
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 217 

   

На 4 август 2022 г. се проведе заседание на Централната избирателна 

комисия при следния 

 

ДНЕВЕН   РЕД: 

 

1. Проект на решение относно утвърждаване на образци на изборни 

книжа за произвеждане на изборите за народни представители за НС на 

02.10.2022 г. 

Докладва: Камелия Нейкова 

2. Проект на решение относно единната номерация на избирателните 

секции в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г. 

 Докладва: Елка Стоянова 

3. Проект на решение относно единна номерация на секциите за 

гласуване извън страната на изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г.  

Докладва:  Елка Стоянова 

4. Проект на решение относно попълване на съставите на РИК. 

 Докладва: Любомир Георгиев 

5. Проект на решение относно утвърждаване на образци на указателни 

табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, 

наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни 

комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 

02.10.2022 г. 

 Докладва: Йорданка Ганчева 
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6. Проект на решение относно утвърждаване на образци на 

отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за 

народни представители на 02.10.2022 г. 

 Докладва: Силвия Стойчева 

7. Проект на решение относно определяне формата и структурирания 

електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на 

партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

 Докладва: Любомир Георгиев 

8. Проект на решение относно определяне формата и структурирания 

електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на 

независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 

02.10.2022 г. 

 Докладва: Любомир Георгиев 

9. Проект на решение относно реда за проверка на списъците с 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими 

кандидати за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. 

 Докладва: Любомир Георгиев 

9а. Проект на решение  относно определяне на мандатите в 

многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 

02.10.2022 г.  

Докладчик: Любомир Георгиев. 

10. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия  

Стойчева, Красимир Ципов, Елка Стоянова, Димитър Димитров 

и Йорданка Ганчева  

11. Машинно гласуване. 

 Докладва: Любомир Георгиев   

12. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Докладва: Силвия Стойчева 
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13. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

 Докладва: Елка Стоянова 

14. Разни.  

 Докладват: Димитър Димитров и Любомир Георгиев 

 

ПРИСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, Севинч 

Солакова, Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и  Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАТ: Росица Матева, Емил Войнов, Гергана Стоянова и 

Цветанка Георгиева. 

Заседанието бе открито в 14,25 ч. и председателствано от госпожа 

Камелия Нейкова – председател.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Добър ден, колеги! По 

технически причини заседанието започва малко по-късно. 

Предлагам следния проект на дневен ред. (Изчита дневния ред.) 

В платен годишен отпуск са колегите Росица Матева, Емил Войнов, 

Гергана Стоянова и Цветанка Георгиева. 

Имате ли предложения за допълване на така предложения дневен ред? 

Господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля да бъда включен в т. 10 и в т. Разни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Включвам Ви в т. 10, а в 

зависимост от темпото, с което работим, ще преценим дали ще разгледаме 

последната точка. 

Други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме така предложения дневен ред. 
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – няма.  

Колеги, във връзка с постъпили във вчерашния ден въпроси, които 

основно се отнасят до прилагането на нашето решение за провеждане на 

консултациите за съставите на РИК и съобщението, което в началото на 

днешния ден публикувахме, че документите и книжата, които се представят в 

изборния процес, не изискват нотариална заверка, освен в предвидените в ИК 

случаи, изрично казваме, че копията от документи за завършено висше 

образование не се заверяват нотариално, моля за последващо одобрение.  

Моля да гласуваме. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

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

няма.  

 

Преминаваме към точка първа по дневния ред:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.10.2022 Г. 

Колеги, проектите на изборни книжа бяха обсъдени в работна група. 

Бяха нанесени съответните корекции там, където е необходимо. Във 

вътрешната мрежа в папката с моите инициали е проектът на решение под 

№ 1208-НС. Самите проекти на изборни книжа в техния финален вариант са 

в папка „Изборни книжа”, които са след работна група. Предлагам Ви да 

приемем тази група от изборни книжа, а именно всички изборни книжа с 

изключение на протоколите, които към настоящия момент не са необходими. 

Останалите са с по-голяма спешност, тъй като са свързани със срокове, които 

изтичат по-рано съгласно приетата от нас хронограма. 
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Моля за кратък финален преглед на проектите на изборни книжа с 

отразени в тях всички корекции, направени по време на обсъжданията в 

работна група. 

Имате ли бележки по проектите на изборни книжа, които са предмет 

на обсъждане днес? Това са проекти на изборни книжа от удостоверение за 

член на РИК до списък за допълнително вписване на придружител по чл. 236, 

ал. 2 от ИК. Ако нямате бележки, моля, режим на гласуване  по така 

представения проект на решение за утвърждаване на образци на изборни 

книжа.  

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

Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов), против – няма.  

Това е Решение № 1202-НС. 

Във връзка с току-що приетото решение и след направено уточнение с 

„Държавен вестник” относно възможността за тяхното обнародване колкото 

се може по-скоро, няма възможност изборните книжа да бъдат обнародвани в 

утрешния брой, така че предлагам да изпратим писмо до главния секретар на 

НС във връзка с утвърдените с Решение № 1202-НС от днешна дата изборни 

книжа за произвеждане изборите за народни представители на 2 октомври да 

бъде разпоредено да има извънреден брой на „Държавен вестник” в първия 

възможен момент. Вероятно това ще бъде в някой от почивните дни, за да са 

на разположение обнародваните изборните книжа. Това е в изпълнение на 

чл. 6, ал. 1 от ИК. 

Моля да гласуваме такова писмо. 

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

Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар 

Томов), против – няма.  
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Преминаваме към втора точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЕДИННАТА НОМЕРАЦИЯ НА 

ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В СТРАНАТА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте с Вашия проект на решение. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам проектен № 1213-

НС – проект на решение относно единната номерация на избирателните 

секции в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г. Както вече председателят уточни, на работно заседание обсъждахме 

тези документи. Моля да погледнете текста за последни редакции и ако 

нямате такива, да го подложим на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този проект на 

решение имате ли изказвания или предложения по текста? Мисля, че в него 

няма нищо ново от предходните избори за народни представители. 

Указът на президента от 3 август 2022 г. е факт, получен е в ЦИК, така 

че няма пречка и той да бъде посочен в правните основания. Ако нямате 

предложения, моля режим на гласуване по така представения проект. Не 

бяхме отчетени всички при това гласуване. Моля за прегласуване по този 

проект.  

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

Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов), против – няма.  

Това е Решение № 1203-НС. 

 

Трета точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЕДИННА НОМЕРАЦИЯ НА 

СЕКЦИИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА НА ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, това е в папката с моите инициали с № 

1214. Моля да прегледате проекта и да го гласуваме, след като направите 

предложения за корекции, ако има такива. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с този проект. Няма изказвания. Моля, режим на гласуване. 

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

Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

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

Томов), против – няма.  

Това е Решение № 1204-НС. 

 

Преминаваме към четвърта точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВИТЕ 

НА РИК. 

 Докладчик е господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Проектът е в папката с моите инициали с № 

1218-НС. Предлагам да го погледнем. Той е с текст от две точки. Във връзка 

със случаи на попълване на състави на РИК, при условие че при 

консултациите партиите не са направили достатъчно предложения и в крайна 

сметка се е получило четно число като брой на предложените и разпределени 

евентуално след провеждане на жребий. Основанието е чл. 61 от ИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с така представения проект. 

Господин Георгиев, ще помоля по този проект на решение да изчетете 

т. 1. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: „В случай, че на консултациите при 

областния управител общият брой на предложените членове на РИК е четно 

число поради лиса на предложения от партии и коалиции, които са участвали 

в консултациите, парламентарно представената партия или коалиция с най-
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голям неоползотворен остатък предлага още един член на РИК.” Следват 

т.1.1 и 1.2.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Георгиев, проектът 

на решение има необходимост от техническа редакция. Ще Ви помоля да се 

нанесат съответните корекции и след това да се върнем само да го гласуваме, 

за да виждат всички съдържанието на проекта. Колеги, съгласни ли сте? 

 

Продължаваме с точка пета: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ОБРАЗЦИ НА УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И ТАБЛА ЗА РИК И СИК, 

ОБРАЗЦИ НА ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ЗАСТЪПНИЦИ, 

НАБЛЮДАТЕЛИ, АНКЕТЬОРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, 

КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2.10.2022 Г. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка във вътрешната мрежа има проект на 

решение относно утвърждаване на образци на указателни табели и табла за 

РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, 

анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети за 

предстоящите избори. Тъй като проектът е обсъден на работна група, моля да 

се запознаете и предлагам да преминем към гласуване с оглед, че няма 

изменения в ИК в частта на чл. 115, чл. 121, чл. 123, чл. 125, чл. 203, чл. 218 

от ИК по отношение образците на указателни табели и табла. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? Мисля, 

че няма необходимост от редакция спрямо предходните избори за народни 

представители. Имате ли изказвания? Ако няма, моля процедура по така 

представения проект на решение. 

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

Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 
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Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и Цветозар 

Томов), против – няма.  

Това Решение ведно с приложенията към него е № 1205-НС. 

 

Продължаваме по дневния ред с шеста точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ОБРАЗЦИ НА ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В 

ИЗБОРНИЯ ДЕН В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

2.10.2022 Г. 

Госпожо Стойчева, заповядайте с Вашия проект. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, с проектен № 1207-НС е проект на решение относно 

утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в 

изборния ден в изборите за народни представители на 2.10.2022 г. Няма 

изменения в текста на чл. 231 от ИК. Може да се запознаете с проекта на 

решение и ако нямате предложения за корекции, каквито не очаквам да 

имате, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Уважаеми колеги, по 

проекта за решение има ли бележки, изказвания, предложения? Няма. Моля, 

режим на гласуване. 

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

Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Силвия Стойчева  и Цветозар Томов), против – няма.  

Това е Решение 1206-НС. 

 

Следващ докладчик е господин Георгиев  по точка седма: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ФОРМАТА И 

СТРУКТУРИРАНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН ВИД НА СПИСЪЦИТЕ НА 

ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОДКРЕПЯЩИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПАРТИЯ ИЛИ 
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КОАЛИЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Проектът е с № 1215-НС в 

папката с моите инициали. Към проекта има и два проекта за приложения. 

Единият от файловете е в екселски формат за попълване. Предложението за 

решение е подобно на вече вземаните решения от ЦИК. Моля за запознаване 

и последващо гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имам въпрос. Проектът за 

решение не се различава особено от решението, което сме взели при 

предходни избори за народни представители, т.е. няма необходимост от 

съществена промяна. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ:  Точно така. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Приложение № 1 е формата.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ:  Приложение № 2 са указанията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Указанията са как да се 

провежда попълването, за да няма проблем при проверката. Те са част от 

решението. 

Колеги, имате ли по проекта за решение изказвания и бележки? Ако 

няма, моля да го гласуваме така, както ни беше представен, ведно с 

Приложение 1 и Приложение 2 към него. 

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

Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – 

няма.  

Това е Решение № 1207-НС. 

 

Господин Георгиев, Вие сте докладчик и по следващата осма точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ФОРМАТА И 

СТРУКТУРИРАНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН ВИД НА СПИСЪКА НА 

ИЗБИРАТЕЛИ, ПОДКРЕПЯЩИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМ 
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КАНДИДАТ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2.10.2022 Г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: С № 1216-НС проектът е в същата папка. 

Отново той е аналогичен на вече действали вече такива решения с 

Приложение 1 и Приложение 2 в съответни формати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този проект на 

решение има ли бележки? Моля, режим на гласуване на проекта ведно с 

приложенията. 

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

Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – 

няма.  

Това е Решение № 1208-НС. 

 

Заповядайте по следващия проект от дневния ред – точка девета: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА 

СПИСЪЦИТЕ С ИЗБИРАТЕЛИ, ПОДКРЕПЯЩИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА 

ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2.10.2022 Г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: С № 1217-НС е проект на решение относно 

реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите на 

2.10.2022 г. Проектът е във вида, подобен на съответното решение през 

кампанията за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители през ноември 2021 г. Има два раздела – първи раздел, 

проверка на списъците, представени от партии и коалиции; втори раздел – 

проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участие на независими 

кандидати.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за Вашите 

изказвания по този проект. Има ли изказвания и бележки? Вижте видовете 
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проверки, които се правят по подписките. Ако няма предложения по текста, 

моля режим на гласуване. Тъй като не бяха отчетени всички гласове, моля за 

повторно гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

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

Томов), против – няма.  

Това е Решение № 1209-НС. 

Във връзка с това прието решение да публикуваме ли съобщение?  

Господин Георгиев, имате ли друг доклад? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ:  Имам, предлагам нова точка в дневния ред –

Определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в 

изборите за народни представители на 2.10.2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам това да 

бъде т. 9а: Проект на решение относно определяне на мандатите в 

многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 

2.10.2022 г. с докладчик колегата Любомир Георгиев. 

Имате ли други предложения? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Пропуснала съм. Моля да бъда включена в 

дневния ред с предложение за гласуване на решение относно проверка на 

кандидатите за народни представители в изборите на 2.10.2022 г. Ако няма 

време днес, нямам против утре да бъде гледана тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с предложението 

на колегата Георгиев предлагам това да бъде т. 9а.  

Във връзка с предложението на колегата Стоянова, очевидно тя е 

готова с този проект на решение, но за да може да се запознаят всички с него, 

Ви предлагам проектът, който тя предложи, да бъде в утрешния дневен ред. 

Има ли други предложения? Няма. Моля, режим на гласуване за допълване 

на дневния ред с нова т. 9а. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

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

Томов), против – няма.  

 

Колеги, продължаваме проект на решение на колегата Георгиев – нова 

точка 9а: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ  ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

МАНДАТИТЕ В МНОГОМАНДАТНИТЕ ИЗБОРНИ РАЙОНИ В 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2.10.2022 Г.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ:  Проектът е с № 1201-НС в папката от 

2.08.2022 г. Предлагам ЦИК да реши, че определя броя на мандатите в 

зависимост от броя на населението по данни, предоставени от НСИ с писмо с 

вх. № НС-00-15 от 2.02.2021 г. и приложението към него, което съдържа 

данните от преброяването към 1.02.2011 г. и въз основа на съответната 

методика по Приложение № 1 към чл. 248 от ИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта на решение. Посочили сме указа. Има ли изказвания по 

проекта? Няма. Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

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

няма.  

Това е Решение № 1210-НС. 

 

Продължаваме с докладите в точка десета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

В тази преписка ще Ви докладвам известно писмо, тъй като беше 

предмет на две приети досега решения, а именно вх. №  НС-01-2 от 3.08.2022 

г. сме получили препис от Указ 226 от 3.08.2022 г. на президента на 
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републиката, с който са определени номерацията, наименованията и 

границите на изборните райони за произвеждане на изборите за народни 

представители на 2.10.2022 г. Докладвам го за сведение. 

Докладвам също преписка с вх. № ЦИК-07-93 от 26.07., с превод от 

27.07.2022 г. под същия номер. Писмото е от председателя на ЦИК на Грузия. 

Канят ни за десетата годишнина на ежегодната среща на органите за 

управление на изборите, която ще се проведе през втората половина на 

октомври. Допълнително ще се посочи датата. Сега го докладвам за сведение. 

Допълнително ще бъде вмъкнато за доклад при необходимост, когато бъде 

получена информация за датата. 

Във връзка с организацията на изборите и осигуряването на 

подходящи условия за работа на ЦИК, така че да са обезпечени всички 

дейности, които трябва да извършваме, в папката с моите инициали е проект 

на писмо до главния секретар на НС относно предоставянето на зали и 

помещения за работата на ЦИК, както и във връзка с приемането на 

документи за регистрация не само на партиите и коалициите за участие в 

изборите, на наблюдатели, участници, представители. Моля да се запознаете. 

В писмото накратко казваме какви са помещенията, които сме 

ползвали миналата година при произвеждането на избори. Предвид 

обстоятелството, че има ремонтни дейности в сградата, които са ни известни, 

искаме да ни потвърдят можем ли да ползваме помещенията, които сме 

ползвали досега. В случай на невъзможност да ни бъдат предоставени други 

подходящи, така че да бъде обезпечена работата на ЦИК, и то до помещения, 

където има пряк достъп, за да може, предвид кратките срокове, да се 

организира спокойно и безпроблемно работата ни, както и, ако ще се 

предоставят други помещения, те да бъдат осигурени със съответната охрана. 

Имате ли други предложения нещо да добавим в писмото? Има и 

други въпроси, които подлежат на решаване, но мисля, че в спешен порядък 

са тези, тъй като през следващата седмица предстои да започнем да приемаме 

документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите.  
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Ако нямате предложения, моля да гласуваме това писмо. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

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

няма.  

Колеги, следващ докладчик в тази точка е госпожа Солакова. 

Заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, на първо място ще Ви 

предложа за последващо одобрение писмото, което изпратихме до министъра 

на финансите за съгласуване на проекта на ПМС за приемане на план-

сметката за разходите за организация и произвеждане на изборите на 

2.10.2022 г. писмото е с изх. № НС-04-6 от 3.08.2022 г. и е във вътрешната 

мрежа. Вчера всички бяхме запознати с проекта на постановление. 

Съгласуваме този проект в частта относно разходите за ЦИК. Направихме 

едно редакционно предложение във връзка с представения проект. Моля за 

последващо одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим на 

гласуване.  

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч 

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

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги във вътрешната мрежа в папката с 

моите инициали е проектът на писмо до всички областни управители. Това е 

традиционно изпращаното писмо във връзка с организацията на работата на 

РИК, чието назначаване предстои, с искане да бъдат осигурени на РИК 

подходящи условия за работа, включително и безопасни, с искане да се 

изпрати информация в ЦИК за адреса на РИК-овете, както и телефоните за 

контакт (задължително на председател и секретар). На последните частични 

избори изрично посочихме, тъй като имаме проблеми с кметовете на общини, 

но предполагам, че с областните управители няма да има такъв проблем, 
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затова не Ви предлагам да допълним, че следва да се предоставят офис 

оборудване, включително служебни телефони, тъй като ние трябва да сме в 

непрекъсната връзка и контакт с колегите от РИК. Още в това писмо да 

посочим, че своевременно следва да ни изпратят информация за заявен брой 

бюлетини, които следва да бъдат отпечатани за съответния изборен район. 

Моля за одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч 

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

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, в тази връзка Ви докладвам за 

сведение писмо, копие от което сме получили в ЦИК № НС-03-3 от 

3.08.2022 г. То е писмо от главния секретар на МС до областните управители 

в същия организационен порядък относно провеждане на консултациите за 

съставите на РИК, включително с искане за осигуряване на условия за 

работата на РИК-овете, организация на дейността на областната 

администрация и упълномощаване на служителите от областната 

администрация, които да имат право да получат изборните книжа и 

материали, които ще се осигуряват централизирано за тези предстоящи 

избори. 

Предлагам да погледнем проектите на решения за условията и реда за 

изработване и доставка, и съхраняване на изборните книжа и материали при 

произвеждане на изборите за народни представители на 2.10.2022 г. Да 

изпратим този проект до администрацията на МС – до главния секретар, с 

искане за съгласуване, след което да го приемем. Проектът е във вътрешната 

мрежа. Не са предвидени промени от последните избори. В случай на 

направени предложения от страна на администрацията на МС, ще ги 

обсъдим. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч 

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

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Във вътрешната мрежа е проектът на 

решение за осъществяване на контрол при отпечатването на хартиените 

бюлетини в изборите за народни представители. Уважаеми колеги, предлагам 

да изпратим проекта до министъра на финансите, до печатницата на БНБ и до 

министъра на вътрешните работи в частта относно осигуряването на 

охраната. Съгласно ИК охраната на целия изборен процес се възлага на МВР, 

включително по отношение отпечатването на изборни книжа и материали и 

по-специално на бюлетините. В основната си част контролът по 

отпечатването на бюлетините се осъществява от МФ и от ЦИК, но с оглед на 

функциите, които бяха възложени на МФ с Наредбата за отпечатване на 

ценни книжа, основно контролът се изпълнява от МФ поради създадения 

административен капацитет, опита, който имат колегите от МФ и 

невъзможността в активния период, а и липсата на необходимост ЦИК да 

създава по-специален успоредно такъв капацитет и ред за осъществяване на 

допълнителен контрол. 

На днешното заседание само за кратко ще спомена обнародваното 

ПМС № 197 от 26.07.2022 г. за създаване на Институт за стратегически 

анализи и прогнози, за приемане на устройствен правилник на Института, с 

който акт се изменят функции в съответното звено в МФ, включително и в 

Наредбата за отпечатване на ценни книжа. Въпросът е достатъчно сериозен, 

но на този етап Ви предлагам да изпратим проекта за съгласуване на трите 

организации, които Ви казах, и след получаване на съответните бележки да 

седнем да обсъждаме. В случай на необходимост от предприемане на 

действия да решим какви да бъдат те. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако няма изказвания, моля 

да гласуваме. 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

няма.  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, докладвам за сведение писмо № 

ЦИК-08-28 от 2.08.2022 г. Получили сме оферта за лични предпазни 

средства, антигенни тестове. То е във вътрешната мрежа. 

За сведение Ви докладвам и писмо от печатницата на БНБ № НС-26-1 

от 4.08.2022 г. с информация относно заетостта на изпълнителния директор с 

оглед на съвместните действия, които имаме във връзка с отпечатването на 

хартиените бюлетини.  

Докладвам Ви за сведение писмо № ЦИК-08-27-2 от 2.08.2022 г. във 

връзка със запитване за допълване на лабораторните изследвания с показател 

тест за антитела.  Имат обратна връзка, получена от лаборатория, с цената на 

това изследване. Молят за информация дали да се допълни с този показател 

предложението за лабораторните изследвания.  

Получили сме информационен бюлетин във връзка с мерките с оглед 

развитието на Ковид-19 на територията на област София-град ЦИК-00-288 от 

2.08.2022 г. и ЦИК-00-291 от 4.08.2022 г., което е за корекция в този 

информационен бюлетин. Докладвам Ви ги за сведение и запознаване. 

Следва да се предостави на администрацията, за да бъдат оповестени  и 

всички уведомени за тези противоепидемични мерки съгласно този 

информационен бюлетин. 

Моля, ако сте съгласни, не съм подготвила проекта на писмо, да 

изпратим искане до печатницата на БНБ за съдействие с оглед техническите 

характеристики на  бюлетините, за да получим тяхното предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да гласуваме 

такова писмо. 
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Колеги, прекъсвам заседанието за почивка за 10 минути. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на ЦИК. Имаме кворум, девет членове сме в залата. 

 

Продължаваме с десета точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Следващ докладчик е госпожа Стойчева. Заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в ЦИК с вх. № ЦИК-11-40 от 

3.08.2022 г. е постъпило запитване от госпожа Теодора Иванова относно 

прилагането на чл. 69 от ИК, който засяга ползването на отпуск от членовете 

на РИК. Въпросът е дали текстът на чл. 69 задължава членовете на РИК да 

ползват отпуск за времето, през което са назначени, или това е само 

възможност за тях. В папката с моите инициали има проект на отговор до 

госпожа Теодора Иванова. Той е в духа на досегашната практика, която ЦИК 

е прилагала при възникването на такива казуси. Тъй като разпоредбата на 

чл. 69 урежда ползването на отпуск за членовете на РИК само и единствено 

за времето, което е необходимо за тяхното участие в Комисията, то въпросът 

за това дали да се ползва отпуск е въпрос както на решение на членовете на 

Комисията и на техните работодатели, респективно на органа на назначаване. 

В този смисъл не съществува задължение на членовете на РИК да излязат в 

отпуск за времето, което е необходимо за участието им в Комисията. Разбира 

се, това не трябва да препятства изпълнението на техните задължения като 

членове на РИК. Предлагам в този смисъл да бъде отговорът до госпожа 

Иванова. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли изказвания 

по доклада на госпожа Стойчева? 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ:  Колеги, предлагам в последния абзац след 

„Комисията” на втория ред да сложим точка, защото останалата част от 

текста може да предизвика субективно тълкуване, което да доведе до 

противоречив резултат, най-малкото в зависимост от работодателя - дали е 

държавен орган или е частен субект. Смятам, че е достатъчно да кажем, че не 

съществува задължение членовете на РИК да излизат в отпуск за времето, 

необходимо им за участие в Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  с така направената 

редакция има ли други предложения по текста? Няма. Подлагам на гласуване 

проекта на отговор с направената редакция по предложение на колегата 

Ципов. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

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

Томов), против – няма.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С Вх. № ЧМИ-04-02-24 от 2.08.2022 г. е 

постъпило писмо от РУ на МВР – град Ихтиман, като във връзка с 

разследване по досъдебно производство със съответен номер по описа на РУ 

– Ихтиман, се иска да бъде предоставена информация кои лица са били 

членове на избирателната комисия на частичните местни избори за кмет на 

село Вакарел, произведени на 3.10., в секция, находяща се в пощата 

(кметството) на селото. Предлагам да изпратим въпросното писмо до кмета 

на община Ихтиман по компетентност, като сложим в копие и РУ на МВР, за 

да знаят откъде да очакват отговор на поставения въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания? Няма. 

Ако няма други предложения, моля да гласуваме. 
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик е 

господин Ципов. Заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ:  Колеги, докладвам Ви вх. № НС-04-02-181 от 

2.08.2022 г. Писмото е от ОД на МВР – Велико Търново, във връзка с 

прокурорска преписка. Искат да им предоставим информация за няколко 

лица във връзка с изборите за народни представители на 11.07.2021 г. -  

относно избирателните списъци, дали горепосочените лица са участвали в  

изборния процес. С оглед на това предлагам на вниманието Ви писмо до 

кмета на община В. Търново с копие до ОД МВР – В. Търново, с което им 

изпращаме по компетентност писмото от ОД МВР, получено в ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване писмото до кмета на община В. Търново. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

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

Томов), против – няма.  

КРАСИМИР ЦИПОВ:  Докладвам вх. № ПВР/НС-6-94 от 2.08.2022 г. 

– писмо от кмета на община Две могили, област Русе, с което ни уведомяват, 

че сигналът, изпратен за непремахнати агитационни материали от последните 

проведени избори за президент, вицепрезидент и за народни представители 

на 14.11.2021 г., изпратено от областната администрация до него, е изпратен 

на компетентната община, а именно община Иваново. Той ни информира, че 

е препратил сигнала. Ние сме в копие. Докладвам го за сведение. 

Докладвам също така за сведение и писмо от община Кирково с вх. № 

НС-06-68 от 2.08.2022 г., с което ни изпращат необходимия комплект 

документи, включващ протокол и заповед на кмета във връзка с отваряне на 
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запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведените избори на 11.07.2021 г. за НС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

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

Томов), против – няма.  

Следващ докладчик е Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви, че в днешна папка във вътрешната мрежа с № 

ЧМИ-29-1 има писмо от гражданина К.  . Докладвам Ви също така 

проект на отговор на писмото с № 3402. Отговорът е изключително кратък, в 

смисъл, че тъй като писмото, получено по електронна поща, не съдържа 

въпроси, представляващи обществена информация по смисъла на ЗДОИ, 

няма какво да му се отговори. Указва му се, че информацията, която се иска 

по ЗДОИ, освен че трябва да отговаря на дефиницията за такава по смисъла 

на Закона, кумулативно трябва и да е налична към момента на депозиране на 

заявлението, а не да се създава тепърва от задължените субекти по ЗДОИ. 

Това е предложението ми за отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли изказвания 

по направеното предложение от госпожа Стоянова? Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

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

Томов), против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е с № НС-09-68/1 от 

2.08.2022 г. Това е писмо по запитване от РП – Благоевград. Докладвам го за 

сведение и запознаване, тъй като е разпределено към администрацията за 
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предприемане на действия по събиране на необходимата информация. Ще 

предложа проект на отговор на следващото заседание. 

Докладвам отново за сведение и запознаване НС-09-132 – писмо от 

СГП, следствено дело, четвърти сектор, следовател Б.  , който поставя 

два въпроса: кога, как и къде са обявени резултатите от изборите на 

14.11.2021 г. То е разпределено към администрацията за подготовка на 

проект на отговор. Ще го докладвам на следващото заседание. 

Последният ми доклад е в папка от 2.08.2022 г. с № МИ-09-577. 

Докладвам го за сведение и запознаване.  Това е постановление за 

прекратяване на наказателно производство на РП – Силистра към РУ – 

Дулово. Прекратява се производство по отношение на лице, спрямо което е 

извършена проверка дали е гласувало в нарушение на ИК за престъпление по 

чл. 168. Тъй като заключението на разследващия орган е, че няма 

осъществяване на състав на престъпление от общ характер по смисъла на НК 

и след като изчетох мотивите на разследващия орган, считам, че същият е 

постановил правилен отговор, поради което Ви предлагам да приемем 

протоколно решение, с което не оспорваме постановлението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложението на госпожа 

Стоянова е да не се обжалва. Моля, режим на гласуване за протоколно 

решение. 

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

Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов), против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА:  Колеги, във връзка със зачестилите случаи на 

изпращане на актове на разследващите органи във връзка с образувани 

досъдебни производства срещу лица, за които се извършват проверки дали са 

гласували в нарушение на ИК, както и с актове, с които се отказва 

образуването на такива, както и с актове, с които се постановява препращане 

по компетентност на други разследващи органи в съответен изборен район, 
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Ви предлагам предвид количеството на тези актове, същите да бъдат 

систематизирани и групирани от администрацията и когато бъдат 

предложени на доклад от член на ЦИК, този доклад да бъде по преценка на 

човека, на когото е разпределена преписката. Ако същият прецени, че е 

необходимо да занимава Комисията с оглед съдържанието на мотивите на 

съответното постановление, само тогава те да влизат в зала. В противен 

случай да бъдат класирани към съответното досие и да са на разположение в 

деловодната система на ЦИК, вместо да губим административното и 

процесуално време на Комисията с тези актове, които безспорно са важни, но 

определено не е необходимо непрекъснато да ги въртим в публичното 

пространство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по предложението 

на госпожа Стоянова да приемем такова принципно протоколно решение с 

оглед оптимизиране на работата имате ли друго предложение? Няма. Моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

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

Томов), против – няма.  

Следващ докладчик е господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Благодаря Ви, госпожо председател. 

В моята днешна папка е проект № 3407 на писмо, което трябва да 

изпратим до министъра на правосъдието с молба да ни изпрати информация 

кои са партиите, които получават субсидия, както и коалициите, в които 

участват партии, които получават субсидия, за да вземем решение за 

медийните пакети. Моля да го погледнете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, Елка 

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

Томов), против – няма.  

Следващ докладчик е госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги, във вътрешната мрежа се намира 

проект на решение за определяне вида, цвета и размера на чувалите и 

торбите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали и 

вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на 

бюлетините при гласуването в предстоящите избори. Предлагам го като 

проект. Той няма разлика с предходните ни решения от последните избори. 

Предлагам, ако нямате нови предложения, да го изпратим на 

администрацията на МС, след което, съобразно техните решения, да го 

приемем като решение.  Предлагам да гласуваме да го изпратим за 

съгласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим на 

гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

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

Томов), против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Правя уточнение: предлагам това да стане 

заедно с вече докладвания проект относно условията и реда за изработване, 

доставка и съхранение на изборни книжа по доклад на колегата Солакова. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преминаваме към 

следващата единадесета точка: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря.  

В точката докладвам за сведение постъпили оферти от още две от 

организациите, на които бяхме изпратили писма. Намират се в папката с 
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моите инициали. Едната е постъпила със съответен комплект образец в 

неразпечатан плик и е с вх. № ЦИК-00-287 от 2.08.2022 г. Писмото с вх. № 

ЦИК-00-289 е с уточняваща оферта от една от организациите, която вече 

беше изпратила писмо със заявен интерес. С вх. № ЦИК-00-290 е постъпила 

оферта от една от организациите при съответните условия за производство на 

необходимия брой ролки с хартия с посоченото качество. 

Обобщението, което е направено във връзка с изпратените писма, е, че 

сме получили общо шест отговора. Два от тях вече са докладвани без 

представена оферта, четири от отговорилите представят под една или друга 

форма оферти, които ще бъдат обобщени и предстои ЦИК да се произнесе с 

решение за последващо действие. Само една от организациите не е изпратила 

отговор в посочения в нашите писма срок. Това е  по повод на 

предложението за производство на ролки хартия за машините за гласуване.  

Представям за сведение писмо с № ЦИК-04-02-18, с което ГД 

„Жандармерия, специални операции и борба с тероризма” на МВР ни 

осведомява за осъщественото от тях дежурство, за което вече докладвах, 

когато получихме два броя СУЕМГ от склада. 

Последно докладвам за сведение писмо с вх. № ЦИК-00-242-3 от 

4.08.2022 г., което е следващо писмо от кореспонденцията за преводите на 

обучителните материали, като към писмото са изпратени още три файла. 

Всички файлове се събират и записват по подходящ начин на едно място в 

мрежата. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващата дванадесета 

точка е: 

ИСКАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА:  Постъпило е искане за изплащане на 

възнаграждение с вх. № МИ-27-146 от 28.07.2022 г. от ОИК – Родопи, за 

проведени на 14.06.2022 г. заседание, дежурство на 15.06.2022 г., отново 
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заседание на 16.06.2022 г. и още две дежурства, съответно на 30.06.2022 г. и 

на 25.07.2022 г. Приложени са всички необходими документи към искането 

за изплащане на възнаграждения от страна на ОИК съгласно наши решения, 

също така контролен лист и счетоводна справка за размера на 

възнагражденията, които заедно с осигурителните вноски са на стойност 

1288,77 лв. Моля да одобрим изплащането на възнагражденията за проведени 

дежурства и заседания на ОИК – Родопи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

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

Томов), против – няма.  

 

Следващата точка от дневния ред е точка тринадесета: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Докладчик е госпожа Стоянова. Заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА:  Колеги, докладвам за сведение ПВР/НС-20-27 от 

4.08.2022 г. Това е жалба от  dir.bg срещу наказателно постановление 1. 

Преписката се комплектова и ще бъде изпратена съгласно задължението на 

административно наказващия орган към СРС. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се към 

четвърта точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВИТЕ 

НА РИК. 

Проектът беше докладван от колегата Георгиев и трябваше да се 

поправи, защото имаше технически бележки по него и не сме го гласували. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам още веднъж проект 1218-НС с 

молба да погледнем отново т. 1 и допълване на текста в основанията относно.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Попълване съставите на 

РИК при условията на чл. 61, ал. 8 и 9. Първа точка да започне  с „Когато на 

консултациите”. 

Уважаеми колеги, има ли предложения по текста? Ако няма, моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – 2 (Йорданка 

Ганчева и Камелия Нейкова).  

 Това е Решение № 1211-НС. 

 

Остана последната точка четиринадесета: 

РАЗНИ. 

Докладчик е господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Имам да съобщя за сведение две тарифи. 

По принцип не сме обсъждали тарифите.  

Предлагам да създадем директория на страницата „Парламентарни 

избори”.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като това са 

първите тарифи, които постъпват за изборите за народни представители на 

2.10.2022 г., Ви предлагам те да бъдат публикувани в нарочна папка във 

вътрешната мрежа. В залата за доклад ще влезе обобщен вариант, когато ще 

вземем решение да бъдат публикувани на страницата на ЦИК, както каза 

колегата Димитров, в отделна секция. Дотогава администрацията ще има 

грижата да ги обобщава. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам  за сведение ЦИК-07-96/1 от 

29.07.2022 г., с което ICPS, който е Център за парламентарни изследвания, ни 

насърчава да попълваме анкета относно онлайн агресията и 

дезинформацията, ако занимаващите с избори администратори са били 

предмет на такава агресия.  
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От същия център ни съобщават, че ще имат онлайн курс, който ще се 

занимава с парламентарни процедури, но той е за месец ноември т.г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев, 

заповядайте с финалните доклади за днешното заседание. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ:  Докладвам две писма вх. № ЦИК-07-91 и 

ЦИК-07-92 от 26.07.2022 г. 

Докладвам писмо с вх. № НС-22-15 от 2.08.2022 г., за което съм 

подготвил проект на отговор с № 3414. Междувременно има постъпила по-

хубава редакция от госпожа Стоянова, с която ще се съобразя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

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

няма.  

Колеги, тъй като вече има запитвания по повод изборите на 2 

октомври, Ви предлагам да вземем протоколно решение за откриване на 

рубрика „Въпроси и отговори” на интернет страницата на ЦИК в секция 

„Избори за НС на 2.10.2022 г.”, в която да бъдат публикувани отговорите по 

повод запитвания на граждани, може би и на длъжностни лица, свързани с 

организацията и произвеждането на изборите. В тази връзка следващия ден 

да публикуваме съобщение на вниманието на всички заинтересовани, че 

ЦИК няма да отговаря персонално на всяко едно запитване, а отговорите 

трябва да бъдат потърсени в рубриката „Въпроси и отговори”. 

Моля за протоколно решение за рубрика „Въпроси и отговори” на 

страницата на ЦИК, в която да бъдат публикувани отговорите по 

запитванията, докладвани днес от колегата Стойчева и колегата Георгиев. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 
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Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – 

няма.  

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

ЦИК. 

Насрочвам следващото заседание за утре – 5.08.2022 г., от 13,30 ч., 

като в първата част на деня ще бъдат подготвени следващата група проекти 

на решения, които трябва да бъдат взети от ЦИК. Благодаря Ви. 

 

(Закрито в 17,10 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

Стенограф: 

      Виржиния Петрова 

 

 

 

 


