
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 219 

 

На 9 август 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади по административни преписки.  

Докладват: Камелия Нейкова, Севинч Солакова, 

Красимир Ципов, Гергана Стоянова, Цветанка 

Георгиева 

2. Машинно гласуване.  

Докладва: Емил Войнов  

3. Проект на решение относно определяне на вида, цвета и 

размера на чувалите (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 изборите за народни представители на 02.10.2022 г. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

4. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК.  

Докладва: Йорданка Ганчева  

5. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров и Цветозар 

Томов 

6. Гласуване извън страната.  

Докладва: Цветозар Томов  

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Георги Баханов, 
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Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАТ: Росица Матева и Любомир Георгиев.  

 

Заседанието бе открито в 14,30 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия и господин Димитър Димитров – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден колеги!  

В залата сме 11 членове – имаме кворум за провеждане на 

заседание.  

В отпуск са колегите Росица Матева и Любомир Георгиев. 

Колегата Елка Стоянова е ангажирана с процесуално 

представителство на ЦИК.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред.  

1. Доклади по административни преписки с докладчици: аз,  

госпожа Солакова, господин Ципов, госпожа Гергана Стоянова и 

госпожа Георгиева. 

2. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.  

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК – докладчик госпожа Ганчева. 

4. Разни с докладчици: господин Димитров и господин Томов. 

5. Гласуване извън страната с докладчик господин Томов. 

Има ли предложения за допълване на дневния ред? 

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля да ме включите с проект на 

решение относно определяне на вида, цвета и размера на чувалите 

(торбите), в които се поставят за съхранение изборните книжа и 

материали за предстоящите избори.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би след 

Машинно гласуване, като това ще стане т. 3  

Други предложения има ли?  

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да ме включите в точка: Доклади 

по административни преписки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

С вх. № ЦИК-02-70/1 от днешна дата в отговор на наше писмо 

до главния секретар на Народното събрание, че не трябва да бъде 

прекъсвано електрозахранването на 13 и 14 август предвид срока за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК, ни информират, че с 

оглед обезпечаване на нашата работа по приема на документи, 

монтажните работи ще се извършват в три последователни нощи: от 

19,00 ч. на 9 август до 18,00 ч. на 10 август; от 19,00 ч. на 10 август 

до 18,00 ч.на 11 август; и от 19,00 ч. на 11 август до 18,00 ч. на 

12 август. Докладвам го за сведение, като ще бъде възложено на 

администрацията да се съобразят тези часове.  

С вх. № НС-04-01-1/09.08.2022 г.сме получили от постоянния 

секретар на Министерството на външните работи писмо, с което ни 

информират, че във връзка с отправена от Министерството на 

външните работи покана за международно наблюдение на 

насрочените на 2 октомври избори, на 8 август са били уведомени по 

електронната поща от Бюрото за демократични  институции и права 

на човека, че е било взето решение да не се изпраща проучвателна 
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мисия на ОССЕ за предстоящите парламентарни избори у нас. 

Пояснено е, че съгласно стандартната методология на ОССЕ, не се 

налага изпращането на такава мисия, ако е имало дейност по 

наблюдение на избори по-малко от година преди изпращането на 

нова. От ОССЕ е отправена молба за встъпителни срещи на екипа на 

наблюдателната мисия в Министерството на външните работи и в 

Централната избирателна комисия на 30 август.  

Молят ни да ги уведомим в какъв час на 30 август могат да 

бъдат приети в Централната избирателна комисия представителите 

на ОССЕ. Колеги, ще помислим, за да върнем отговор.  

С по-предходно писмо от 5 август с вх. № НС-04-01-1 

постоянният секретар ни е уведомил за изпратените покани до 

ОССЕ и Парламентарната асамблея на ОССЕ за наблюдение на 

изборите. Очевидно, във връзка с тази покана е и писмото, което 

преди малко ви докладвах.  

С вх. № НС-02-15 от 5 август – ще ви помоля да погледнете 

писмото, то е от главния секретар на Народното събрание, с което в 

отговор на наше писмо ни информират какви помещения и зали 

Централната избирателна комисия може да използва в тази сграда, за 

да бъде обезпечен изборният процес. 

Моля да се запознаете, за да може, когато преценим, да бъде 

направен оглед на тези помещения, за да създадем необходимата 

организация.  

За сведение ви докладвам вх. № ЦИК-07-93-1/04.08.2022 г. 

Централната избирателна комисия на Грузия във връзка с предходно 

тяхно писмо относно провеждане на конференция в края на 

октомври – мисля, че ви бях докладвала в предходно заседание, ни 

информират, че конференцията ще се проведе на 26 и 27 октомври. 

Очакват потвърждение на ЦИК до 15 август дали някой ще участва. 

Моля да имате предвид това. Това бяха моите доклади.  

Следващ докладчик госпожа Солакова.  

Определям господин Войнов за кратко да води заседанието.  

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № НС-03-8/08.08.2022 г. 

с писмо на главния секретар на Министерския съвет сме уведомени, 

че нямат бележки по проектите на решения на ЦИК за печатите на 

районните и секционните избирателни комисии, както и на 

комисиите по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс. Докладвам ви ги в 

момента за запознаване. В по-късната част на заседанието можем да 

включим проектите на решения за гласуване, тъй като сме ги 

разглеждали.  

За работно ще остане обсъждането по проекта на решение за 

условията и реда за изработка. Проектът на решение за условията и 

реда за изработка – има предложение по редакцията, която касае 

съгласуването на проектите на документи, свързани с изработката на 

изборни книжа и материали, когато се възлагат от администрацията 

на Министерския съвет. Ще го обсъдим на работна група, преди да 

го предложа за решаване в залата.  

С вх. № НС-04-9/08.08.2022 г. сме получили писмо от 

Министерството на финансите. Приложени са документи, свързани с 

предложение за постановление на Министерския съвет за отмяна на 

Постановление № 197 от 2022 г., за създаване на Институт за 

стратегически анализи и прогнози и за приемане на устройствен 

правилник на този институт.  

Видно от представените документи, докладът е от заместник-

министър председателя по управление на европейските средства, 

министъра на финансите и министъра на правосъдието. С проекта на 

ПМС се предвижда отмяна на ПМС № 197, с което постановление 

бяха направени изменения в Устройствения правилник на 

Министерството на финансите, включително и в Наредбата за 

отпечатване на ценни книжа.  

Централната избирателна комисия изразихме отрицателно 

становище при съгласуването на проекта на ПМС, което беше 

прието с № 197. В момента във вътрешната мрежа има проект на 

писмо за съгласуване без бележки на представения проект на ПМС.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, по 

писмото има ли становища? Няма. 

Подлагам го на гласуване.  

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.   

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в тази връзка връщам отново 

на доклад вх. № ЦИК-04-57/04.07.2022 г. Това беше един проект на 

допълнително споразумение за изменение на Споразумението между 

Централната избирателна комисия и Министерството на финансите 

относно извършването на контрол при отпечатването на 

бюлетините. С оглед на предходно наше становище по отношение на 

предложението за изменение в Наредбата за отпечатване на ценни 

книжа бях го докладвала за запознаване, за да може Централната 

избирателна комисия да изрази становище. В случая докладвам 

преписката за сведение.  

Предлагам да изпратим до министъра на външните работи с 

копие до главния секретар на Министерския съвет писмо, с което да 

поискаме тяхното предложение за тираж на бюлетините за секциите 

извън страната. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате писмото. 

Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване.  

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.   

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само за сведение ви докладвам 

писмо, което сме получили допълнително като придружително към 

заповедта на кмета на Столична община за назначаване на 

технически екип във връзка с организационно-техническата 

подготовка на изборите с вх. № НС-07-20 от 5 август. В писмото 
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изрично се подчертава благодарност за добрата работа и 

колегиалното отношение на предходните избори.  

Пожелават на всички в Централната избирателна комисия 

ползотворна работа в предстоящата подготовка на изборите. 

Писмото е от секретаря на Столичната община.  

Докладвам ви за сведение писмо от областна администрация – 

Разград с посочен адрес, на който са изразили желание да получават 

кореспонденцията, свързана с организационно-техническата 

подготовка. От областната администрация – Враца, ни информират 

за предприетите действия във връзка с осигуряването на условия за 

работа, включително здравословни и безопасни и такава среда за 

работа на районната избирателна комисия. Предоставят ни и данни 

за адреса на комисията. Всички тези данни ще бъдат публикувани на 

страницата на съответната районна избирателна комисия.  

Уважаеми колеги, във връзка с изпратени писма до районни 

прокуратури и във връзка с извършената проверка за гласуване в 

нарушение или гласуване повече от един път в изборите за народни 

представители за президент и вицепрезидент на 14 ноември 

предлагам ви допълнително към писмата до Районна прокуратура – 

Добрич, да изпратим приложени доказателства, получени в 

Централната избирателна комисия, като приложение към писмото на 

ГД ГРАО, тъй като се установи, че те не са приложени. Писмата са 

във вътрешната мрежа и касаят лицата В. А. и преписката по 

гласуването на лицето Я. Ж. Г.  

Изпращаме заверени от ГД ГРАО копия на два броя страници 

от избирателния списък, както и една декларация от лицето 

съответно за изборите за народни представители и за изборите за 

президент и вицепрезидент. С тези две допълнения в две писма 

анблок предлагам да ги гласуваме и да ги изпратим до районната 

прокуратура. Вчера на работна група още веднъж уточнихме – 

изпращаме получените документи от ГД ГРАО директно на 

районната прокуратура. При нас остават заверени копия.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми 

колеги, мнения и становища по двете писма до Районна прокуратура 

– Добрич, има ли? Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.   

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви за запознаване писмо с 

вх. № НС-03-9/08.08.2022 г. – от администрацията на Министерския 

съвет ни е изпратена документация относно изработката на 

удостоверенията за гласуване на друго място, както и регистрите за 

тях за съгласуване – на този етап го докладвам за запознаване.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващият 

докладчик е колегата Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-02-

85-1/18.08.2022 г. – писмо от ОД на МВР – Търговище, във връзка 

със заявителски материали и прокурорска преписка. 

Със същия входящ номер, но с дата 12 май сме получили 

няколко въпроса от РУ на МВР – Търговище, във връзка също с 

образувана прокурорска преписка – да бъде предоставена 

информация за лицето Ф. К. със съответното ЕГН, за което има 

данни, че е гласувал повече от един път на изборите за народни 

представители на 11 юли. След като сме изпратили исканата 

информация, включително сме писали до кмета на община 

Търговище да изпрати заверени копия от исканите от районното 

управление документи, в сегашното писмо искат да им бъде 

предоставена следната информация: по какъв начин и на база на 

какви документи е установено, че лицето е гласувало в нарушение 

на правилата на Изборния кодекс, както и къде и в коя избирателна 

секция е гласувало въпросното лице? 

Считам, че на поставените въпроси в писмото на ОД на МВР 

сме отговорили както ние, така и община Търговище. Въпреки 



9 

всичко, предлагам в моя папка от днес да видите проект на отговор, 

с който им изпращаме отново копие от две писма, които сме 

изпратили през месец май тази година.  

В едното писмо изрично е предоставена и част от исканата 

информация, че именно съгласно извършена проверка от ГД ГРАО 

лицето е гласувало повече от един път в съответна избирателна 

секция под съответния номер, находяща се на територията на гр. 

Търговище, като сме изпратили и копие от списъка, където 

съответното лице фигурира под № 16 на стр. 2.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, да гласуваме.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

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

183/08.08.2022 г. писмо от отдел „Икономическа полиция“ на СДВР, 

с което молят да им предоставим информация във връзка с посочено 

лице със съответното ЕГН, което е упражнило правото си на глас в 

изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г. в  град Сливен.  

С оглед на това в моя папка от днес ще видите проект на 

писмо до кмета на община Сливен, с което изпращаме копие от 

писмото на МВР и молим да предоставят исканата информация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма.   
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Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам вх. № НС-11-

5/05.08.2022 г. – искане до Централната избирателна комисия за 

тълкуване на нейно Решение № 1198 от 2 август 2022 г. Докладвам 

ви постъпилото искане за запознаване, предвид наличието на 

отправена жалба пред Върховния административен съд, дублираща 

засегнатия въпрос. Дори имаше насрочено заседание. На този етап 

го докладвам за запознаване.  

С вх. № ПВР-20-14/08.08.-2022 г. е постъпила жалба в 

Централната избирателна комисия от „168 часа“ ЕООД по 

обжалване на наказателно постановление на Комисията. Докладвам 

ви за сведение на този етап. В същата е указано на звено „Правна 

дейност“ да бъде комплектувано като преписка, за да бъде изпратена 

в Софийски районен съд.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, с вх. № ПВР-14-7/09.08. 

2022 г. сме получили преписка от община Пловдив, Район 

„Централен“, в която са приложени всички изискуеми документи, 

свързани с отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от 2016 г. Отварянето е извършено с цел 

извършване на експертиза, предаване на книжата на Дирекция 

„Регионален държавен архив“ и унищожаване на неценни такива.  

С вх. № НС-06-70/09.08.2022 г. сме получили писмо от община 

Пловдив, Район „Южен“, с което ни уведомяват, че е извършено 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от изборите през 2021 г. Отварянето на 

помещението е извършено по искане на разследващите органи. 

Приложени са изискуемите документи.  

С вх. № МИ-06-439/09.08.2022 г. сме получили преписка от 

община Смядово също за отваряне на запечатано помещение, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите през 

2016 и през 2021 г., с цел извършване на експертиза, предаване част 
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от материалите на Държавна агенция „Архиви“ и съответно 

унищожаване на неценни такива. Приложени са всички изискуеми 

документи. Отварянето на помещенията и в трите общини е 

извършено по реда на наше Решение № 1244 от 30.09.2019 г. 

Докладвам ги за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Ципов.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, с вх. № НС-04-02-170-1/ 

01.08.2022 г. е получено писмо от СДВР, да бъдат предоставени 

данни за посочено лице във връзка с изборите на 11 юли 2021 г. В 

папката на колегата Баханов от днес ще видите проект на писмо до 

СДВР, където изчерпателно е предоставена съответната 

информация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма.   

 

Преминаваме към точка втора от дневния ред:  

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам писмо с вх. 

№ ПВР/НС-23-19/08.08.2022 г. Писмото е от „Сиела-Норма“ АД и е 

в отговор на наше писмо, с което поискахме да ни предоставят 

имената на лицата, които ще извършват гаранционната поддръжка, 

както и необходимите резервни части, които ще използват за ремонт 

на машините. От „Сиела Норма“ АД ни предоставят данните на 

16 лица, които предлагат да извършват гаранционното обслужване, 

както и необходимите резервни части и друго оборудване, които са 
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упоменати в писмото. Предлагат периодът, в който да се извърши 

гаранционното обслужване, да бъде от 15 август до 30 септември 

2022 г. Тук искам да обърна внимание, че съгласно сключените 

договори със „Сиела Норма“ АД времето за отстраняване на 

възникнал проблем е не повече от три работни дни след подаването 

на сигнал за неизправност.  

В тази връзка предлагам да изпратим две писма. Първото 

писмо до МВР и ДАНС, с което да помолим да извършат проверка 

на 16-те лица, които се предлагат да извършват гаранционното 

обслужване, второто – до „Сиела Норма“ АД, с което да ги 

уведомим кога да внесат резервните части и за периода, в който да 

извършват гаранционната поддръжка. Предлагам този период да не 

бъде до 30 септември, а не по-късно от 31 август да приключи 

гаранционната поддръжка. Проектите за писма са в моята папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, да гласуваме направеното предложение.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.   

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

необходимостта от извличане на данните и архивирането на 

флашпаметите от гласуването в новия избор за президент и 

вицепрезидент на 21 ноември предлагам да изпратим писмо до 

Министерството на електронното управление, с което да ги помолим 

за съдействие с оперативни изпълнители на дейността, като 

предлагам те да започнат работа от 15 август. Проектът за писмо е в 

моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Мисля, че по този въпрос ние имахме работно обсъждане и 

бяхме поставили въпроса на последната среща с Министерството на 
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електронното управление. Така че за да продължим в тази посока да 

изпратим това писмо, моля режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам писмо с вх. 

№ ЦИК-00-242-4. То е от преводаческата агенция и с него ни 

изпращат преведен последния файл от материала на Смартматик, 

който изпратихме за превод. Докладвам го за сведение и 

запознаване, като материалът ще бъде качен в обособената подпапка 

„Машинно гласуване“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се 

в Доклади по административни преписки с доклад на госпожа 

Стоянова, тъй като тя беше на дело.  

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да уведомя колегите, че делото излезе за 

решаване. Предполагам, че утре или вдругиден ще има решение на 

Върховния административен съд по жалбата на Демократична 

България. Още две неща, ако ми позволите да докладвам, преди да 

сме приключили с тази част.  

Писмо с вх. № МИ-22-15/28.07.2022 г., ако си спомняте, 

колеги, докладвах го за сведение и запознаване. Сигнал-жалба от 

две лица – Х. Н. и Д. Д., които оспорват Решение № 75-

МИ на ОИК – Болярово. След извършена справка на ОИК – 

Болярово се оказа, че има входирана жалба пред съответния 

административен съд, поради което предлагам проект на отговор на 

лицата, в който ги уведомяваме, че тъй като тези решения се 

оспорват пред съответния административен съд, Централната 

избирателна комисия не е  компетентният орган да се произнесе по 

тяхното искане. Видно от публичния регистър на ОИК, решението е 

оспорено на 19 април. Това е предложението ми за отговор към 

лицата. 
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Моля, ако нямате други предложения, да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, да гласуваме.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч 

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

против – няма.   

 

Продължаваме с трета точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ВИДА, ЦВЕТА И РАЗМЕРА НА ЧУВАЛИТЕ (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 ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 г.  

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

проект на решение, който вече сме разглеждали и обсъждали в 

Централната избирателна комисия, относно определяне вида, цвета 

и размера на чувалите, в които се поставят за съхранение изборните 

книжа за предстоящите избори, както и вида и размера на кутиите за 

отрязъците от бюлетините. Беше изпратено за съгласуване до 

администрацията на Министерския съвет и с писмо от 5 август те се 

гласуват без забележки. Не правят бележки по проекта. Така че ви 

предлагам да го подложим на гласуване и да го приемем като 

решение на Централната избирателна комисия.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, мнения и коментари по предложението на госпожа Ганчева?  

Ако няма, моля да преминем към гласуване.  
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.   

Решението № 1217-НС.  

С това изчерпваме тази точка.  

 

Продължаваме с четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.  

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-

150/04.08.2022 г. докладвам искане за изплащане на възнаграждение 

от ОИК – Казанлък. Преписката е комплектувана с необходимите 

документи съобразно наше решение и законовите изисквания. 

Исканията за изплащане на възнаграждения са за заседание, 

проведено на 1 август, на което са присъствали председател, 

заместник-председател, секретар и шест членове, както и за дадено 

дежурство от председател на 31.07.2022 г.  

Общата сума ведно със осигурителните вноски е 561,26 лв. 

Приложен е контролен лист със съответния номер с положително 

становище за изплащане на докладваното от мен възнаграждение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада.  

Предлагам с протоколно решение да подкрепим направеното 

предложение за изплащане на възнаграждението на ОИК – 

Казанлък.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.   

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващото искане за изплащане на 

възнаграждение е от ОИК – Разлог. Съобразно представените 
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документи по преписката с вх. № МИ-27-151 от 5 август, се иска 

изплащане на възнаграждение за заседание, проведено на 20 юли 

2022 г.  от председател, двама заместник-председатели, секретар и 

шест членове, както и за дадено дежурство от председател, 

заместник-председател и един член, дадено на 22 юли 2022 г.  

Има становище съобразно контролен лист от 8 август за 

изплащане на така докладваното от мен възнаграждение. Няма 

пречка, законосъобразно е поискано.  

Предлагам с протоколно решение да одобрим искането за 

изплащане на възнаграждение на ОИК – Разлог, съобразно доклада 

ми.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението. Някакви мнения има ли?  

Предлагам да преминем към гласуване на решение, с което да 

одобрим изплащането на исканото възнаграждение.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма.   

 

Преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

РАЗНИ.  

С вх. № НС-22-3-20/06.08.2022 г. е постъпило писмо с въпроси 

от господин А. Т. Интересува се за броя на избирателите, 

като се позовава на няколко източника. Както преди постигнахме 

съгласие, въпросът ще бъде приобщен към папката с всички въпроси 

и ако има няколко такива, ще отговорим за броя на избирателите.  

Другият ми доклад е с вх. № ЦИК-07-70-2/05.08.2022 г. 

Получили сме обратно превода. Преписката е свързана с 

основаването на второ издание на АСЕЕЕО, което е наречено проект 

„Феникс“. Предлагам на работно заседание да обсъдим всичките 
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детайли, след което ще решим дали ще участваме и в какво качество. 

Засега го докладвам за сведение и запознаване.  

В тази точка следващ докладчик е господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В тази точка докладвам за сведение 

писмо с вх. № ЦИК-00-2-83/01.08.2022 г., изпратено от Е. Н. – 

репортер в БТА. Тя оставя координатите си, за да са на 

разположение на Централната избирателна комисия. Докладвам го 

за сведение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тъй 

като имаме среща с Министерство на външните работи, предлагам 

точка шеста да разгледаме след срещата.  

Обявявам 10 минути почивка.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 10 членове 

сме в залата – продължава заседанието на Централната избирателна 

комисия, малко по-късно от обявеното заради по-дълго 

продължилата среща с Министерството на външните работи. 

Предвид активния изборен период режимът на работа ще се 

определя не само от насрочените заседания и обявените почивки, но 

и от провеждането на работни групи и срещи с представители на 

ведомствата, които имат ангажименти в организационно-

техническата подготовка.  

 

Продължаваме с точка шеста.  

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядате, господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-

04-02-176. Писмото е от Столичната дирекция на вътрешните 

работи. С него комисар Станишелски иска информация за членовете 

и ръководството на 355 секционна избирателна комисия, Молдова, 

Тараклия (Консулство) на изборите за народни представители, 
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произведени на 11 юли 2021 г. Има качено във вътрешна мрежа 

писмо, в което предложението ми е да изпратим исканата 

информация. Писмото е с вх. № П-37-41. Моля да го видите и да го 

гласуваме евентуално.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.   

Колега Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам писмо с вх. № НС-22-14/ 

01.08.2022 г. от господин С. В него той пита какви стъпки 

трябва да предприеме, за да може да осъществи правото си на глас в 

Република Турция, където ще бъде на почивка по време на изборите.  

Ще подготвя писмо, в което ще обясня какви да са стъпките, 

като предлагам да му посочим какви стъпки трябва да предприеме. 

Те са ясни. Дали да не го качим едновременно и в рубриката 

„Въпроси и отговори“ не за Турция, а изобщо за чужбина? 

Предлагам да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Протоколно решение 

за поставени единични въпроси от граждани, свързани с изборния 

процес.  Ще се подготвят проекти на отговор, които след одобрение 

от Централната избирателна комисия, ще бъдат публикувани на 

страницата в рубрика „Въпроси и отговори“ и няма да се отговаря 

поединично на всяко едно запитване.  

Колега Томов, може да го подготвите или да  възложите на 

администрацията да подготви отговора. Има и други такива. Всеки 

ден постъпват по няколко.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предлагате лично на човека да не 

изпращаме. Съгласен съм.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, 

продължете, ако обичате.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам две писма с много близко 

съдържание – вх. №НС-22-18/05.08.2022 г. и вх. № НС-22-

19/05.08.2022 г. И в двете писма доброволци от българската общност 

във Великобритания предлагат да не се разкриват секции на база 

чл. 14, ал. 3 на базата на резултати от минали избори, съответно в 

Лондон, Сърбитън и Уестърн парк. В случая, освен че ги докладвам 

за сведение, бих предложил да ги препратим по компетентност на 

работна група „Избори“, за да имат и те тези предложения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложенията на господин Томов за препращане на работна група 

„Избори“, ако няма възражения, моля да гласуваме.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.   

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви за сведение и 

запознаване, писмо с вх. № НС-04-01-2 от 5 август, с което господин 

Иван Кондов, постоянен секретар на Министерството на външните 

работи, ни уведомява, че със заповед е създадена работна група за 

организиране и провеждане на избори извън страната за 

предстоящите избори. Вътре е поместен текстът на групата, както и 

основните задачи, които тя си поставя. Докладвам го за сведение.  

И още една преписка за сведение и запознаване – вх. № НС-04-

01-5/09.08.2022 г., с която работна група „Избори“ ни препраща в 

наличната към момента информация за поискани и получени 

съгласия за провеждане на избори за народни представители 

на 2 октомври 2022 г. От тази справка се вижда, че е поискано 

съгласие навсякъде. Обявено е кои от държавите са на уведомителен 

и кои на разрешителен режим, както и тези, които вече са дали 

разрешение, които са все още сравнително малко, около десет 

държави.  
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За сведение и запознаване. Ще имаме такава справка веднъж 

седмично, доколкото разбрах. Това  по това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

доклади?  

Госпожо Стоянова, заповядайте в точката: Доклади по 

административни преписки. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: По преписка с вх. № МИ-08-30 е проект 

за писмо в моя папка с проектен № 3740. Ако нямате други 

предложения, да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, да гласуваме.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма.   

Колеги, докато изчакваме колегата Войнов, който подготвя 

проект на писмо до министъра на транспорта, в негова папка ще 

докладвам две преписки. 

Ще ви помоля да погледнете проект на писмо до 

Министерския съвет с проектен № 3743. Това писмо е в 

продължение на поставените пред Министерския съвет въпроси, 

свързани с осигуряване на държавен имот за съхранение на 

машините за гласуване, Като и посочваме, че договорът, който беше 

сключен от Централната избирателна комисия, е бил със срок до 

30 юни. Посочваме, че предвид необходимостта от решаване в най-

кратък срок на въпросите, свързани със съхранението на 

устройствата, предлагаме Министерският съвет съгласно чл. 18, ал. 3 

във връзка с чл. 6, ал. 3 да сключи договор за съхранение на 

машините до намирането на имот държавна собственост, тъй като 

Централната избирателна комисия има само контролни функции, 

съгласно чл. 6 от Изборния кодекс. А в случай, че не бъде сключен 
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такъв, Министерският съвет да вземе решение за условията и реда за 

съхранение на устройствата за машинно гласуване. В този смисъл да 

бъде изпратено писмо, към което ще приложим проекта на договор, 

който беше предмет на обсъждане с „Карго-партнер“ и 

придружаващата го документация, включително и последното 

писмо, което изпратихме на „Карго-партнер“ с поставените въпроси, 

които са необходими за прецизиране на текстовете по договора.  

Колеги, ако нямате изказвания, предложения, моля да 

гласуваме такова писмо.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.   

Другият доклад е по писмо с вх. № НС-04-10 от 9 август, което 

пристигна току-що. Очаквахме го, тъй като заместник-министърът 

на електронното управление на срещата при президента днес каза, че 

ще получим такова.  

Писмото е във връзка с удостоверяване на съответствието по 

чл. 213а при предстоящите предсрочни избори. В това писмо ни се 

поставят въпроси, които са им необходими може би за методиката, 

която разработват, както ни бяха уведомили: предвижда ли се да 

бъдат закупувани нови машини; ще се използва ли софтуерът, който 

е удостоверен за предходните; предвижда ли се да бъдат извършвани 

промени по софтуера, който ще се използва за произвеждане на 

изборите, времеви график; предвиждаме ли в хронограмата да бъдат 

включени дейности по предоставяне от страна на ЦИК на 

представителна извадка на машини ведно със системен и приложен 

софтуер за целите на удостоверяването? 

Докладвам ви го за запознаване, за да може в утрешния ден да 

вземем решение по отговора на така поставените въпроси. Това бяха 

моите доклади.  

Господин Войнов, имате ли готовност? 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моята папка има едно 

предложение за писмо до министъра на транспорта  и съобщенията. 

То е във връзка с проведената днес среща при президента на 

Република България и е относно необходимата логистика, свързана с 

произвеждане на машинното гласуване в изборите за народни 

представители на 2 октомври.  

Подробно е описано в писмото цялата необходима логистика, 

свързана с машинното гласуване. Тя е в четири раздела. Първият 

раздел логистика е свързана с дейностите по подготовка, 

инсталиране и комплектуването на специализираните устройства за 

електронно машинно гласуване.  

Вторият раздел е логистика, свързана с дейността на 

техниците в СИК, инсталиране на СУЕМГ в деня преди изборите и 

техническа поддръжка в деня на изборите.  

Третият раздел е логистика, свързана с транспортиране на 

СУЕМГ от централния склад до избирателните секции и обратно до 

централния склад.  

Четвърти раздел логистика е свързана със създаване на единен 

център за обаждане към ЦИК и той е така нареченият Call/Help 

center. 

Предлагам да се запознаете с него и когато има готовност 

евентуално да го изпратим.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът на 

писмо до министъра на транспорта и съобщенията – моля всички да 

се запознаете и утре в заседанието да можем да одобрим текста. 

Който има предложения за допълване и повече информация, ако 

можем да включим вътре, така че да може да се направи преценка за 

възможностите министърът на транспорта да съдейства за 

обезпечаване на този процес.  

Госпожо Солакова, заповядайте с доклад по първа точка. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вх. №  09-213 въз основа на 

обсъждане в работна група е представен проект на допълнително 

щатно разписание за бройките, които, съгласно чл. 39, ал. 5 от 
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Правилника на Централната избирателна комисия, имаме 

възможност за назначаване в периода по подготовка и произвеждане 

на изборите. Три са позициите – главен експерт, технически 

сътрудник, технически изпълнител със съответните бройки и всички 

необходими реквизити, като вид правоотношения в хода по 

националния класификатор в размера на основна месечна заплата и 

изискванията, които поставя Централната избирателна комисия.  

Предлагам да одобрим това допълнително щатно разписание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма.   

Колеги, има ли други доклади за днес? Няма.  

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре – 

10 август, от 14,30 часа.  

  

(Закрито в 17.45 часа) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова  

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  

 

 

Стенограф: 

Силвия Михайлова 


