ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 220
На 10 август 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект

на

решение

относно

условията

и

реда

за

изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и
материали при произвеждане на изборите за народни представители
на 2 октомври 2022 г.
Докладва: Севинч Солакова
2. Проект на решение относно определяне на образец на
печатите на комисиите по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс в
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Докладва: Севинч Солакова
2а. Проект на решение относно реквизити и начин на защита
на печатите на РИК, СИК и ПСИК в изборите за народни
представители на 02.10.2022 г.
Докладва: Севинч Солакова
3. Проекти на решения относно назначаване на районни
избирателни комисии в изборите за народни представители на 2
октомври 2022 г.
Докладват: Красимир Ципов, Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев
4. Проект на решение относно регистрация на инициативни
комитети в РИК за участие в изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г.
Докладва: Цветанка Георгиева
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5. Проект на решение относно обявяване на местата, в които
ще се образуват избирателни секции по реда на чл. 14, т. 1 и т. 3 от
Изборния кодекс.
Докладва: Цветозар Томов
6. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Севинч Солакова,
Елка Стоянова, Силвия
Стоянова, Росица Матева.

Стойчева,

Гергана

7. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Росица Матева
9. Проект на решение относно единната номерация и начина
на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г
Докладва: Георги Баханов
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева.
ОТСЪСТВА: Любомир Георгиев.
Заседанието бе открито в 15,10 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-председател на
Централната избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
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Десет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на
заседание.
Отсъства колегата Любомир Георгиев.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно условията и реда за
изработване, доставка и съхранение на изборните книжа и
материали за изборите на 2 октомври с докладчик – госпожа
Солакова.
2. Проект на решение относно определяне на образец на
печатите на комисиите по чл. 287, ал. 7 с докладчик – госпожа
Солакова.
3. Проекти на решения относно назначаване на районни
избирателни комисии за изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г. с докладчици: господин Ципов, госпожа
Стоянова, господин Баханов, господин Чаушев.
4. Проект на решение относно регистрация на инициативни
комитети в РИК за участие в изборите за народни представители с
докладчик – госпожа Георгиева.
5. Проект на решение относно обявяване на местата за
гласуване извън страната с докладчик – господин Томов.
6. Доклади по административни преписки с докладчици: аз,
госпожа Солакова, Елка Стоянова, Гергана Стоянова, Росица Матева
и госпожа Стойчева.
7. Машинно гласуване с докладчик – господин Войнов.
8. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици – госпожа
Матева и госпожа Ганчева.
9. Разни с докладчици – господин Димитров и госпожа
Стоянова.
Имате ли предложения за допълване?
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля да включите точка с още един
проект на решение относно защитата и реквизитите на печатите на
РИК, СИК и ПСИК.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Този проект ще
бъде точка 2а: Проект на решение относно реквизити и начин на
защита на печатите на РИК, СИК и ПСИК в изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
Имате ли други предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА
ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО, ДОСТАВКАТА И СЪХРАНЕНИЕТО НА
ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА
ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ
2022 Г.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вчера ви докладвах
писмото от администрацията на Министерския съвет – бяхме
изпратили за съгласуване нашия проект на решение относно реда и
условията за изработването, доставката и съхранението на изборните
книжа и материали за предстоящите избори.
Главният секретар на Министерския съвет в писмото си
изрично отбелязва, че приемат разпределението на ангажиментите
по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и
материали, както е предложено от Централната избирателна комисия
и отбелязва, че избраният подход за разпределение съответства на
досега съществуващата практика, която е осигурявала нормално
протичане на работата на администрациите и на комисиите. В частта
по точка II предлагат думите „може да“ да отпаднат, както беше
направено предложението в проекта и аз предлагам да приемем това
предложение.

Знаете,

че

Централната

избирателна

комисия
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съгласува предоставени проекти на документация за изработване на
изборни книжа и материали в рамките на своите възможности за
един изборен район. Районните избирателни комисии съгласуват
така предоставените документи от администрацията на областните
управители.
Предлагам да гласуваме този проект с единствената промяна
в проекта – в т. II думите „може да“ да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1218-НС/10.08.2022 г.
Продължаваме с втора точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕКВИЗИТИ И НАЧИН
НА ЗАЩИТА НА ПЕЧАТИТЕ НА РИК, СИК И ПСИК В
ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ
2022 г.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по отношение на проектите
на решения за печатите на РИК, ПСИК, както и за проекта на
решение за комисиите по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс,
получихме писмо от администрацията на Министерския съвет, че ги
съгласуват без бележки.
Предлагам да приемем проекта на решение за печатите на
районните избирателни комисии, както и за печатите на секционните
избирателни комисии относно реквизитите и защитата, включително
и за печатите на подвижните секционни избирателни комисии.
Към момента нямаме изборна книга, но, мисля, че няма да
затрудним комисиите, ако препратим към изборна книга, без да
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посочим номера. Разбира се, този номер ще бъде посочен при
приемането на съответното методическо указание, за да не се налага
да разделяме решението, първо, за районните избирателни комисии,
а впоследствие да приемем решение за секционните избирателни
комисии. С оглед на това, че на 12 август е срокът за назначаване на
РИК-овете, те се конституират и започват работа на 13 август, да
започнат с печати от областните администрации и да имат
възможност да ги изработят до този срок.
Предложението ми е да приемем решението за реквизити и
защита на печатите на РИК, СИК, ПСИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по този проект на решение? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 1219-НС/10.08.2022 г.
Продължаваме с точка 2а:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ОБРАЗЕЦ НА ПЕЧАТИТЕ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 287, АЛ. 7 ОТ
ИЗБОРНИЯ

КОДЕКС

В

ИЗБОРИТЕ

ЗА

НАРОДНИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 г.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, следващият проект
на решение е за печатите на комисиите по чл. 287, ал. 7 от Изборния
кодекс – това са комисиите, които приемат изборните книжа и
материали, опаковани по ред, определен от Централната
избирателна комисия, и ги поставят в определено помещение със
заповед на кмета на общината. Знаете, че достъпът до тези
помещения отново е по ред, определен от Централната избирателна
комисия.
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В общи линии предложението за печати не се различава от
досега изработваните такива на комисиите. От Министерския съвет
имаме писмо, с което съгласуват този проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:

Имате

ли

изказвания или предложения? Няма.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, уважаема госпожо
Председател, явно съм объркала дневния ред – докладвах досега
решението за условията и реда за изработка на изборните книжа и
материали с № 1218, докладвах решението за печати на РИК, СИК,
ПСИК и получи № 1219, и последно сега докладвах решението за
печатите на комисиите по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 1220-НС/10.08.2022 г.
Продължаваме с трета точка от дневния ред:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА
РАЙОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще видите
три проекта за назначаване на районни избирателни комисии в
Двадесет и трети, Двадесет и четвърти и Двадесет и пети
многомандатен изборен район – София, за изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
Първият проект е под номер 1227 за назначаване на Районна
избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, за
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
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Постъпило е предложение от областния управител на област
София с вх. № НС-05-16-2507.08.2022 г. на Централната избирателна
комисия.
Към предложението са представени протокол от 7 август
2022 г. за проведени консултации при областния управител за състав
на РИК ведно с направените предложения от участвалите партии и
коалиции и приложените към тях документи.
На консултациите са участвали надлежно упълномощени
представители на всички парламентарно представени партии и
коалиции.
От представената преписка се установява, че са спазени
изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите.
Участвалите партии и коалиции са направили предложение за
състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи
съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс.
На проведените консултации при областния управител е
постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и
ръководството на Районната избирателна комисия в Двадесет и
трети изборен район – София.
Предвид изложеното и на съответните основания от
Изборния кодекс и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на
Централната избирателна комисия предлагам на вниманието ви
следното
„РЕШЕНИЕ:
Назначава Районна избирателна комисия в Двадесет и трети
изборен район – София, в състав от 17 членове, както следва:
председател – Борислав Любомиров Тасев – предложение на
„Продължаваме

промяната“,

със

съответното

ЕГН,

зам.-

председатели: Живка Василева Котева – БСП, и Райна
Константинова Евтимова – ИТН; секретар Полина Василева
Витанова – ГЕРБ-СДС, и членове, както следва: Димитър Георгиев
Петров, Александър Богомилов Янкулов, Лилия Бисерова Николова,
Страшимир Юрий Кучев – ПП, Красимир Георгиев Сираков, Надя
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Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров – ГЕРБ-СДС,
Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански и Денислава
Георгиева Петрова – ДПС, Миладин Петров Рангелов – БСП, Калин
Апостолов Ангелов – ДБ, Иван Красимиров Иванов – „Възраждане“,
със съответните ЕГН-та.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 август 2022 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

по

направения доклад имате ли изказвания, предложения?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов);
против – няма.
Решението е № 1221-НС/10.08.2022 г.
Продължете, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Следващият проект на решение е под
номер 1229 относно назначаване на Районна избирателна комисия в
Двадесет и четвърти изборен район – София, за изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
Постъпило е предложение от областния управител на област
София с вх. № ПВР-05-16-25/07.08.2022 г. на Централната
избирателна комисия.
Към предложението са представени протокол от 7 август
2022 г. за проведени консултации при областния управител за състав
на РИК ведно с направените предложения от участвалите партии и
коалиции и приложените към тях документи.
На консултациите са участвали надлежно упълномощени
представители на всички парламентарно представени партии и
коалиции.
От представената преписка се установява, че са спазени
изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите,
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участвалите партии и коалиции са направили предложение за
състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи
съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс.
На проведените консултации при областния управител е
постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и
ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и
четвърти изборен район – София.
Предвид изложеното и на съответните основания от
Изборния кодекс и решението на Централната избирателна комисия
предлагам на вниманието ви следния проект на
„РЕШЕНИЕ:
Назначава Районна избирателна комисия в Двадесет и
четвърти изборен район – София, в състав от 17 членове, както
следва: председател Борислав Георгиев Ганчев – предложение на
„Демократична България“; зам.-председатели: Стоил Петромил
Сотиров – ГЕРБ-СДС, Благомира Димитрова Андонова – ДПС;
секретар – Добри Тенчев Тенев – предложение на „Продължаваме
промяната“ и членове, както следва: Виктория Георгиева Илиева,
Светлана Бориславова Минчева, Мирослав Дилянов Калчев и Георги
Иванов Иванов – предложение на „Продължаваме промяната“,
Евгений Кирилов Пепелянков, Мария Генчева Георгиева и Снежана
Младенова Кондева – предложение на ГЕРБ-СДС, Георги
Константинов Димитров, Величка Йорданова Грънчарова – ДПС,
Георги Христов Кюркчиев и Десислава Здравкова ТарановаАндонова – БСП, Верослав Владимиров Владимиров – ИТН, Росица
Ангелова Кирова – „Възраждане“, със съответните ЕГН-та.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 август 2022 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов);
против – няма.
Решението е № 1222-НС/10.08.2022 г.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес може да
видите проект на решение под номер 1231 относно назначаване на
Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район –
София, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Постъпило е предложение от областния управител на област
София с вх. № НС-05-16-25/07.08.2029 г. на Централната
избирателна комисия.
Към предложението са представени протокол от 7 август
2022 г. за проведени консултации при областния управител за състав
на РИК ведно с направените предложения от участвалите партии и
коалиции и приложените към тях документи.
На консултациите са участвали надлежно упълномощени
представители на всички парламентарно представени партии и
коалиции.
От представената преписка се установява, че са спазени
изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите,
участвалите партии и коалиции са направили предложение за
състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи
съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс.
На проведените консултации при областния управител е
постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и
ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети
изборен район – София.
Предвид изложеното и на съответните основания от
Изборния кодекс и решението на Централната избирателна комисия
предлагам на вниманието ви следното
„РЕШЕНИЕ:
Назначава Районна избирателна комисия в Двадесет и пети
изборен район – София, в състав от 17 членове, както следва:
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председател – Валери Владимиров Цолов – ГЕРБ-СДС; зам.председатели: – Веселин Захариев Варчев – ПП и Иван Красимиров
Иванов – „Възраждане“; секретар – Жана Бориславова Иванова –
предложение на БСП и членове, както следва: Анастасия Георгиева
Дюлгерова, Владимир Владимиров Иванов, Валя Стефанова
Козовска-Трулева и
Георги Емилов Тодоров от квотата на
„Продължаваме промяната“, Диян Сашов Асенов, Соня Боянова
Василева и Силвия Захариева Качулкова – ГЕРБ-СДС, Ивайло
Веселинов Василев – БСП, Мартина Цветанова Маринова,
Венцеслав Василев Йотов и Димитра Димитрова Воева –
предложение на ДПС, Людмила Петрова Георгиева – ИТН, и Велин
Ангелов Пеев – ДБ, със съответните ЕГН-та.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 август 2022 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1223-НС/10.08.2022 г.
Продължаваме със следващите доклади в тази точка.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, в моя папка от днешна дата може да
видите проект на решение относно назначаване на Районна
избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски, за
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Постъпило е предложение от областния управител на област
Благоевград с вх. № НС-05-16-7/06.08.2022 г. на Централната
избирателна комисия.
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Представен е протокол от 6 август 2022 г. за проведените
консултации при областния управител за състав на РИК ведно с
направените предложения от участвалите партии и коалиции и
приложените към тях документи.
На консултациите са участвали надлежно упълномощени
представители на всички парламентарно представени партии и
коалиции.
От представената преписка се установява, че са спазени
изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите,
участвалите партии и коалиции са направили предложение за
състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи
съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс.
На проведените консултации при областния управител е
постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и
ръководството на Районна избирателна комисия в Първи изборен
район – Благоевградски.
Предвид изложеното и на основание разпоредбите на
Изборния

кодекс

Централната

и

Решение

избирателна

№

комисия

1198-НС/02.08.2022
предлагам

г.

на

Централната

избирателна комисия да вземе решение, с което да назначи Районна
избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски, в
състав от 17 членове, както следва: председател – Василка Георгиева
Христова

от

„Продължаваме

промяната“;

зам.-председатели:

Антоанета Кирилова Богданова от коалиция ГЕРБ – СДС и Елеонора
Бориславова Атанасова от БСП; секретар – Галена Николаева
Манова-Узунова от ДПС и членове, както следва: Елизабета
Николаева Дерменджиева, Даниела Миладинова Стойкова, Георги
Димитров Марчев и Чавдар Михайлов Цонев – „Продължаваме
промяната“, Тина Илианова Кълбова, Антоанета Димитрова
Кръстева и Елена Иванова Панчева – ГЕРБ-СДС, Мустафа Муса
Сирачки и Симона Цветкова Божкова – ДПС, Александър
Светославов Мановски – БСП, Десислава Костадинова Грозданова –
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ИТН, Милена Димчова Велкова – ДБ и Божидар Пенков Ненов –
„Възраждане“, със съответните ЕГН-та.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 август 2022 г.“
Приложен е списък с резервни членове, както следва: трима
от „Продължаваме промяната“, от ГЕРБ – СДС има едно
предложение за резервен член; от ДПС – едно предложение, от ИТН
предложението за резервен член е едно, от ДБ е предложен един
резервен член и от „Възраждане“ – един резервен член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1224-НС/10.08.2022 г.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам проект на
решение за назначаване на Районна избирателна комисия в
Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
Постъпило е предложение от областния управител на област
Перник с вх. № НС-05-16-2407.08.2022 г. на
избирателна комисия.

Централната

Към предложението са представени протокол от 7 август
2022 г. за проведените консултации при областния управител за
състав на РИК ведно с направените предложения от участвалите
партии и коалиции и приложените към тях документи.
На консултациите са участвали надлежно упълномощени
представители на всички парламентарно представени партии и
коалиции.
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От представената преписка се установява, че са спазени
изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите.
Участвалите партии и коалиции са направили предложение за
състава на РИК, в което се съдържат и изискуемите документи
съгласно разпоредбите на Изборния кодекс.
На проведените консултации при областния управител е
постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и
ръководството на Районна избирателна комисия в Четиринадесети
изборен район – Пернишки.
Предвид тези обстоятелства и на основание приложимите
разпоредби от Изборния кодекс и Решение № 1198-НС от 2 август
2022 г. на Централната избирателна комисия предлагам да бъде
взето решение от Централната избирателна комисия, с което
назначава Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен
район – Пернишки, в състав от 13 членове, както следва:
председател:

Игнат

Стойчев

Стойчев

–

предложение

на

„Продължаваме промяната“; зам.-председатели: Румяна Николова
Петрова – ГЕРБ-СДС и Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова –
БСП; секретар – Галина Радева Никодимова – ДПС и членове, както
следва: Ивета Цанкова Малинова, Роберт Стефанов Василев и
Силвия Илиева Петрова – ПП, Валентина Страхилова Генадиева –
Димитрова и Светлана Кирилова Петкова – ГЕРБ-СДС, Гинка
Симова Мирчева – ДПС, Лъчезар Борисов Лазов – ИТН, Никола
Василев Йорданов – ДБ, Донка Владкова Ваташка – „Възраждане“.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 август 2022 г.“
Това е предложението за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по този
проект на решение? Няма.
Моля, режим на гласуване относно назначаване на РИК –
Перник.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
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Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1225-НС/10.08.2022 г.
Господин Чаушев, заповядайте с Вашия доклад.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви проект
на решение за назначаване на Районна избирателна комисия в
Двадесет и осми изборен район – Търговищки.
Постъпило е писмо от областния управител на област
Търговище с вх. № НС-05-16-2/08.08.2022 г. в Централната
избирателна комисия.
Към писмото са представени всички необходими документи
по Изборния кодекс, включително и протокол от 6 август 2022 г. за
проведените консултации за състав на РИК между партиите и
коалициите съгласно Изборния кодекс.
На консултациите са участвали представители на всички
парламентарно

представени

партии

и

коалиции,

надлежно

упълномощени, постигнато е съгласие по отношение на състава и
ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и осми
изборен район – Търговищки.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60,
ал. 7 и ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и
Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на Централната избирателна
комисия предлагам да назначим Районна избирателна комисия в
Двадесет и осми изборен район – Търговищки, в състав от
12 членове, а именно: председател – Диана Йорданова Игнатова –
БСП; зам.-председатели: Людмил Ивов Иванов – ПП, и Тодор
Костадинов Тодоров – ГЕРБ; секретар: Дениз Мустафов Хюсниев –
ДПС и членове, както следва: Анелия Райкова Александрова,
Николай Милчев Златков и Силвия Пеева Стоянова – ПП, Десислава
Руменова Стойкова и Маринела Павлова Първанова – ГЕРБ,
Неслихан

Кямилова

Хамидова

–

ДПС,

Ивалина

Вескова
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Господинова – ИТН, Дориана Георгиева Иларионова – ДБ и Елена
Николаева Дечева – „Възраждане“.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
от 13 август 2022 г.“
Към преписката са приложени и съответните резервни
членове.
Предлагам да приемем състава и ръководството на Районна
избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район –
Търговищки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по направеното предложение? Няма.
Моля, режим на гласуване за назначаване на Районна
избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1226-НС/10.08.2022 г.
Колеги, това бяха решенията, по които е постигнато съгласие
на консултациите при областните управители за съставите на РИК.
Продължаваме с четвърта точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА
ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РИК ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ
ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Госпожо Георгиева, заповядайте с Вашия проект на решение.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, в моя папка ще намерите проект на решение за
регистрация на инициативни комитети в районните избирателни
комисии за участие в изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г.
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Съгласно Изборния кодекс не са настъпили промени в
процедурата по регистрация на инициативните комитети, както и в
набора от документи, който трябва да бъде подготвен от
инициативните комитети и представен в районните избирателни
комисии. Срокът за регистрация на инициативните комитети
съгласно изработената от Централната избирателна комисия
хронограма е 22 август 2022 г.
В проекта на решение, който виждате, са отбелязани и всички
приложения като номер от изборните книжа, които следва да бъдат
попълнени и представени в набора от документи при регистрацията.
Моля да погледнете текстовете на решението и ако нямате
възражения, да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания,
или предложения относно проекта на решение?
Ако няма предложения, моля да гласуваме този проект на
решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1227-НС/10.08.2022 г.
Продължаваме с пета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
С вх. № ЦИК-00-293/10.08.2022 г. сме получили от Районната
здравна инспекция експертно решение на ТЕЛК на служител от
администрацията на Централната избирателна комисия. Докладвам
го за сведение и ще бъде предадено за администриране.
В моя папка с вх. № ЦИК-09-214/09.08.2022 г. ви представям
докладна записка от администрацията на ЦИК относно закупуване
на 10 броя метални шкафове.
Колеги, както знаете, преди време закупихме такива, в които
да бъде класирана документацията на Централната избирателна
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комисия, която с времето се натрупва и е в количества, че не може
да се съхранява в работните стаи. Във връзка с осигуряване
съхранението на документи на ЦИК, чиито срок на съхранение не е
изтекъл е необходимо да бъдат закупени още 10 такива, заключващи
се метални шкафове. Една част ще бъдат разположени в стая № 60,
на местата на металните каси, собственост на Народното събрание и
трябва да бъдат върнати.
Народното събрание ни е дало разрешение за поставяне в
коридора на тези метални шкафове. Ние бяхме
закупуването на 30 броя, които се оказаха недостатъчни.

одобрили

Предлага се да бъде изпратено запитване до същия доставчик
за представяне на оферта за осигуряване на 10 броя шкафове, като
през последните 12 месеца разходваните средства са на стойност под
праговете по Закона за обществените поръчки. По бюджета на
Централната избирателна комисия има налични финансови средства.
Предлагам да одобрим направеното предложение и да бъде
изпратено запитването.
Имате ли изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица
Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.
Следващият ми доклад е с вх. № НС-03-10/09.08.2022 г.
Получили сме в копие писмо от администрацията на Министерския
съвет, по-конкретно от директора на дирекция „Добро управление“ и
ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма
„Добро управление“.
Писмото е до Министерството на електронното управление с
копие до ЦИК и до главния секретар на Министерския съвет
относно изпълнението на проекта за системата за дистанционно
електронно гласуване.
В писмото се казва, че във връзка с изпълнение на
Дейност 2 „Изграждане и внедряване на пилотната система за
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дистанционно електронно гласуване“ и водената до момента
кореспонденция с писмо от ЦИК от 19 юли Управляващият орган е
уведомен, че всички препоръки по получената от Министерството на
електронното управление техническа спецификация по процедура по
ЗОП със съответния предмет са обсъдени и приети на заседание на
специализираното звено на 21 юни, утвърдени с решение на ЦИК по
протокол от 7 юли.
Уведомен е министърът на електронното управление с писмо
на Централната избирателна комисия със съответния номер, към
което е приложено и становището на Централната избирателна
комисия по проекта. Във връзка с това Централната избирателна
комисия като партньор по проекта е изразила становище, че е
изпълнила
дейностите
по
съгласуване
на
техническата
спецификация. В тази връзка молят в 7-дневен срок да предоставят
информация относно техническата спецификация – финализирана ли
е от страна на Министерството на електронното управление
документацията за

участие

в процедурата за

възлагане на

обществената поръчка, финализирана ли е от Министерството на
електронното управление цитираната процедура по реда на Закона
за обществените поръчки (ЗОП) и кога предвиждат да я обявят?
Докладвам ви го за сведение.
Госпожо Солакова, заповядайте с Вашите доклади в тази
точка.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам за
сведение писмо от община Провадия с вх. № НС-06-72/10.08.2022 г.
Приложено са ни изпратили заповед за образуване на секции.
Предлагам с протоколно решение да възложим класирането
на всички писма от кметовете на общини относно образуването на
избирателни секции по общини за предстоящите избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме копие от
писмо на главния секретар на Министерския съвет до министъра на
външните работи с искане до 15 август да бъдат направени заявките
относно изборните книжа и материали за секциите извън страната.
Посочено е, че централизирано ще бъдат изработени протоколи,
печати, отличителни знаци. Докладвам го за сведение.
За запознаване ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-0468/10.08.2022 г. от министъра на финансите до всички
първостепенни разпоредители с бюджет. В срок до 12 август искат
да се представи информация за размера на възможните икономии на
разходите или трансферите по бюджета за 2022 г.
Представям ви предложение по докладна записка с вх.
№ ЦИК-09-212/09.08.2022 г. относно заявяване и доставка на
минерална вода, кафе, чай и консумативи за периода от месец август
до края на месец октомври 2022 г.
Към докладната записка е представена и справка за
закупените такива за периода от 1 май до 31 юли 2021 г. и за
периода от 1 септември до 30 ноември 2021 г. Предложението е да се
одобри разход в размер на 6000,00 лв. с ДДС по § 10-15 от
одобрените за представителни цели средства за 2022 г.
Предлагам да одобрим този разход в такъв размер по реда,
определен в докладната записка, за извършване на заявките за
доставката на такива материали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля да гласуваме.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За запознаване ви докладвам искане с
вх. № ЦИК-00-292/09.08.2022 г. от „Информационно обслужване“
АД във връзка с приключен Договор № 48 от 2022 г. за издаване на
удостоверения във връзка с тяхно участие в процедури за възлагане
на обществени поръчки.
За сведение ви докладвам писма, които сме получили от
Печатницата на БНБ и от министъра на финансите, по проекта на
решение за осъществяване на контрол при отпечатването на
бюлетините. Изчакваме и становището на Министерството на
вътрешните работи, за да приемем решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
докладчик – госпожа Елка Стоянова.

НЕЙКОВА:

Следващ

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам проект на писмо с проектен
номер 3746 и втори проект на писмо с проектен номер 3747 – и двете
са във връзка с предстоящата работа на Централната избирателна
комисия по повод разяснителната кампания за изборите на
2 октомври 2022 г.
С едното писмо се обръщаме към БНТ, дългогодишен
партньор на Централната избирателна комисия в подготовката на
материали за разяснителната кампания.
Писмото с проектен номер 3747 касае преработката на
анимираните клипове от предходните избори, както и обсъждане на
вариант за подготовка на още един клип и ново, актуализирано за
новите избори, лого и статичен банер.
Моля да погледнете писмата и ако не възразявате, да
гласуваме първо писмото до БНТ, като уточнявам, че в писмото не
съм посочила дата и час за срещата и предлагам това да бъде в
петък, 12 август, от 10,30 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване писмото с проектен номер 3746.
Имате ли изказвания или предложения по текста?
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващото писмо го докладвах, само да
го гласуваме, ако нямате бележки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това е
предложението до фирмата, която прави за предходните избори
анимация и други материали, свързани с разяснителната кампания.
Имате ли изказвания по текста? Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Връщам на доклад вх. № НС-09-132 –
запитване от Следствен отдел при Софийска градска прокуратура.
Това е проект на отговор с проектен номер 3737, който може да
видите в папката ми от 9 август. По поставените въпроси е обобщена
информацията с посочване на линкове, тъй като касаят решения на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ
изказвания по проекта на отговор?

НЕЙКОВА:

Имате

ли

Ако няма, моля да гласуваме.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Последният ми доклад е за сведение.
Докладвам, че по жалба на „Демократична България“ пристигна
Решение № 7665/10.08.2022 г. на Върховния административен съд.
Докладвам го за запознаване. В съответствие с дадените указания ще
предприемем действия. Засега нямам готовност, тъй като го получих
преди малко.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стойчева,
заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в изпълнение на решение на
Централната избирателна комисия ОИК – Исперих, е изпратила
прието решение от 8 август 2022 г. относно констатиране
прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване
на следващия в листата за избран. Докладвам го за сведение на
Централната избирателна комисия и за приобщаване в съответния
класьор в деловодството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: С вх. № НС-20-19/09.08.2022 г. сме
получили писмо с искане от „Музикаутор“, към което е представен
оригинал на изпълнителен лист за изплащане на сумата по влязло в
сила решение по адм. дело № 3796/2022 г. за присъдените в полза на
цитираното сдружение разноски по делото.
Моля с протоколно решение да бъде одобрено изплащането
на сумата по представения в оригинал изпълнителен лист.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Има

ли

изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Определям госпожа Матева да води заседанието за кратко.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам постъпило писмо от
община Иваново с вх. № ПВР/НС-6-95/10.08.2022 г., което е в копие
до Централната избирателна комисия. Докладвам го за сведение и е
във връзка с получен сигнал в община Две могили за неотстранени
материали от предизборна агитация от предходни избори. В писмото
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се отговаря, че е извършена проверка, не са установени такива и е
изпратено за сведение на Централната избирателна комисия.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
следващият докладчик в тази точка съм аз.
Предлагам проект на писмо до всички областни управители, с
което да им укажем, че във връзка със задължението на Централната
избирателна комисия да разяснява на избирателите начина на
гласуване с устройствата за машинно гласуване имаме намерение да
предоставим машини за гласуване с инсталирана демоверсия на
софтуера, с което да се организира демонстрационно и пробно
гласуване във всяко населено място, в което ще се произвеждат
избори, като изискваме от тях в спешен порядък съвместно с
кметовете на общини, които са на територията на съответната
област, съгласувано с РИК, да преценят и да информират
Централната избирателна комисия колко машини за гласуване ще са
необходими за всяка област, за да могат да бъдат организирани
такива гласувания на териториите на общините във всяко населено
място, в което ще се произвежда машинно гласуване.
Предлагам този вариант, тъй като, считам, че изпращането на
машина във всяка община също няма да бъде удачно. Например
Столична община, която е с 24 района и още няколко населени места
около София, които са включени на територията на Столичната
община, докато има общини, които на практика само в общинския
център ще бъде произведено машинно гласуване и които са много
малки, така че не считам за удачно във всяка община да бъде
изпратена машина. Смятам, че областните управители най-добре
знаят заедно с кметовете на територията на областта колко машини
биха били необходими, за да може една машина в няколко общини
или няколко машини в една община да бъдат достатъчни, за да могат
всички избиратели да видят машините и да гласуват с тях преди
изборите.
Ако нямате друго предложение по текста, ви предлагам да
гласуваме това писмо.
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Колеги, коригирам си предложението след обсъждането –
писмото ще бъде изпратено с копие до всички кметове, до всички
районни избирателни комисии, след като им бъдат активни имейл
адресите, като ще изискаме обратната информация да бъде
изпратена в срок до 17,00 ч. на 17 август 2022 г.
Ако няма други предложения, подлагам на гласуване
писмото.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов,
заповядайте.
ГЕОРГИ

БАХАНОВ:

Уважаема

госпожо

Председател,

уважаеми колеги, правя предложение за включване на нова точка в
дневния ред: Проект на решение относно единната номерация и
начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., тъй като
срокът е 52 дни преди изборния ден – точно днес, 10 август 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
предложения?
Това решение предлагам да го включим в дневния ред като
точка 9, а другите ще се преномерират.
Моля, режим на гласуване за допълване с тази точка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Продължаваме с пета точка от дневния ред:
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА
МЕСТАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ОБРАЗУВАТ ИЗБИРАТЕЛНИ
СЕКЦИИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, Т. 1 И Т. 3 ОТ ИЗБОРНИЯ
КОДЕКС.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, в моя папка във
вътрешната мрежа е качен проект на решение с проектен номер 1239
относно обявяване на местата, в които ще се образуват избирателни
секции по реда на чл. 14, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс.
Съгласно чл. 14, т. 3 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия следва да обяви местата, в които на проведени
до пет години преди изборния ден избори е имало образувана поне
една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от
100 избиратели. В изпълнение на това свое задължение Централната
избирателна комисия разгледа и одобри списък – предлагам това да
бъде мотивната част на решението – на местата, отговарящи на
условията на чл. 14, т. 3. Ведно с този списък бяха съобразени и
местата, където има дипломатически и консулски представителства
и следва да бъдат образувани секции по чл. 14, т. 1 от Изборния
кодекс.
Самият списък заедно с данните, въз основа на които е
съставен, е публикуван отделно в екселски файл – също в моя папка,
за да може всеки да провери какви са основанията за включване на
съответното място в този списък. Отделно в диспозитива на самото
решение са изброени тези места по азбучен ред на страните, в които
са. Това е проектът, който предлагам на вашето внимание.
Със сигурност би трябвало да имаме предвид, че е възможно
в някои от тези места да се окаже затруднено образуването на
секции по различни причини, за които би трябвало да получим
информация от Министерството на външните работи. Имам предвид
очакваното ограничение на броя места, в които могат да се открият
секции във Федерална република Германия, от една страна,
трудностите с образуването на секции в Руската федерация и в
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Украйна. Вероятно ще има и други проблеми, но когато бъдат
напълно изяснени тези проблеми и бъде ясна позицията,
респективно и предложенията на Външното министерство, тогава би
трябвало да обсъдим и да вземем решение. В момента предлагам да
обявим тези места с оглед на това максимално бързо да създадем
предпоставки за организация на работата по образуването на тези
секции по места.
Държавите са 67, предложението за обявяване на места
съдържа 753 места.
Обявените места бяха 704, но тук е съобразено и
обстоятелството, че има места, където са гласували над 1000 – аз го
казах предния път, особено в Република Турция, където по силата на
чл. 15 трябва да увеличим прогнозния брой секции, които
евентуално да бъдат образувани там. Това е основната причина да се
увеличат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов,
заповядайте.
С оглед направената мотивировка в началото от колегата
Томов относно проекта на решение предлагам, тъй като наистина
този списък ще претърпи известни корекции – може да са много,
може и по-малко, с оглед на изказаните предположения от колегата
Томов, а както и всички членове на Централната избирателна
комисия сме запознати, по отношение на рестрикции от една или
друга страна – било разрешителен режим, било предварително
съгласуване на местата за образуване на секции, предлагам да има
някакъв текст в решението, че броят на секциите, местата са
прогнозни и ще претърпят корекции, за да не заблудим нашите
сънародници, гласуващи в чужбина, че това са секции, които са
окончателни. Просто да има забележка, че този списък е прогнозен и
ще претърпи корекции.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Приемам тази забележка. С това
решение, ако евентуално го вземем, не разкриваме тези секции, а
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обявяваме местата, в които по силата на закона би следвало да бъдат
разкрити секции.
Съгласен съм да го кажем по-ясно в смисъла, който господин
Баханов предложи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, за да може
всички да се запознаете с приложението към проекта, прекъсвам
заседанието за 10 минути.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:
заседанието на Централната избирателна комисия.

Продължава

Мисля, че успяхте да се запознаете с проекта на решение,
докладван от колегата Томов.
Колеги, имам предложение във връзка с направения от него
доклад – за да няма неточности в приложението към решението,
предлагам да го изпратим за съгласуване в Министерството на
външните работи на вниманието както на министъра, така и на
работна група „Избори“, като съгласуваният проект очакваме да ни
бъде върнат утре до 12,30 ч.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Съгласен съм с това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме
такова писмо.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Продължаваме със следващата точка:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от
Държавна агенция „Национална сигурност“ с вх. № НС-23-21, с
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което ни уведомяват, че предоставеният от Централната избирателна
комисия списък със 16 лица, служители на „Сиела Норма“ АД, които
ще извършват гаранционното обслужване на СУЕМГ, при
извършената проверка не е установено наличие на информация.
Постъпило е аналогично писмо и от Министерството на
вътрешните работи с вх. № НС-04-09-190, с което също ни
уведомяват, че при извършената проверка на лицата не са
установени лица, за които да са налични данни за извършени
правонарушения.
В тази връзка и във връзка с писмото, което изпратихме вчера
на „Сиела Норма“ АД, че от 11 август може да започне внасянето на
резервните части и оборудването на работните места, предлагам да
изпратим писмо до директора на ГД „Жандармерия“ с копие до
Министерството на вътрешните работи, за да ги уведомим, че следва
в периода от 11 август до 31 август в работни дни да бъдат
допуснати в склада на „Карго-партнер“ упоменатите 16 лица, като да
включим представители на ЦИК и на „Карго-партнер“. Проектът на
писмо е в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
погледнете проекта на писмото ведно с приложението.
Имате ли предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против
– няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с проведената
работна среща при президента на Република България предлагам да
изпратим писмо до министъра на транспорта и съобщенията с копие
до Министерството на вътрешните работи относно необходимата
логистика, свързана с провеждане на машинното гласуване. Писмото
е в моя папка, беше обсъдено на работна група и съм нанесъл
необходимите корекции.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
погледнете текста, който е с редакция след работното обсъждане, с
което молим за информация относно възможностите на
Министерството на транспорта и съобщенията да обезпечи
логистичните и техническите дейности, свързани с машинното
гласуване. Може би да помолим в най-кратък срок да ни уведомят
предвид краткото време, което имаме.
Имате ли предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо
с вх. № НС-04-10. Писмото е от заместник-министъра на
електронното управление и беше докладвано вчера за запознаване. С
него от Министерството на електронното управление предлагат
работна среща за уточняване на въпроси, свързани с удостоверяване
на съответствието по чл. 213а от Изборния кодекс.
Във връзка с горното предлагам да изпратим писмо до
Министерството на електронното управление с копие до Българския
институт за стандартизация и Българския институт по метрология, с
което да ги поканим на среща утре от 15,30 ч. Писмото е в моя
папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
За да вървим напред по дневния ред, предлагам срещата да
бъде на 12 август 2022 г. от 11,30 ч., за да може утре да се
приключат по-спешните задачи по назначаването на районните
избирателни комисии.
Ако няма други предложения, моля да гласуваме писмото.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
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Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-289-1
от ITG BG и е свързано с офертата им за термо хартия. Уведомяват
ни, че утре ще ни предоставят мостра от хартията, след което ще ни
изпратят и коректна оферта, тъй като в изпратената от тях оферта
има техническа грешка. Докладвам го за сведение и за приобщаване
към другите оферти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
продължаваме с точка шеста от дневния ред:

Колеги,

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, постъпили са две жалби срещу
наказателни постановления, издадени от Централната избирателна
комисия.
Първата е с вх. № ПВР-20-15/10.08.2022 г. и ще бъде
комплектувана и изпратена до Софийския районен съд. Подадена е
от Информационна агенция „Блиц“.
Втората също е от Информационна агенция „Блиц“ срещу
друго наказателно постановление с вх. № ПВР-20-16/10.08.2022 г.,
която също ще бъде комплектувана и изпратена в Софийския
районен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТ
НОМЕРАЦИЯ

НА
И

РЕШЕНИЕ
НАЧИНА

ОТНОСНО ЕДИНИНАТА
НА
ЗАЩИТА
НА

УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО.
В папката на колегата Баханов може да видите проектен
номер 1241. Моля ви да го погледнете.
Срокът за приемане е днес.
Ако нямате възражения по текста, моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия
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Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1228-НС/10.08.2022 г.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ
БАХАНОВ:
Правя
предложение
току-що
гласуваното решение да бъде изпратено незабавно на
администрацията на Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
С последен доклад за днес, тъй като десета точка ще остане за
утрешното заседание, госпожо Солакова, заповядайте в Доклади по
административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на 8 август
получихме документацията от администрацията на Министерския
съвет за съгласуване на техническите изисквания за изработка и
доставка на удостоверения за гласуване на друго място, както и на
регистрите за тях. Тъй като днес приехме и Решение № 1228 –
прегледана е документацията, предлагам да изпратим писмо, с което
да уведомим главния секретар, че без бележки съгласуваме
представената документация като техническа спецификация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
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Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия и насрочвам следващо заседание
за утре, 11 август 2022 г. от 14,30 ч., като в случай на необходимост
може да бъде пренасрочено за друг час.
(Закрито в 18,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

