
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 218  

 

На 5 август  2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно регистрация на партии и 

коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 

02.10.2022 г. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

2. Проект на решение относно реда за свикване на заседания и 

начина на приемане на решения и обявяването им от районните 

избирателни комисии в изборите за народни представители на 

02.10.2022 г.  

Докладва: Красимир Ципов   

3. Проект на решение относно приемане на образец на 

електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до 

районната избирателна комисия, поставените по тях решения и 

указания за комплектуване на преписки по жалби срещу решенията на 

РИК. 

Докладва: Красимир Ципов 

4. Проект на решение относно поправка на техническа грешка в 

Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК.  

Докладва: Любомир Георгиев 

5. Машинно гласуване.  

Докладва: Любомир Георгиев 



2 

 

6. Изплащане възнаграждения на ОИК. 

Докладва: Ерхан Чаушев  

7. Доклади по административни преписки.  

Докладват: Камелия Нейкова, Севинч 

Солакова, Елка Стоянова, Георги 

Баханов 

8. Проект на решение за условията и реда за образуване на 

избирателни секции извън страната и назначаване съставите на 

секционните избирателни комисии. 

Докладва: Цветозар Томов 

9. Разни.  

Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАТ:  Камелия Нейкова, Димитър Димитров, Севинч 

Солакова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева. 

ОТСЪСТВАТ: Гергана Стоянова, Емил Войнов, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева. 

Заседанието бе открито в 13.50 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден колеги!  

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

В залата сме 10 членове на Централната избирателна комисия. 

Имаме кворум. В отпуск са колегите госпожа Гергана Стоянова, Емил 

Войнов, Росица Матева, Цветанка Георгиева. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 
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1. Проект на решение относно регистрация на партии и 

коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 

02.10.2022 г. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

2. Проект на решение относно проверка на кандидатите, 

предложени от партии, коалиции и инициативни комитети в изборите 

за народни представители на 02.10.2021 г.  

Докладва: Елка Стоянова  

Под условие ви предлагам тази точка, тъй като мисля, че трябва 

да е в следващо заседание.  

3. Проект на решение относно реда за свикване на заседания и 

начина на приемане на решения и обявяването им от районните 

избирателни комисии в изборите за народни представители на 

02.10.2022 г.  

Докладва: Красимир Ципов   

4. Проект на решение относно приемане на образец на 

електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до 

районната избирателна комисия, поставените по тях решения и 

указания за комплектуване на преписки по жалби срещу решенията на 

РИК. 

Докладва: Красимир Ципов 

5. Проект на решение относно поправка на техническа грешка в 

Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК.  

Докладва: Любомир Георгиев 

6. Машинно гласуване.  

Докладва: Любомир Георгиев 

7. Доклади по административни преписки.  

Докладват: Камелия Нейкова, Севинч 

Солакова, Елка Стоянова, Георги 

Баханов 
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Имате ли предложения за допълване на дневния ред? Господин 

Томов.   

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Бих искал да предложа да се включа в 

нова точка – проект на решение относно условията и реда за образуване 

на избирателни секции извън страната и за назначаване съставите на 

секционните избирателни комисии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това е 

проектът по точка три от хронограмата. Колеги, по това предложение 

имате думата.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, засега оттеглям това 

предложение. В момента, в който проектът стане достъпен за членовете 

на Централната избирателна комисия, да преценим дали може да го 

разгледаме днес. Евентуално по-късно ще го направя отново.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще имаме 

прекъсване на заседанието. Към края на заседанието, когато е готов 

проектът и всички можем да се запознаем, тогава ще обсъдим неговото 

разглеждане днес.  

Господин Димитров, заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля, да бъда включен в точка 

„Разни“, тъй като АWEB ми е изпратил един свитък от документи, 

свързани с годишното събрание. За сведение ще докладвам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може и в 

административни преписки. Добре, ще бъде в последна точка – 

„Разни“.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля, да ме включите в точка „Изплащане 

на възнаграждения“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изплащане 

възнаграждения на ОИК ви предлагам да бъде точка 7, а сегашната 

седем и осем ще станат съответно осем и девет.  

Колеги, точка 2 под условие ви я предложих. Така че сега ви 

предлагам тя да отпадне и този проект ще бъде предмет на следващо 
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заседание, тъй като според мен първо трябва да вземем решението за 

регистрация на кандидатските листи.  

Моля, режим на гласуване по предложения проект на дневен ред 

с направените изменения и допълнения.  

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, Цветозар Томов); против – 

няма.   

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ЦИК ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.10.2022 Г. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател, 

уважаеми колеги, във вътрешната мрежа има проект на решение за 

регистрация на партиите и коалициите в Централната избирателна 

комисия за участие в предстоящите избори на 2 октомври 2022 г., като 

проектът на решение по своята същност не се различава от приетия за 

предходните избори, тъй като към момента не са налице законови 

промени. Така че ви предлагам кратък доклад. Решение, 

преструктурирано в няколко римски точки с подточки за съответните 

регистрации, а именно общи положения, правила за наименование или 

абревиатура. В трето римско е уреден депозитът за участие в изборите. 

В четвърто римско се урежда регистрация на партиите. Пето римско 

урежда регистрация на коалициите, съответно шесто римско е промени 

в състава или наименованието на коалиция. А седмо римско – регистри 

и удостоверения. И в следващите раздели се уреждат изпращането на 

списъците след регистрацията в ЦИК, както и заличаванията на партии 

или коалиции.  
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Предпоследният раздел предвижда справка в списъците по 

точка 14, буква „д“ и точка 23 от решението. Последният раздел урежда 

кога Централната избирателна комисия започва да приема документи 

за регистрация на партиите и коалициите и съответно кога приключва 

срокът за регистрацията, като това традиционно е частта с най-голям 

обществен интерес, както беше обсъждано на работните ни групи. 

Началният срок, след като приемем проекта на решение, да стане 

решение, започва от 10 август, 9.00 часа, на място в Централната 

избирателна комисия, а именно фоайето на Зала „София“, входа откъм 

Ларгото. И ще приключи крайният срок за регистрация на 17 август, в 

17.00 часа.  

В решението се посочват и съответните приложения в 

зависимост от това дали е партия или коалиция, които са необходими 

документи, изборни книжа на Централната избирателна комисия, която 

ги е утвърдила вчерашния ден с другите законови документи за 

подаване в ЦИК за регистрация на съответната партия или коалиция.  

Това е моят доклад. Ако колегите имат някакви бележки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта на 

решение, мисля че не се налага да го разглеждаме по раздели. Ако сте 

се запознали, ако някъде имате бележки или предложения, моля да ги 

направите.  

Колеги, готови ли сме всички с този проект.  

Ако няма предложения, моля режим на гласуване относно 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите на 

02.10.2022 г.  

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, Цветозар Томов); против – 

няма.   

Колеги, това е Решение № 1212-НС.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с току-що приетото 

решение, предлагам със съобщението да ги гласуваме заедно, ако не 

възразявате. Да обявим сметката за депозита по точка 8 на нашата 

страница. Да обявим със съобщение началния ден за регистрация на 

партиите и коалициите в ЦИК, а именно 10 август, от 9.00 часа, с 

мястото, където ще започнат регистрациите. Крайна дата 17 август, 

17.00 часа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения в тази връзка?  

Моля, да гласуваме тези съобщения, които да бъдат 

публикувани на страницата на ЦИК.  

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, Цветозар Томов); против – 

няма.   

Продължете госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с току-що приетите 

решения за съобщения и съответно решението за регистрация на 

партии и коалиции, както и с предстоящите регистрации за избори за 

народни представители, беше обсъдено и  правя предложението да 

се разкрие нарочна секция на нашата интернет страница, там където 

е удачно, която да е с наименование „Регистрация на партии и 

коалиции“ и да включва решенията, които са свързани с това. В 

случая Решение № 1212, както за структуриране в електронния вид, 

самият формат по-лесно оттам да бъде изтеглен, както и съответните 

номера на изборните книжа, касаещи регистрацията на партиите. И в 

другия случай регистрацията на коалициите, за да може 

заинтересованите субекти бързо и лесно да се ориентират, с оглед 

подготовка на документите за регистрация в ЦИК.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по това предложение? Няма. 

За улеснение на заинтересованите, аз мисля, че ще бъде добро 

решение. Предлагам да бъде в раздела – Избори за Народно събрание 

на 02.10.2022 г. Да има секция „Регистрация на партии и коалиции в 

ЦИК“ и вътре да са всички относими решения на ЦИК и съответните 

изборни книжа, посочени в тях.  

Ако няма изказвания или друго предложение, моля да гласуваме 

с протоколно решение да се одобри създаването на такава секция.  

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, Цветозар Томов); против – няма.   

Това беше вашия доклад.  

Колеги, преминаваме към точка втора.  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА СВИКВАНЕ НА 

ЗАСЕДАНИЯ И НАЧИНА НА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И 

ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ОТ РАЙОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.10.2022 Г.  

Господин Ципов, заповядайте.  

Определям колегата Димитров за малко да води заседанието.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес във 

вътрешната мрежа ще видите проект под № 1210. Проект за решение 

относно реда за свикване на заседания, начина на приемане на 

решения, обявяването им от районните избирателни комисии в 

изборите за народни представители на 02.10.2022 г.  

Проектът не се различава от приетите решения от Централната 

избирателна комисия за изборите за народни представители през 

изминалата година.  
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Раздел първи е „Ред за свикване на заседанията и начина на 

приемане на решенията на районната избирателна комисия“.  

Раздел втори е „Обявяване на решенията“. Текстовете са 

идентични с това, което предвижда Изборният кодекс.  

Моля, да се запознаете. Ако имате някакви бележки, да бъдат 

обсъдени.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имате думата, 

колеги, за коментари, бележки по текста, който предложи да 

разгледаме господин Ципов.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Подкрепям редакция по отношение на 

решението, защото гласуването се отразява в протокола. Да не останат 

с впечатление, че има два допълнителни акта особено мнение, а има 

само едно, което е към протокола.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, една автокорекция. Точка 6 да 

придобие следното съдържание. 

Членовете на РИК, които не са съгласни с посоченото в 

протокола или с прието решение, могат да подписват протокола с 

особено мнение, като писмено посочат в какво се изразява то.  

И второто изречение от проекта по точка 6 да отпадне.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, по 

предложението има ли коментари?  

Предлагам да преминем към гласуване, като приемем 

редакцията на точка 2 относно режима по уведомяване, който ще 

възпроизведе текста от нашия правилник. И точка 6, предложена в 

редакцията на господин Ципов.  

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1213.  
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Имате думата господин Ципов по следващото решение, което 

е също ваш проект.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моята папка от днес във 

вътрешна мрежа. Проект № 1211 е относно приемане на образец на 

електронен публичен регистър на жалбите и сигналите подадени до 

районната избирателна комисия, постановените по тях решения и 

указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу 

решения на РИК. Моля да се запознае с проекта. И ако има някакви 

коментари и бележки да бъдат обсъдени.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, някакви 

предложения за промени в направеното предложение и образеца на 

електронен публичен регистър.  

След като няма предложения, предлагам да гласуваме така 

направеното предложение.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това 

Решение е с № 1214-НС.  

Преминаваме към следващия проект на решение – точка 

четвърта.  

 

Точка 4. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК.  

Господин Георгиев заповядате.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Проектът е за поправка на техническа  

грешка. Проектът е с № 1221, с който се предлага на Централната 

избирателна комисия да вземе решение, за поправка на  допусната 

техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август на ЦИК. Като в 

текста на точка 1, вместо Решение № 1189-НС от 2 август 2022 г., да се 
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чете Решение № 1199-НС от 2 август 2022 г. Една цифра да се поправи 

в номера на решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този проект 

на решение има ли изказвания? Техническа грешка е, но трябва да я 

коригираме.  

Колеги, моля режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, това Решение е с № 1215-НС.  

Преминаваме към следваща пета точка, след която ще 

прекъснем заседанието.  

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.  

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Писмото е с вх. № ЦИК-09-210 от 

04.08.2022 г., което е докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация“ на Централната избирателна комисия и относно 

изпълнението на гражданските договори с отчетите на експертите, 

които вече са докладвани за сведение на заседание на 19 юли 2022 г. 

Сега с докладната записка се предлага от директора на дирекция 

„Администрация“ съгласно Вътрешните правила за изпълнение и 

отчитане на договори да се приеме изпълнението на възложената 

работа, чл. 11 от споменатите Вътрешни правила. Да се приеме 

изпълнението на възложената работа по гражданските договори и да се 

изплатят съответните възнаграждения на изпълнителите по всеки от 

посочените договори.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по направения доклад. Както каза колегата Георгиев, когато 

бяха депозирани отчетите, колегата Войнов ги е докладвал. По 

приемане на изпълнението трябва да вземем решение.  
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Имате ли изказвания или бележки?  

Ако няма, моля да гласуваме така направеното предложение за 

приемане на работата на изпълнителите по тези договори и да им бъде 

изплатено съответното възнаграждение.  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – няма.   

Колеги, останалите доклади в тази точка ще са след 

прекъсването на заседанието.  

 

Преминаваме към точка шеста.  

ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.  

Господин Чаушев, заповядате.   

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № 3-27-147 сме 

получили искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – Разград. 

В това искане е посочено дежурство на председателя във връзка с 

участие в сесия на общинския съвет, а също така искат и заплащане 

на възнаграждение от заседание на 01.07.2022 г. По това заседание 

сме изплатили и е наредено съответното изплащане, поради което аз 

предлагам да се изплати дежурство на председателя за дата 

26.07.2022 г. По преписката има контролни листове и счетоводна 

справка. Сумата с осигуровките е 63 лв. и 84 ст.  

Предлагам да се изплати дежурството.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по направеното предложение?  

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, 

Цветозар Томов); против – няма.   
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Входящ № МИ-27-149 от 1.08.2022 г. 

искане от ОИК – Генерал Тошево, за проведено заседание на 

21.07.2022 г. Присъствали председател, двама заместници, един 

секретар, осем членове. На заседанието се прекратяват пълномощия 

на общински съветник.  

Предлагам да им се изплати възнаграждението в размер на 

661 лв. 01 ст. с осигуровките. По преписката има счетоводна справка 

и контролен лист.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 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, 

Цветозар Томов); против – няма.   

ЕРХАН ЧАУШЕВ: По вх. № МИ-27-148 от 1.08.2022 г. 

искането е от ОИК – Ардино, за проведено заседание на 

14.07.2022 г. Присъствали председател, заместник-председател, един 

секретар и 9 членове. На заседанието са прекратили правомощия на 

общински съветник. На 18.07.2022 г. пак са провели заседание. 

Присъствали председател, заместник-председател, един секретар и 

съответно девет членове. На заседанието са прекратили правомощия 

и са обявили за избран следващия от листата  общински съветник.  

Предлагам и за двете заседания да се изплати на колегите 

възнаграждение в общ размер за двете заседания – 1314 лв. 04 ст. с 

осигуровките. По преписката има счетоводна справка и контролен 

лист.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието, което ще продължи след 30 

минути.  

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Имаме кворум. 

Девет членове сме в залата. 

По дневния ред има ли предложения?  

Господин Томов, заповядайте.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Бих искал да направя отново 

предложението за включване на точка за доклад на проект на решение  

относно условията и реда за образуване на избирателни секции извън 

страната и назначаване съставите на секционните избирателни 

комисии. Надявам се, че колегите вече са имали възможност да се 

запознаят с проекта за решение и да го обсъдим евентуално.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма. Тази точка ви предлагам да бъде преди точка 

разни.  

Ще стане точка 8, а точка „Разни“ ще стане точка 9.  

Ако няма други предложения, моля режим на гласуване за 

допълване на дневния ред с точката относно проект на решение за 

условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната. 

С докладчик колегата Томов.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължаваме 

с точка пета. 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.  

Господин Георгиев, имате ли още доклади в тази точка? 

Заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: С вх. № 3424 е проектът на писмо в 

папката с мои инициали във връзка с гаранционната поддръжка на 

устройствата за електронно машинно гласуване. Проектът е на писмо 

до изпълнителния директор на „Сиела Норма“ АД. Да го погледнем и 

да обсъдим текста за приемане и изпращане на това писмо във връзка с 

изпълнение на дейности за гаранционна поддръжка по съответните 

договори.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта.  

Колеги, по така представения проект успяхте ли да се 

запознаете? Ако няма предложения по текста, моля режим на 

гласуване.  

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, Цветозар Томов); против – няма.   

 

Колеги, продължаваме с точка седма. 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.  

Докладвам ви с вх. № ЦИК-02-70 от 4 август 2022 г. писмо от 

Народното събрание относно изключване на електрозахранването на 13 

и 14 август, следващата събота и неделя, поради ремонтните дейности в 

сградата. Докладвам ви го за сведение. При необходимост за 

Централната избирателна комисия допълнително ще изпратим писмо 
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до Народното събрание, ако трябва да има електрозахранване в нашите 

части.  

Колеги, ще се поправя. Няма да връщам на доклад това писмо, 

тъй като 13 и 14 август е срокът за регистрация на партиите и 

коалициите в ЦИК и предлагам да изпратим писмо до Народното 

събрание, че в тези дни Централната избирателна комисия приема 

документи за регистрация на партии и коалиции, поради което е 

необходимо електрозахранване. В този смисъл да бъде писмото, за да 

няма недоразумения другата седмица.  

Моля, режим на гласуване.  

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, Цветозар Томов); против – няма.   

Колеги, ще ви помоля да погледнете в папка с моите инициали 

образците на регистри, които води Централната избирателна комисия, 

съгласно чл. 57, ал. 1, точка 13, точка 25 и точка 15. А именно 

регистрите на партиите за участие в изборите, на коалициите, на 

агенциите, които ще извършват социологически проучвания и на 

застъпниците и на заместващите застъпници извън страната.  

Предлагам ви да ги одобрим с протоколно решение, за да може 

да се възложи изработването на регистрите, като по-спешните от тях са 

тези, свързани с регистрациите на партиите и коалициите. Образците на 

регистри са аналогични на онези, които сме приемали преди като 

изборни книжа. В случая и след работно обсъждане преценихме 

всички, че няма необходимост това да бъде част от изборните книжа, 

тъй като това са регистри, които води Централната избирателна 

комисия.  

Колеги, имате ли предложения по образците?  
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Ако няма, моля да ги одобрим с протоколно решение и ще бъде 

възложено изработването на регистрите чрез директора на дирекция 

„Администрация“.  

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, Цветозар Томов); против – няма.   

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е отговор до секретаря на община Криводол във връзка с писмо 

вх. № МИ-06-66-431 от 29 юли 2022 г. Забавих малко отговора 

дотолкова, доколкото секретарят на община Криводол се позовава на 

решения на Централната избирателна комисия от 6 януари 2015 г. – 

№ 1392 и № 1393, свързани с архивирането на изборните книжа и 

материали. Задава конкретни въпроси с оглед на необходимостта от 

архивиране на документите, изборните книжа и материали от 

произведените избори за народни представители на 4 април и на 

11 юли 2021 г., поради необходимостта от обособяване на свободно 

пространство за съхраняване на такива изборни книжа от предстоящите 

избори. И с оглед на кореспонденция, която са водили с Регионален 

държавен архив – Монтана.  

Направили са експертиза. Поискали са да унищожат неценните 

документи, като бюлетините от произведените избори на 4 април и на 

11 юли 2021 г. От Регионален архив са им отговорили, че не могат да го 

направят, тъй като трябва да спазват предвидените срокове в 

номенклатурата на делата в община Криводол.  

Отговорът, който се намира във вътрешната мрежа, предлагам 

да го обсъдим и да го изпратим до община Криводол, като отговаряме 

на конкретния въпрос дали произведените избори, когато са 



18 

 

предсрочни, считат ли се като следващи по смисъла на Изборния 

кодекс чл. 287 и чл. 445.  

Уточнението, което правим е, че указанията на Държавна 

агенция „Архиви“ са задължителни за всички лица в страната, съгласно 

чл. 11 от Закона за националния архивен фонд. И тъй като 

задължението по съхранението на документите от Националния 

архивен фонд е на Държавна агенция „Архиви“, те следва да съгласуват 

действията си точно с Регионален държавен архив – Монтана, преди да 

пристъпят към унищожаване на неценните документи. А иначе по 

смисъла на Изборния кодекс и предсрочните избори, които са 

произведени на 11 юли  2021 г., са следващи, така както е предвидено 

като срок на съхранение. Указваме, че могат да направят корекция в 

номенклатурата, като предвидят по-краткия срок за унищожаването на 

документите. За всички свои действия трябва да получат одобрението 

на Регионален държавен архив.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

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, Цветозар Томов); против – няма.   

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа са два проекта за печатите на районните избирателни комисии и 

на секционните, от една страна, и на подвижните секции, разбира се.  

И вторият проект е за печатите на комисиите по чл. 287, ал. 7 от 

Изборния кодекс. Комисията, която се определя със заповед на кмета 

на общината и има задължението да приеме изборните книжа и 

материали от членовете на секционните избирателни комисии и да 

запечата помещението, в което те се съхраняват, по ред, определен с 

решение на Централната избирателна комисия. 
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Не предлагам промени в елементите на печатите, но предлагам 

да ги изпратим за съгласуване с Администрацията на Министерския 

съвет до главния секретар на Министерския съвет. Проектът е във 

вътрешната мрежа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – няма.   

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам ПМС № 241 от 4 август 2022 г. за приемане на план-

сметката, с вх. № НС-03-5 от 5 август 2022 г. Получили сме препис от 

постановлението. 

Докладвам ви за сведение получени писма от областния 

управител на Ловеч и от секретаря на  Столична община. Свързано е, от 

една страна, със създаване на организация по провеждане на 

консултациите в областната администрация, в отговори на писмото на 

главния секретар на Министерския съвет, а от друга страна, за 

създаване на технически екип в Столична община. 

Възползвам се от тези първи писма да предложа едно 

принципно решение – тези писма да се класират в деловодството и да 

не влизат в зала, за да може да бъде обобщена цялостната справка за 

техническите екипи по общини и по областни администрации. Да 

приемем едно такова протоколно решение както за областните 

администрации, така и за общинските.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме такова решение.  

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

Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – няма.   

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам ви да изпратим едно 

писмо, с което да сезираме Районна прокуратура – Благоевград, за 

лице, за което има данни да е гласувало два пъти в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. Става дума за А.   Н.   

Г. . Лицето е гласувало в секция № 3 и секция 69 в община Петрич, 

в трета секция е в основния списък. Дописано е това лице в 

допълнителната страница на 69-та секция. Предлагам ви да изпратим 

писмото до административния ръководител, като приложим заверено 

копие от писмото на ГД „ГРАО“ за извършената проверка и приложим, 

така както сме ги получили, заверени копия от териториалното звено на 

ГД „ГРАО“, два броя страници от избирателните списъци на 3-та и 69-

та съответно. Няма приложена декларация. Няма как да я изпратим и 

ние. В Централната избирателна комисия ще оставим копие от тези 

приложения. Моля за гласуване проекта на писмо във вътрешната 

мрежа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.   

Следващ докладчик госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение и за 

запознаване една жалба, която е пристигнала срещу наказателно 

постановление 4. Тя ще бъде препратена към Софийски районен съд – 

№ ПВ-20-13 от 5 август 2022 г.  

И отделно искам да ви помоля да погледнете преписка № МИ-

22-15, с която ви уведомих, че е пристигнало едно писмо именувано 

сигнал – жалба от две лица срещу едно решение на ОИК – Болярово. 
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Предлагам проект на отговор, с който им отговаряме, че решенията на 

общинските комисии се оспорват пред съответния административен 

съд в седемдневен срок. Видно от регистъра на ОИК на публикувани 

жалби и сигнали има входирана жалба и решението е оспорено, така че 

Централната избирателна комисия не е компетентна изобщо да 

разгледа искането им. Това е предложението ми за отговор на лицата.  

Моля, да погледнете в папката ми има проект на писмо. И ако 

няма забележки, да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения по текста?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.   

Колеги, следващ докладчик господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Едно постановление за прекратяване на 

наказателно производство от Димитровград, Районна прокуратура – 

Хасково. В една секция в Турция едно лице е упражнило два пъти 

право на глас. Докладвано е в Районна прокуратура – Хасково. 

Установило се е, че преди това има образувано след извършена справка 

в Окръжно следствено отделение при Окръжна прокуратура – Хасково. 

Установява се, че по горепосоченото деяние се води и друго досъдебно 

производство в Окръжно следствено отделение  – Хасково.  

Заради това, съблюдавайки принципа „non bis in idem“, 

образуваното по-рано и незавършило към настоящия момент 

наказателно производство, доколкото за същото не са събрани нови 

доказателства. Обединяването на двете би било безпредметно. Същото 

производство следва да се прекрати. Това са мотивите. Прекратяват 

наказателното производство по описа на Окръжно следствено 

отделение – Хасково.  
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Може да се обжалва пред Районния съд – Димитровград, в 

седемдневен срок от получаването.  

Предлагам на уважаемите колеги, с оглед на изложените мотиви 

същото да остане за сведение, тоест да не се обжалва.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, мисля че няма 

повече доклади в тази точка.  

Минаваме към следващата точка осма – проекта на решение по 

предложение на колегата Томов.  

 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ИЗВЪН СТРАНАТА И 

НАЗНАЧАВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ 

КОМИСИИ. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, проектът на решение е качен във 

вътрешна мрежа със сигнатура pr1225 за образуване на избирателни 

секции извън страната и за назначаване съставите на секционните 

избирателни комисии. В проекта няма съществени изменения в 

сравнение с решенията, които сме приемали при произвеждането на 

изборите на 14 ноември 2021 г.  

Предлагам го на вашето внимание за обсъждане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта на 

решение, докладван от колегата Томов, сроковете са съобразени с 

приетата хронограма, както и там, където има приложение на 

изборните книжа са посочени, така както са приети.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Може би трябва да добавя, че в точка 15 

ще посоча и конкретния номер на приложението от изборните книжа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Към решението ще 

има приложение във връзка с провеждане на консултации, което да 

бъде попълвано, когато се представят предложенията за членове на 

секционните избирателни комисии извън страната.  

Имате ли изказвания, предложения по текста?  
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Колега Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Организационно предлагам да се отвори 

подсекция в секцията ни за тези избори „Гласуване извън страната“ и 

да се публикуват. Предложението ми е да ги гласуваме заедно. Да 

отворим подсекция на сайта ни и да публикуваме това решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение, 

както и предложението за създаване на секция „Гласуване извън 

страната“ на интернет страницата на ЦИК.  

Моля, режим на гласуване.  

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, Цветозар Томов); против – няма.   

Колеги, това Решение е № 1216-НС.  

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам току що приетото решение 

да го изпратим на министъра на външните работи, тъй като в 

Централната избирателна комисия към настоящия момент няма 

информация за работна група „Избори“, за разпространение сред 

българските общности по-удачен начин, най-вероятно чрез страницата 

на ДКП-тата, но да бъде изпратено на Министерството на външните 

работи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване.  

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, Цветозар Томов); против – няма.   
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Продължаваме колеги с последната точка девета.  

РАЗНИ.  

Господин Димитров, заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам няколко входящи номера. Ще 

започна от днешната моя папка. Пълна документация по организиране 

на Петата генерална асамблея. Срещата е в Кейптаун, за която вече съм 

ви говорил. Имаме документи, които се отнасят до всички изисквания, 

свързани с пътуването. Централната комисия на Южна Африка ще 

поеме разходите по настаняване и храна. Участниците трябва да си 

поемат транспортните разходи. Много подробни са документите. 

Отнасят се до визи, до PCR. Изцяло са преведени. Само да напомня 

датите. От 17 до 22 октомври. Крайният срок за регистрация е 30 

септември.  

На 17 октомври пристигане. На 22 октомври е заминаване.  

Това е за запознаване. 

Две други писма от Европейската комисия – Главна дирекция 

„Правосъдие“. Знаете, че има група за сътрудничество в изборите. С 

едното писмо ни канят да се присъединим към поредната неформална 

група,  която ще се занимава с ръководство на изборите, насочено към 

участието на гласоподаватели с увреждания. Минал е срокът, за да 

върнем отговора, който е бил 31 август. Входящ № ЦИК-07-

97/04.08.2022 г.  

Втората покана, европейската мрежа ни напомня, че има 

възможност да се канят и различни изборни администратори, които са 

извън Европа. До 17 август ще трябва да отговорим дали имаме 

някакви възражения първата среща да бъде с Върховния избирателен 

съд на Бразилия, който ще ни представи тяхната практика. Той ще 

представи на участващите в тази среща практиката на този съд.  

Това е за сведение.  

Имаме пълен превод. Погледнете в днешната папка и двете 

преписки. Ако някой проявява интерес, трябва да го заявим. Трябва да 
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вземем решение за присъединяване. Сега единствено съм участвал в 

онлайн срещите, свързани с новите технологии. Това е другата 

подгрупа, която съществува.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия. 

Насрочвам следващото заседание за вторник, 9 август 2022 г., от 

14.00 часа.  

Благодаря ви. Приятна почивка.  

 

(Закрито в 16.30 часа)  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова  

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Силвия Михайлова 

 

 

 

 


