Във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни 

избори имаме писмо в срок до 02.08.2022 г. да изготвим и 

предоставим на МФ прогнозните разчети за разходите по 

произвеждане на изборите в частта за ЦИК, като изрично в писмото 

са изразили молба да предоставим информация като прогнозни 

разчети относно необходимите средства за възнаграждения на РИК и 

на СИК и специалистите към РИК, независимо че решението за 

определянето се приема на по-късен етап. Предлагам го за 

запознаване и обсъждане на работна група и тогава ще Ви 

предоставим на вниманието предложението за прогнозните разчети. 

Докладвам за запознаване ЦИК-08-27-1 от 1.08.2022 г. От 

Службата по трудова дисциплина сме получили отново офертата за 

профилактични прегледи, като са предвидили провеждането да бъде 

в  рамките на 2 седмици, като датата за лабораторните изследвания 

остава непроменена, както е съгласувана.  

Докладвам Ви за сведение писмо от Сметната палата с 

приложен окончателен одитен доклад относно одита на годишния 

финансов отчет на ЦИК за 2021 г. Знаете, че ни беше представен 

проектът на одитен доклад, ние го приехме без възражения. Сега в 

момента в същия вид е и окончателният доклад. Нямат забележки 
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извън двете забележки, за които си спомняте, че ЦИК е уведомена в 

хода на извършването на одита във връзка с осчетоводяването и 

определянето на параграфите в някои случаи, които не водят до 

проблем с финансовото отчитане при изпълнението на бюджета. 

Одитният доклад ще се съхранява в деловодството и всеки, който 

желае, може да се запознае с подробностите. 

Колеги, във връзка с представените резултати от извършена 

проверка в ГД ГРАО за гласуване в нарушение в изборите на 

14.11.2022 г. за народни представители, за президент и 

вицепрезидент на републиката, във вътрешната мрежа има изготвени 

два проекта, които са до РП – Добрич, поотделно за всяко едно лице. 

В случая по списъка за гласувалите повече от един път Ви предлагам 

да ги гласуваме анблок и да изпратим двете писма, с които да 

сезираме РП за лицата В.  А.   А.   под № 1 в 

списъка и Я.    Ж.   Г.  под № 4 в същия списък. 

Посочваме в самите писма, че въз основа на тази проверка, 

извършена в ГД ГРАО, сезираме ги, като имаме данни за тези две 

лица, че са гласували два пъти. Посочваме секциите, в които лицата 

фигурират в основния избирателен списък, както и секцията, в която 

са дописани в допълнителната страница на избирателния списък. 

Предлагам Ви да приложим заверено копие от писмото на ГД ГРАО, 

с което те ни уведомяват, да приложим заверените от ТЗ ГРАО 

съответни страници от избирателния списък и така, както са 

получени от нас, декларациите от лицата, когато има такива. И в 

двата случая имаме приложени декларации. В ЦИК да оставим 

копия от тези приложения, за да може самите документи да се 

намират при разследващия орган. 

От списъка на гласувалите повече от един път, който е 

разпечатка от ГД ГРАО, той не е подписан, той винаги така се 

прилага към писмото на ГД ГРАО, да приложим копие от 

съответните страници, в случая от стр. 1 на този списък, както и да 

посочим както имената на лицата, така и позицията в този списък. 

Надявам се, че като подходим така, да няма необходимост от 
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допълнителни уточнения, допълнително предоставяне на 

информация, защото считам, че цялата налична информация, всички 

документи, с които разполагаме, ги изпращаме на компетентната 

РП. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

Вашите изказвания или предложения, ако имате такива. Няма. Моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и 

Цветозар Томов), против – няма 

Колеги, следващ докладчик в тази точка е господин 

Димитров. Заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, в моята папка има две писма, едното от които е от 

господин Събев – министъра на транспорта и съобщенията, а 

другото от администрацията на МС. В двете писма се посочват 

имената на хората, които трябва да бъдат заменени или освободени 

от състава на Постоянно действащото специализирано звено за 

техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното 

електронно гласуване. Подготвил съм решение, което е същото, 

каквото сме вземали и при предходни случаи. С него изменяме и 

допълваме първото Решение № 1088 от 1.02., което е изменено с 

Решение № 1137 от 19.04. и съответно с Решение № 1138 от 

4.05.2022 г. Смисълът на това решение е да заменим господин И.  

Ш.  , който вече не може да бъде член на звеното, с В.           

П.  Р. . Това е предложението на администрацията на МС, 

както и едновременно с това да освободим Д.  П.  , която 

представлява специализираното звено в Министерството на 

транспорта и съобщенията, без да извършваме замествания, тъй като 

тя беше втори резервен представител. Има проект в моята папка. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект  за решение – за актуализиране състава на Постоянно 



8 

 

действащото звено за техническо осигуряване на дистанционното 

електронно гласуване, имате ли изказвания? Няма. Моля, режим на 

гласуване  по така представения проект на решение. Следва да се 

възложи на администрацията да актуализира информацията на 

интернет страницата на ЦИК в секцията, където е информацията за 

постоянното звено. 

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

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева  и Цветозар Томов), против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Решението е № 1197 от 2.08.2022 г. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Първо, вече имаме ново правителство. Да 

се спомене откога е преписката. Контекстът е важен. 

По-същественият момент е следният. Няма какво да се 

уточнява с лица. Хайде да спрем с тази практика. Общуваме с 

институции. Това е институционално поделение на институция, 

която си държи на положението. Моля занапред да няма както в 

предишни години, когато пак сме си говорили: общуваме само с 

институции и в писмен вид, не по телефона! 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Техническа подробност. Отнася се 

до интернета, какъв му е мейлът и какъв му е телефонът. Писмено 

сме получили предложението. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Подробно, не подробно – все тая. Капка 

по капка вир става. Пуснем ли това, явно ще продължим както 

преди: по телефона, имейли и пр., и пр., да не се връщаме натам. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, докладвам за сведение 

писмо, постъпило с вх. № ЦИК-03-19, както и свързаното с него № 

ЦИК-00-228. Те се отнасят до спора по прекратяване на проекта за 

изпълнение на договора. Госпожа П.   е изпратила новия 

график, според който на 1.09.2022 г. трябва да бъде обявена 

обществената поръчка по ЗОП по изпълнение предмета на договора, 

бенефициент по който в момента е МЕУ. Има и няколко други 
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срокове. Ние сме в копие в писмото. Договорът се отнася до 

електронното гласуване. Докладвам, за да знаем, че сме получили 

тази информация. Можем да очакваме, че до 1.09.2022 г…. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  

Следващ докладчик по тази точка е госпожа Стойчева. 

Заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА:  Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, в ЦИК е постъпило писмо от кмета на община Тервел 

с искане за отваряне на запечатано помещение в общината, в което 

се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори 

за народни представители на 11.07.2021 г. Иска се разрешение за 

отваряне на запечатаното помещение с цел предаване на ценните 

книжа и материали на Държавен архив и унищожаване на неценните 

документи. В папката с моите инициали има проект на писмото до 

община Тервел, в което указваме как да отвори запечатаното 

помещение въз основа на Решение на ЦИК № 1244-МИ от 

30.09.2021 г., без да е необходимо такова изрично разрешение от 

ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Моля да гласуваме проекта на писмо до кмета на 

община Тервел. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева  и Цветозар Томов), против – няма.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Докладвам за сведение постъпило 

писмо от кмета на район „Тракия”, община Пловдив, с приложени 

към него заповед за назначаване на комисия и извършените от 

комисията действия по отваряне на запечатано помещение, в което 

се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент 

и вицепрезидент на републиката и национален референдум, 

произведени на 06.11.2016 г., с цел архивиране на книжата и 

материалите. 
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За сведение докладвам писмо от областния управител на 

област Русе във връзка с постъпил в областната управа сигнал за 

непремахнати предизборни агитационни материали от 

произведените на 14.11.2021 г. избори за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители, които се намират на 

община Две могили. ЦИК е в копие на това писмо. То е изпратено до 

кмета на община Две могили, който е компетентен да предприеме 

съответните действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е господин Чаушев. Заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Уважаеми колеги, докладвам Ви 

прокурорски преписки. 

№ НС-09-128 от 1.08.2022 г. – постановление, с което се 

изпраща по компетентност от СРП към РП –Враца. За сведение. 

Докладвам за сведение № НС-09-127 от 1.08.2021 от СРП – 

също постановление се изпраща по компетентност на РП – Добрич. 

№ МИ-09-578 от 29.07.2022 г. – постановление за 

прекратяване на наказателно производство от Териториално 

поделение на РП – Ардино. След извършена проверка и извършване 

на съответните действия поради липса на вина, а именно пряк 

умисъл се прекратява наказателното производство срещу едно лице, 

което е гласувало. Постановява се, че е допусната от СИК, а на 

всичко отгоре е нямала и забранителен списък. Предлагам да не се 

обжалва това постановление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

друго предложение? Няма. Моля да гласуваме предложението да не 

се обжалва това постановление. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и 

Цветозар Томов), против – няма.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Докладвам № НС-09-129 от 01.08.2022 г. 

от РП – Кърджали. По едно досъдебно производство със съответен 
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номер е прекратено наказателното производство, поради това че 

преди това е имало образувано срещу същото лице производство в 

РП. Предлагам да не се обжалва това постановление. Дублирани са 

производствата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

друго предложение? Няма. Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветозар Томов), против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изчерпихме 

тази точка. 

 

Преминаваме към втора точка: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Докладва господин Георгиев. Заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. 

В папката с мои инициали докладвам четири входящи писма 

с №№ ЦИК-00-276, ЦИК-00-278, ЦИК-00-280 и ЦИК-00-281, 

всичките от 29.07.2022 г., които са в отговор на наши писма за 

предоставяне на оферти за отпечатване на хартия. В два от 

отговорите е казано, че благодарят за проявения интерес и не могат 

да отговорят на всички изисквания. Другите два отговора са с 

уточняващи въпроси. До момента не са пристигнали отговори от 

останалите три, до които бяха изпратени писмата. Срокът беше до 

днес. Предлагам ги за запознаване, за сведение и за обобщаване, 

когато изтече срокът с евентуално уточняване да отговорим и на 

поставените в писмата въпроси на тези, които проявяват интерес за 

изготвяне на оферта. 

В тази точка докладвам други две писма. Първото е с вх. 

№ ЦИК-00-282 от 1.08.2022 г. и е от ИО. Другото е с вх. № ПВР/НС-

23-17 от 29.07.2022 г. от „Сиела Норма”. Двете писма са във връзка с 

гаранционното обслужване на СУЕМГ. По-подробно е второто 
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писмо. Сега ги докладвам за запознаване и за сведение с последващо 

обсъждане как продължаваме с вземане на решение и последващо 

действие.  

Докладвам за запознаване и за сведение писмо с вх. № ЦИК-

00-242-2 от 1.08.2022 г. В същата моя папка има подпапка. 

Приложени са два файла, единият преведен, единият е с изпратени 

корекции от поръчката за превод, свързан със СУЕМГ и целия 

процес на превод на материалите. 

Последно докладвам за сведение приемо-предавателен 

протокол, сканиран от двете устройства, които вчера приехме и ни 

доставиха в ЦИК във връзка с изпълнение на решението от 

предишното заседание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Георгиев, 

във връзка с Вашия доклад, Вие като че ли докладвахте преведените 

материали, получени в резултат на обучението трето ниво 

отдалечени софтуерни консултации. Тъй като, докато докладвахте, 

направих справка във вътрешната мрежа, всички тези материали, 

включително и преводите, администрацията трябва да има 

ангажимент да ги премества в папката „Народно събрание, машинно 

гласуване”, има подпапка „Получаване на знания машинно 

гласуване”, в която има нарочна папка „Материали от обучения”. 

Моля Ви да възложите чрез директора на Дирекция 

„Администрация” цялата тази поредица от номера, файловете да 

имат наименования, как се нарича в краткост съответното 

ръководство, защото тези документи ще са необходими на ЦИК и да 

не се губи оперативно време в отваряне на 20 файла, докато 

намериш съответното  ръководство. Това е задача, поставена на 

деловодството отдавна: всичко, което се качва във вътрешната 

мрежа, да има наименование, а не само номер, за по-бърза работа. 

Ще имам грижата в останалата част. Моля Ви да бъдат преместени, 

защото това, което докладвахте, не се намира там. 

По отношение на доклада за двете машини, те бяха в 

изпълнение на протоколно решение на ЦИК, но е във връзка с 
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проверка на съдържанието на диска, външния носител, който беше 

предоставен от „Сиела Норма”, тъй като, за да бъде продължена 

работата по проверката, бяха необходими машини. Имате ли 

информация кога ще продължи тази проверка? 

 

Колеги, следващата трета точка е: 

ИСКАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА 

ОИК. 

Колега Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, постъпило е искане за 

изплащане възнаграждение на членовете на ОИК – Смолян, с вх. № 

МИ-27-145 от 26.07.2022 г. Става дума за три проведени заседания 

на ОИК на 20.05., на 27.05 и на 14.07.2022 г., с които два пъти е 

освобождаван общински съветник и веднъж е освободено лице, 

избрано за общински съветник, и на негово място е обявено за 

избрано следващото от листата на политическата партия, която е 

извършила промяната. Приложени са всички документи, които 

показват основателността за вземане на тези решения, както и 

самите решения. Извън това са проведени три дежурства, свързани с 

организацията на работата по отношение на тези заседания. 

Приложена е счетоводна справка и контролен лист от финансовия 

контрольор на ЦИК със становище, че разходът от 2058,84 лв. за 

тези 3 заседания и 3 дежурства е законосъобразен. В тази връзка 

предлагам да гласуваме този разход. Документите и справката са 

пред мен. Ако трябва допълнителна информация, съм готов да я дам. 

По заседания: първото заседание 543,97 лв., второто заседание – 

597,17 лв., на третото заседание 554,61 лв. Това е разходът заедно с 

осигурителните вноски, които са дължими, за да бъде извършен. И 

за трите дежурства: по 121,03 лв. на две от дежурствата и на третото 

114,38 лв. Предлагам да гласуваме този разход. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания относно  искането на ОИК – Смолян, за изплащане на 
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възнаграждения? Няма. Моля, режим на гласуване да одобрим 

направеното предложение за изплащане на възнаграждения. 

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

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов), против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, след малко 

ще прекъсна заседанието за осъждания в работна група, тъй като 

следващите проекти на решения трябва да приемем в днешния ден, 

но преди това трябва да обсъдим детайлите в тях. 

Преди да прекъсна, госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само коригирам 

предложението си одитният доклад от Сметната палата да се 

съхранява заедно с годишния финансов отчет за 2021 г. в 

счетоводството на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието на ЦИК за провеждане на работна група. Ще 

продължим заседанието в 14,30 ч. 

(След прекъсването.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на ЦИК. В залата сме девет членове, имаме кворум. 

Имате  ли предложения по дневния ред?  

Господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ:  Предлагам нова точка: Проект на 

решение относно жребий при попълване на съставите на РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това да бъде нова т. 

5, т. 5 да стане т. 6, а т. 6 да стане т. 7. 

Колеги, има ли други предложения? Няма. Моля да гласуваме 

предложението за допълване на дневния ред. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова и 

Силвия Стойчева), против – няма.  
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Продължаваме с четвърта точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА 

КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА РИК И НАЗНАЧАВАНЕТО ИМ 

ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.10.2022 Г. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ:  Проектът е с № 1200 в папката с 

моите инициали от днес. Предлагам да гледаме страница по 

страница със съответните допълнителни забележки след 

направеното работно обсъждане и да преминем към приемане на 

текста. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

разглеждаме Раздел първи „Консултации при областните управители 

за съставите на РИК”. Моля да прегледате стр. 1 от проекта за 

решение дали са отразени всички корекции, направени по време на 

работната група. Тя е до т. 3, буква „б”. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Предлагам т. 3 последно изречение на 

нов ред със следното съдържание: „Документи, посочени по-горе, се 

представят със саморъчен подпис, без да е необходима тяхната 

нотариална заверка.” 

 Може и по-добра редакция: „Документите, посочени по-горе, 

се представят със саморъчен подпис, без да е необходима тяхната 

нотариална заверка.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Това е след буква „е” на т. 3. 

Аз предлагам да подлагам на гласуване всяко постъпило 

предложение по проекта, за да може, ако бъде възприето от ЦИК, то 

да стане част от решението. Би могло да гласуваме и накрая. 

Ако не възразява колегата Чаушев, предложението, което той 

направи, да не бъде конкретно след т. 3, б. „е”, а да бъде в края на 
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решението, за да бъде приложимо за всички случаи.  Имам предвид 

то да бъде в края непосредствено преди текста за обжалването така, 

както той го предложи. Или да бъде след всяка точка? 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нека не разместваме пак пластовете. 

Текстът, който предложих, е за конкретната т. 3. Затова присъства 

изразът „посочени по-горе”. Това „по-горе” визира конкретна 

ситуация, а не абстрактна. 

Тук възраженията тръгнаха след направено предложение този 

текст да върви някъде надолу за всички документи. Кой знае защо 

тръгнахме не по същество, а дали било по-горе или по-долу, по-

встрани или не знам къде. Да се уточним: ако ще върви надолу, 

естествено, трябва да се прецизира цялостният текст. Моята визия за 

предложение беше конкретно за т. 3. Текстът е напълно нормален за 

т. 3. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По т. 3 има ли 

други предложения, за да ги подложа на гласуване? Според мен не 

всичките документи, посочени в т. 3, се подписват от лицата. То не е 

документ по смисъла на това, което казвам. Можем да ги изброим – 

по б. „а”, „в”, „г”, „е”, или с изключение на „д”.  

Колеги, ако няма други предложения, подлагам на гласуване 

предложението, направено от колегата Чаушев за допълване на 

текста след т. 3 след подточка „е” както беше предложено. Моля, 

режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 7 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – 3 (Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев и Цветозар Томов).  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Много моля, госпожо председател, 

тъй като някой има проблем с моя вот, да прегласуваме. Не знам 

дали някой го оспорва, аз също не го оспорвам, Ваша е преценката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Според мен няма 

необходимост от прегласуване. Мисля, че не е необходимо 
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прегласуване, тъй като предложението беше подкрепено с 

необходимото мнозинство. От 10 членове в залата 7 са гласували 

„за”, 3 – против. Налице е мнозинство от 2/3. Няма и оспорване, така 

че считам, че не е необходимо прегласуване. Въпросът за 

техническия проблем в системата е въпрос на друго решение. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 7 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – 3 (Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев и Цветозар Томов).  

Както в началото говорихме, разглеждаме т. 4, т. 5, 

включително до подточка „д” на т. 5. Има ли предложения, както в 

началото говорихме, освен редакционните, които трябва да бъдат в 

подточка „а”, да се добави телефонът за контакти, в б. „г” – 

редакция, аналогична на подточка „б” на т. 3, които са отразени. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз просто го поставям на 

обсъждане, тъй като на работната група, на която присъствах, мисля 

госпожа Нейкова направи предложение и е залегнало правното 

основание от текста на чл. 19, но не виждам така, както беше 

осъждано, може и аз да съм в грешка, тъй като възприехме част от 

бележките от работното обсъждане и сега в текста с оглед 

предишното гласуване и с оглед направеното предложение от 

колегата Чаушев, поставям на обсъждане предложението на 

председателя по чл. 19 за всички документи. Говорихме по ИК за 

саморъчно подписано, но и ако има документи на чужд език, 

виждам, че колегата докладчик го е възприел като правно основание 

от работното обсъждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Когато документите 

са на чужд език, се представят с легализиран превод на български 

език. 

Във връзка с предложението на колегата Ганчева и това, 

което осъждахме на работна група, Вашето предложение беше, че се 

поставя на обсъждане въпросът за чл. 19, а текстовете относно 
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документи, които са на чужд език или трябва да се доразвият, тъй 

като поясняваме за саморъчния подпис, тогава би трябвало да 

поясним и за останалите неща. Вижте как е текстът на чл. 19. 

Смятам, че така, както е записан чл. 19, е пределно ясен. Предвид 

практиката как се прочитат решенията на ЦИК, може би е 

необходимо дори пренасяне на текста на Закона в решенията, за да 

няма объркване. Може би не е необходимо в цялост. Както 

прецените, колеги. Смятам, че има документи, които може да се 

наложи да бъдат превеждани. Това го обсъждахме достатъчно. Ако 

има воля, този текст да се възпроизведе. 

Другият вариант е текстовете, които касаят дипломата за 

висше образование, да се допълнят с текст, второ изречение, както е 

текстът на чл. 19:  „В случай, че дипломата е на чужд език, тя да 

бъде съпроводена с легализиран превод на български език”. Мисля, 

че такъв е текстът на Закона. 

Колеги, в тази връзка предлагам в т. 3, подточка „г”, в т. 5, 

подточка „ж” да се добави второ изречение, аналогично на текста на 

чл. 19, а именно: „В случай, че документът за завършено висше 

образование е на чужд език, се представя заедно с легализиран 

превод на български език”.  

Има ли друго предложение? Подлагам на гласуване 

направеното от мен предложение за допълване на т. 3, б. „г” и т. 5, б. 

„ж” по отношение на дипломите за висше образование, ако са на 

чужд език. Моля, режим на гласуване  

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – няма.  

Продължаваме с т. 5, по която до края има ли предложения? 

Няма. 

Господин Георгиев, продължете със следващите точки от 

проекта. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ:  По т. 6 – „когато при 

консултациите при областния управител не е постигнато съгласие”, 

до края на раздела, който завършва с т. 12.2., не са постъпили 

предложения за корекции. Моля да погледнете т. 12.1 и 12.2 – 

разпределението на съставите, въпреки че вече го гледахме, за 

евентуални корекции, ако има технически грешки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, до края на 

Раздел първи, а именно от т. 6 до 12.2 мисля, че нямаше 

предложения по текстовете на работното обсъждане. Има ли сега 

предложение, различно от внесения проект? Няма. 

Продължаваме с Раздел  втори – Изисквания към членовете 

на РИК. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не се ли повтаря отчасти съдържанието 

на т. 6 в т. 7? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ:  Като действия – да, иначе като 

начални условия… 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:   Като цяло съдържанието на т. 7 я има 

в т. 6. Не е постигнато съгласие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Когато не е 

постигнато съгласие за състава на РИК, какво изпраща. А когато не е 

направил предложение, защото… 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:   Той не прави предложение, когато не е 

постигнато съгласие. Изпраща същото, което е описано в т. 5. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Той може да не направи 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 7 казва, че 

когато областният управител не е направил предложение, 

независимо има ли съгласие, или няма, той е длъжен да изпрати 

документите на ЦИК, за да вземе ЦИК решение. Аз така я разбирам. 

По Раздел втори „Изисквания към членовете на РИК”, само 

по т. 13.5 – независимо от обжалването на решението за назначаване 
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на съответната РИК. Коментирахме да го да има ли „съответната 

РИК”. Ясно е, че е на някоя РИК. 

Раздел трети – „Статут на членовете на РИК”. Отбелязана е 

редакцията в подточка „и”. 

Колеги, имате ли предложения по текста? Изказвания? Това, 

което си бях отбелязала, мисля, че е взето предвид. 

Ако няма предложения, подлагам на гласуване Решението за 

провеждане на консултации при областните управители за 

определяне съставите на РИК и назначаването им за произвеждане 

на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. с 

направените допълнения, които бяха подложени на отделно 

гласуване. Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), 

против – 1 (Цветозар Томов).  

Колеги, това е Решение № 1198-НС. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Към това решение има и 

приложение, което трябваше да разгледаме и гласуваме 

едновременно, тъй като се цитира. То е образец на декларация. Да го 

приемем с протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с приетото току-що решение правя уточнение, че към проекта на 

решение, което беше докладвано и прието Решение № 1198-НС, 

неразделна част от него е декларацията по чл. 60 от ИК, която трябва 

да попълнят членовете на РИК, която също беше разгледана и 

обсъдена.  

 

Колеги, продължаваме с точка пета по дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЖРЕБИЙ ПРИ 

ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА РИК. 

Господин Георгиев, продължете със следващия си проект. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Проектът на решение за провеждане 

на жребия е в папката с моите инициали с № 1203. Той е на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 61, ал. 7, 8 и 9 от Изборния кодекс и 

е относно случаите, в които партиите и коалициите не са направили 

предложение за всички членове, на които имат право, или когато са 

направили предложение за по-малко членове, незаетите места се 

попълват по предложение на други партии и коалиции, които са 

участвали в консултациите при областния управител, чрез жребий. 

Проектът включва точки 2, 3 и 4 с подточки от 1 до 5. Предлагам да 

се приеме този текст за провеждане на този жребий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли предложения? Ако няма, подлагам на 

гласуване така предложения проект.  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветозар Томов), против – няма.  

Това е Решение № 1199-НС. 

 

Преминаваме към шеста точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РИК И СИК/ПСИК 

И СПЕЦИАЛИСТИТЕ КЪМ РИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.10.2022 Г. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, проектът на 

решение за определяне на възнагражденията е съобразно 

методиката, която е част от файла с проекта на решение съобразно 

размерите на минималната месечна работна заплата за страната 

съгласно ПМС № 37 от 2022 г. в частта относно възнагражденията 

на членовете на РИК. По отношение членовете на СИК е съобразено 

с часовата работна заплата, определена със същото ПМС. Размерите 

ги виждате. 
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Заедно с решението за определяне на възнагражденията на 

членовете на РИК и на СИК определяме и размера на 

възнагражденията на специалистите към РИК. 

По т. 1 в годините се утвърди практиката да определяме 

възнаграждението на РИК диференцирано в зависимост от броя на 

секциите – до 400 и над 400 броя секции в съответния изборен 

район. Така предвижда и този проект. 

По отношение на т. 2 – за размерите на възнагражденията на 

членовете на СИК, основното възнаграждение за член е в т. 2.1. 

Съгласно чл. 97 от ИК то се дължи за времето, необходимо за 

изпълнение на функциите на членовете на СИК. По т. 2.2 е 

предвидено допълнително възнаграждение за получаване на 

устройствата за машинно гласуване, бюлетините и другите изборни 

книжа и материали и за подреждане на изборното помещение. В т. 

2.3 е допълнителното възнаграждение за предаване на протоколите и 

изборните книжа и материали в РИК, съответно на общинската 

администрация. 

В т. 2.4. се определя възнаграждението за членовете на СИК 

извън страната. Всички членове получават това допълнително 

възнаграждение по т. 2.3, защото всички изчакват потвърждение от 

ЦИК.  

В т. 3 е посочен периодът, в който се изпълняват 

пълномощията на РИК и това е времето, за което се дължи 

възнаграждението. 

Размерите на възнагражденията на специалистите са в т. 7. Те 

са три категории – експертите към РИК, техническите сътрудници, 

технически сътрудници за целия период на подпомагане на 

дейността и технически сътрудници, които са към изборния ден. 

Предлагам от проекта да отпадне т. 9. 

С оглед на направените обсъждания по т. 9 – нека тя да 

остане в решението като накрая предлагам редакция след 

„държавния бюджет” „по ред, определен от областния управител”. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение? 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:   Имам въпрос относно т. 2.4. На мен 

ми звучи неясно текстът. Вие казахте, че това е една от разликите – 

всички членове на СИК извън страната получават това 

допълнително възнаграждение. То обаче е определено като 

фиксирана сума и някак си не е за времето на получаване на 

потвърждение, защото няма почасово измерване или изобщо 

измервана по време сума. Дали текстът да не бъде: „Всички членове 

на СИК извън страната получават допълнително възнаграждение по 

т. 2.1. и т. 2.2. и дотук?! Това не е за времето, а за самия ангажимент. 

То не варира в зависимост от продължителността на това време. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Добре, съгласна съм с мотивите. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Отчитането на часовете е много по-

справедливо. Иначе ще стане много сложно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Кой ще го отчита? 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Така тези, които работят по-бавно, 

ще получат по-голямо възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

има ли други предложения, редакции, изказвания? Ако няма, моля 

да гласуваме така представения проект на решение с направените 

корекции по него. Моля, режим на гласуване  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,  

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветозар Томов), против – няма.  

Това е Решение № 1200-НС. 

Колеги, прекъсвам заседанието на ЦИК. Ще продължим в 

16,30 ч. 

(След прекъсването.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на ЦИК.  
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Има ли предложения по дневния ред? 

Госпожо Ганчева? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Моля да включите нова точка по 

дневния ред – Проект на решение за приемане хронограмата за 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Във връзка с направеното предложение Ви предлагам това да 

бъде последната точка от дневния ред за днес, нова точка осма, а 

точка „Разни”, която гласувахме в началото на заседанието днес, да 

бъде отложена за следващото заседание. 

Докладчици са госпожа Стойчева и госпожа Ганчева. 

Ако няма други предложения, моля да гласуваме 

включването на тази точка в дневния ред. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и 

Цветозар Томов), против – няма.  

 

Колеги, продължаваме след направената промяна в дневния 

ред. 

 

Госпожо Солакова, заповядайте за докладване по първа 

точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, както докладвах в началото 

на заседанието, получихме писмо от Министерството на финансите с 

искане в срок днес да представим нашите прогнозни разчети във 

връзка с приемането на план-сметката за организацията на изборите 

за народни представители на 02.10.2022 г. След обсъждане на 

работна група предлагам да изпратим прогнозните разчети по план-

сметката в частта относно разходите, необходими за ЦИК. 

Предлагам те да са обособени в три точки: точка първа, за 
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възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по 

трудови и граждански договори; точка втора, за материално-

техническо осигуряване на изборния процес, включително за 

компютърна обработка на данните от гласуването, издаването на 

бюлетин с резултатите от изборите, за отпечатване на хартиените 

бюлетини, за разяснителната кампания за правата и задълженията на 

гражданите, за обучение на членовете на РИК и СИК; трета точка, 

разходи за медийни пакети по ИК. 

Съобразно практиката от произведените избори през 2021 г. и 

с оглед необходимостта от допълнително уточняване на дейностите 

и тяхното остойностяване като финансово изражение на машинното 

гласуване, предлагаме в писмото да направим предложение до МФ с 

отделно ПМС да бъдат предвидени средствата за такова 

обезпечаване на машинното гласуване в предстоящите предсрочни 

избори. 

Както говорихме, нашето предложение е и в частта относно 

бюджета на МС, в частност прогнозни разчети за средствата, 

необходими за възнаграждения на РИК и само СИК в страната, като 

уточним, че с Решение № 1200-НС на ЦИК от днес са определени 

конкретните размери на възнагражденията на РИК, СИК и на 

специалистите към РИК. Даваме прогнозните разчети като 

възнаграждения на РИК и СИК и уточняваме, че не се включват 

възнаграждения при обявена извънредна епидемична обстановка, 

както и не се включват разчети за възнаграждения на специалистите 

към РИК, посочени в Решение 1200-НС. Това е предложението в 

отговор на писмото на министъра на финансите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

Вашите изказвания по така представения доклад и предложението 

по писмото на МФ. Това са прогнозни стойности, предвид и на 

краткия срок, в който тази информация трябва да бъде предоставена. 

Ако няма други предложения, моля режим на гласуване да изпратим 

тази информация с предложение до министъра на финансите във 

връзка с изготвяне на план-сметката. 
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и 

Цветозар Томов), против – няма.  

 

Колеги, преминаваме към последната осма точка от дневния 

ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ХРОНОГРАМАТА 

ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 

ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, с колегата Ганчева след работно обсъждане в работна 

група нанесохме направените корекции в проекта за хронограма за 

изборите за НС на 2.10.2022 г. В хронограмата са разписани 

процедурите, действията и решенията, които ЦИК следва да 

предприеме във връзка с организирането и произвеждането на 

изборите. Качени са нанесените корекции. Ако имате някакви 

забележки и предложения, моля да ги кажете, ако не, да преминем 

към гласуване, тъй като доста подробно обсъждахме проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, мисля, че в 

работната група доста подробно беше разгледана хронограмата. Ако 

няма предложения по нея, така, както е представена след работното 

обсъждане, като технически се оформи, ще бъде публикувана в 

утрешния ден. Моля, режим на гласуване по така представения 

проект на хронограма за изборите за НС на 2.10.2022 г. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и 

Цветозар Томов), против – няма.  

Това е Решение № 1201-НС. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

ЦИК. 
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Насрочвам следващо заседание за четвъртък, 4 август 2022 г. 

от 14,00 ч., като времето дотогава ще бъде използвано  максимално 

за подготовката на изборните книжа и проекти на решения предвид 

сроковете в хронограмата, която току-що приехме. Благодаря Ви. 

Мисля, че днес свършихме достатъчно добра работа. Благодаря. 

 

(Закрито в 17,25 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

Стенограф: 

Виржиния Петрова 

 


