ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 221
На 11 август 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно регистрация на кандидатите за
народни представители в изборите на 2 октомври 2022 г.
Докладва: Цветанка Георгиева
1а. Проект на решение относно проверка на кандидатите,
предложени от партии, коалиции и инициативни комитети в
изборите за народни представители на 2 октомври 2021 г.
Докладва: Елка Стоянова
2. Утвърждаване на изборни книжа.
Докладва: Емил Войнов
3. Проект на решение относно поправка на техническа грешка
в Решение № 1221-НС/10.08.2021 г.
Докладва: Красимир Ципов
4. Проект на решение относно определяне условията и реда за
образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за
стари хора и други специализирани институции за предоставяне на
социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане,
както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на
избирателни списъци в изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г.
Докладва: Гергана Стоянова
5. Доклади по административни преписки.
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Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева,
Севинч Солакова, Димитър Димитров, Цветозар
Томов, Елка Стоянова, Гергана Стоянова, Георги
Баханов
6. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК.
Докладва: Георги Баханов
7. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Росица Матева и Йорданка Ганчева
9. Разни.
Докладват: Димитър Димитров и Гергана
Стоянова
10. Проект на решение относно условията и реда за участие
на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври
2022 г.
Докладва: Силвия Стойчева
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, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВА: Любомир Георгиев.
Заседанието бе открито в 15,00 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-председател на
Централната избирателна комисия.
*

*

*
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Четиринадесет членове сме в залата – имаме кворум за
провеждане на заседание.
В отпуск е колегата Любомир Георгиев.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно регистрация на кандидатите за
народни представители в изборите на 2 октомври 2022 г. с
докладчик госпожа Георгиева.
2. Утвърждаване на изборни книжа с докладчици: господин
Войнов и госпожа Стоянова.
3. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 121-НС от 10 август 2022 г. с докладчик
господин Ципов.
4. Проект на решение относно определяне условията и реда за
образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за
стари хора и други специализирани институции с докладчик госпожа
Гергана Стоянова
5. Доклади по административни преписки с докладчици: аз,
госпожа Матева, госпожа Солакова, господин Димитров, господин
Томов, госпожа Елка Стоянова, Гергана Стоянова и господин
Баханов.
6. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
7. Доклади по дела жалби и сигнали с докладчици: госпожа
Матева и госпожа Ганчева
8. Разни с докладчици господин Димитров и госпожа Гергана
Стоянова.
Имате ли предложения за допълване на дневния ред?
Господин Томов, Вие ще имате ли проект на решение в
днешното заседание?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ако може да добавите точка в дневния
ред към края на заседанието.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Когато имате
готовност, ще Ви помоля тогава да предложите допълване на
дневния ред.
Други предложения има ли?
Господин Баханов?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предлагам да допълним дневния ред с
точка: Доклад относно изплащане на възнаграждения на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще бъде нова
точка 6: Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК. Следващите точки ще се преномерират.
Други предложения има ли?
Колеги, моля, режим на гласуване на дневния ред.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – 1 (Йорданка Ганчева)
Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА
КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ РПЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ
НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, в моя папка
ще намерите проект на решение за регистрация на кандидатите за
народни представители в изборите на 2 октомври 2022 г.
Тъй като в Изборния кодекс не са настъпили промени по
отношение на процедурата за регистриране на кандидатите, както и
по отношение на документите, които следва да бъдат подготвени и
представени в районните избирателни комисии, където се случва
регистрацията на партии, коалиции и инициативни комитети, които
издигат независими кандидати, затова в текстовете, които ви
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предлагам, няма промени. Регистрацията на кандидатите следва да
приключи на 30 август.
В проекта на решение ще видите всички приложения, които
съпътстват и трябва да бъдат подготвени и представени в процеса на
регистрация. Според досегашната ни практика решението е едно за
партии и за коалиции, и за инициативни комитети, диференцирани
са документите и отговорностите, които следва да бъдат изпълнени.
Моля да погледнете проекта на решение и ако имате
предложения за допълнение, съм готова да ги обсъдим и да ги
включим в проекта на решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
запознаване за кратко време. По проекта с проектен номер 1243
имате ли предложения?
Ако няма, моля, режим на гласуване на така представения
проект.
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.
Решението е № 1229-НС/11.08.2022 г.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля, госпожо Председател, да
допълним дневния ред във връзка с току-що направения доклад от
колегата Георгиева и взетото решение на Централната избирателна
комисия относно регистрацията, предлагам да добавим в дневния
ред и точка: Проект на решение относно проверката на
кандидатските листи във връзка с регистрацията им.
Проектът, ако позволите да бъде включен в дневния ред, се
намира в моя папка от вчерашното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с
предложението предлагам да допълним дневния ред с нова точка 1а:
Проверка на кандидатите, предложени от партии и коалиции и
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инициативни комитети в изборите за народни представители с
докладчик колегата Елка Стоянова.
Има ли други предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
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.
Продължаваме с новата точка 1а:
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕРКА НА
КАНДИДАТИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ И
ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ, В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 г.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: В папка от 10 август с проектен № 1219
с две приложения към него – уточнявам, че, тъй като няма промени в
Изборния кодекс в тази част по отношение на процеса, решението не
съдържа съществени промени освен стилистични. Моля да се
запознаете със съдържанието му и ако имате корекции и
предложения, да ги направите, ако не – да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по проекта на решение?
Ако няма предложения, моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 1230-НС/11.08.2022 г.
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Преминаваме към втора точка от дневния ред:
УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, в моя папка от вчерашно заседание има
предложения за протоколи на секционните избирателни комисии. Те
са абсолютно същите, както бяха на последните избори за народни
представители на 14 ноември. Считам, че не е необходима каквото и
да е промяна в тези протоколи, тъй като изборите показаха, че
секционните избирателни комисии добре се справят с попълването
им. Единствено в протокол № 70-КР и № 74-НС-КР – в заглавието са
сменени имената на изборните книжа с новата номерация,
съдържанието е абсолютно едно и също.
В папката на колегата Гергана Стоянова от днешното
заседание се намира и Протокол № 117 на РИК – това е старата
номерация на протокола. Там също не се предвиждат никакви
изменения. Единствено трябва да се промени номерът на изборната
книга за приемане и предаване на сгрешен протокол на СИК.
Предлагам да приемем тези изборни книги в този им вид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папката
на колегата Войнов Приложение от № 67-НС до Приложение № 74.
Госпожо Стоянова, заповядайте да докладвате другата група.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, като свързан доклад с този
на колегата Войнов за утвърждаване заедно на всички останали
изборни книжа, в моя папка от днешна дата има подпапка с
изготвени изборни книжа. Те стоят с предишната номерация и след
като ги утвърдим, ще бъдат преномерирани. В текста им са
съобразени актуалните дати, както и реферираните номера на
предходно вече утвърдени изборни книги за настоящите избори, а
там където все още няма утвърдени, са маркирани текстовете в
жълто. Съобразено е, че са избори за народни представители и
датата – 2 октомври 2022 г. Няма нещо по-специфично.
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Приложение с предишен № 39-НС, а останалите са от
Приложение № 87 до Приложение № 99.
В моя папка за днешното заседание може да видите и проект
на решение за утвърждаване на изборните книжа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, образците
на изборни книжа, които с първото решение, с което утвърдихме 85
от изборните книжа, тези са останалите, а именно списъци,
протоколи, заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия,
удостоверенията за избран народен представител.
Моля да ги погледнете в папката на колегата Стоянова, а
протоколите на избирателните комисии са в папката на колегата
Войнов.
По книжата има ли предложения? Няма необходимост от
съществени корекции може би са повече технически.
Ако няма, предлагам да гласуваме проекта на решение за
утвърждаване на образци на изборни книжа, докладвани от колегите
Войнов и Стоянова за изборите на 2 октомври.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 1231-НС/11.08.2022 г.
Колеги, моля да гласуваме писмо до редакцията на
„Държавен вестник“ за обнародване на току-що утвърдените
образци на изборни книжа.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
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Преминаваме към трета точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА В
РЕШЕНИЕ № 1221-НС ОТ 10 АВГУСТ 2022 г.
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: С вх. № НС-15-4/11.08.2022 г. по
електронната поща сме получили писмо в Централната избирателна
комисия от областна администрация София за допусната техническа
грешка в Решение № 1221-НС/10.08.2022 г. на Централната
избирателна комисия, като името на назначения член на РИК вместо
И.
К.
И.
със съответното ЕГН да се чете
К.
Х.
К.
със съответното ЕГН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по проекта?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1232-НС/11.08.2022 г.
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ
СЕКЦИИ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА
И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам проект на решение с
проектен номер 1237 в моя папка от днешна дата, решение относно
определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в
лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани
институции за предоставяне на социални услуги, в местата за
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лишаване от свобода и задържане, както и на плавателни съдове под
българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци.
Решението е като предходно приемани такива, но са
извършени корекции на актуалните срокове съобразно приетата от
Централната избирателна комисия хронограма във връзка с изборите
за 2 октомври. Съобразени са актуалните срокове от хронограмата,
съобразена е номерацията на приложенията от изборните книжа,
утвърдени от Централната избирателна комисия. Там, където с
днешно решение бяха утвърдени – има едно приложение, в което ще
бъде попълнен актуалният номер. Останалото като текст в това
решение няма промяна с оглед и регламентацията в Изборния
кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на
решение имате ли изказвания?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
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.
Решението е № 1233-НС/11.08.2022 г.
Преминаваме към пета точка:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Колеги, във връзка с проведен разговор с главния секретар на
Народното събрание и направеното уточнение, че ще можем да
ползваме паркоместа на паркинга откъм източното крило в активния
период и до 15 октомври, тази сутрин изпратихме писмо, с което да
заявим предоставянето за ползване до 25 паркоместа на паркинга на
пл. „Желю Желев“ предвид интензивната работа на Централната
избирателна комисия по подготовката на изборите.
Моля за последващо одобрение.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
С вх. ЦИК-04-69/11.08.2022 г. сме получили писмо от
заместник-министъра на електронното управление относно
становище на Централната избирателна комисия по проекта на
техническата спецификация за изграждане и внедряване на
системата за дистанционно електронно гласуване.
Излагат становище по т. т. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 13, т. 10 и т. 18
от проекта на техническата спецификация. Сега ви го докладвам за
запознаване, като вие ще се запознаете с техните коментари по
точките, които посочих.
Считат за целесъобразно да се организира среща между
Централната избирателна комисия и Министерството на
електронното управление с оглед своевременно изясняване на
горепосочените
въпроси,
финализиране
на
техническата
спецификация и обявяване на обществената поръчка.
Колеги, мисля, че в момента не е необходимо да взимаме
решение за среща, тъй като утре имаме такава и ще обсъдим кога да
бъде проведена отделна среща между Централната избирателна
комисия и Министерството на електронното управление, тъй като
останалите участници в утрешната среща нямат отношение към
въпросите, свързани с проекта за дистанционно електронно
гласуване. Моля да се запознаете с писмото, което докладвах.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да оправим терминологията: този проект
беше започнат от ДАЕУ, сега Министерството е правоприемник на
ДАЕУ. Съгласно документацията по този проект техническата
спецификация не се изготвя от Централната избирателна комисия.
ЦИК само одобрява и нещо бяхме одобрили.
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Сега не може да идва становище, трябва да ни дадат
предложение по отношение на техническата спецификация, която
трябва да се приеме от Министерството на електронното
управление. Само това исках да уточня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви молба от
председателя на ПП „Правото“ с вх. № НС-10-7/10.08.2022 г. С тази
молба се прави искане да се възстанови внесеният депозит от ПП
„Правото“ за участие в изборите на 14 ноември, като се твърди, че
към настоящия момент този депозит не е възстановен в срока,
предвиден в чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс, а именно седем дни
от обявяването на окончателните резултати. Посочена е банкова
сметка за възстановяване на депозита.
Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е подготвен
отговор до госпожа Колева, съгласно който и съгласно
информацията, публикувана на интернет страницата на Централната
избирателна комисия, с Решение № 969-НС/18.11 са обявени от
Централната избирателна комисия резултатите, според които партия
„Правото“ е получила 0,25% от действителните гласове – посочен е
броят на гласовете, и съгласно чл. 130 и следващи от Изборния
кодекс сумата, която е внесена като депозит, не подлежи на
възстановяване на партиите, получили по-малко от 1%, и тази сума
съгласно чл. 131 от Изборния кодек отива в Националната
здравноосигурителна каса за дейности за лечение на лица до
18 години, където сме превели и сумата, внесена от ПП „Правото“.
Предлагам, ако сте съгласни с текста на писмото, да
гласуваме изпращането на този отговор на госпожата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли
изказвания или предложения?
Ако няма, 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, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо от
председателя на Сдружение „Нова алтернатива“ с вх. № ЦИК-1223/10.08.2022 г., с което ни уведомява, че на основание т. 3 и 4 от
Правилата за дейността на Обществения съвет към Централната
избирателна комисия, които са одобрени с Решение
№ 1783/05.03.2020 г., представляващият сдружението ни уведомява,
че от господин Стоил Стоилов, който представлява сдружението в
Обществени съвет е подадена молба, с която същият моли да бъде
освободен като представител на Сдружение „Нова алтернатива“ в
Обществения съвет по лични причини.
С решение на Управителния съвет на сдружението тази
молба е уважена, поради което се прави искане да бъде заличен
Стоил Стоилов като представляващ Сдружение „Нова алтернатива“
на интернет страницата на Централната избирателна комисия в
Раздел „Обществен съвет“, като щом бъде избран друг представител
на сдружението, ще бъде уведомена Централната избирателна
комисия и Общественият съвет.
Въз основа на това моля да гласуваме да бъде заличен Стоил
Стоилов, представляващ Сдружение „Нова алтернатива“ в
Обществения съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Моля, режим на гласуване.
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.
РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо от
община Кнежа с вх. № НС-06-73/11.08.2022 г. В отговор на наше
писмо от вчера, с което поискахме общините и областните
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управители съвместно с кметовете да ни информират какъв брой
машини ще са необходими за разяснителна и обучителна кампания
на населението в съответната област, за да могат всички избиратели
да гласуват с демоверсия на машина преди изборите, от община
Кнежа ни изпращат писмо, с което ни уведомяват, че им е
необходим един брой СУЕМГ.
Не знам дали да не изпратим повторно писмо с копие до
общините и областните управители с молба общините да заявяват
към областните управители, областните управители да обобщят
справката за съответната област и да ни ги изпратят обобщени по
области и изборни райони и да бъдат обобщавани от
администрацията. Във връзка с изходящия номер на вчерашното
писмо ви предлагам да изпратим пояснение в смисъла, който ви
предложих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения, като срокът си остава 17 август?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: – за 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма
Следващ докладчик – госпожа Солакова.
Определям господин Войнов за малко да води заседанието.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви
докладвам, че от областната администрация Стара Загора са
уведомили администрацията на Министерския съвет за лицата,
упълномощени да отговарят за получаването на изборните книжа и
материали. В това писмо се съдържа адресът за доставка на изборни
книжа. Докладвам ви го за сведение, тъй като ще имаме отделно
писмо, в което ще изискаме изрично и конкретно адресите за
доставка на бюлетините, който адрес, разбира се, може да съвпада с
адреса за получаване на всички изборни книжа.
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Представям ви докладна записка с вх. № ЦИК-09216/11.08.2022 г. относно осигуряване на предпазни средства за
работа с видеодисплей.
Позовавайки се на чл. 10 от Вътрешните правила за трудовия
ред в Централната избирателна комисия и на Наредба № 7 от
15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд при работа с
видеодисплей, където са определени минимални изисквания при
работа с тях, се прави предложение с оглед и на предвидените
средства в бюджета на Централната избирателна комисия за
осигуряване на такива предпазни средства.
Предложението е при същите условия, както е било още по
първото решение през 2014 г. на Централната избирателна комисия
– размерът да се запази. Посочено е, че редът е същият за
представянето на актуална рецепта от специалист офталмолог и
фактура със съответен запис в срок до 10 декември 2022 г. В
бюджета на Централната избирателна комисия са налични
необходимите средства по § 10-15, представен е и контролен лист от
финансовия контрольор.
Предлагам да одобрим така направеното предложение. Не се
спирам подробно на изискванията, защото и в наредбата няма
промени в тази част.
Моля за одобрение, както е направено предложението.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте предложението. Има ли становища? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: – за 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение ви докладвам писмо с вх.
№ НС-22-26/11.08.2022 г. Господин Е.
К.
се позовава на
Решение № 1218 на Централната избирателна комисия, в което има
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препратка към решение на ЦИК за образец и технически
характеристики на бюлетините – дали има такова решение?
Знаете, че решенията на Централната избирателна комисия се
публикуват. Към настоящия момент нямаме такова решение, когато
бъде прието, ще бъде публикувано, а техническите характеристики,
специалните изисквания са свързани и със защита и те не подлежат
на публикуване. Той е отправил молба да му бъде предоставено.
Считам, че всеки би могъл да се запознае с тези, които са публични
и са публикувани на страницата.
В отговор на наше писмо до министъра на външните работи
сме получили отговор с вх. № НС-04-01-8/10.08.2022 г. Направена е
заявка за брой на бюлетините за секциите извън страната, като в
писмото изрично се посочва, че с оглед на предстоящи решения на
Централната избирателна комисия и информация, която ще се
публикува на страницата на ЦИК, може да се направи предложение
за допълване на този брой. Към настоящия момент ви го докладвам
за сведение.
Колеги, връщам на доклад писмо от „Информационно
обслужване“ АД с вх. № ЦИК-00-292/09.08.2022 г., с което се иска
удостоверение по приключен Договор № 48 с Централната
избирателна комисия. Писмото и проектът на удостоверение са във
вътрешната мрежа. Същото им е необходимо във връзка с участие в
процедури за възлагане на обществени поръчки.
Предлагам да одобрим издаването на такова удостоверение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте предложението за одобряване издаването на удостоверение.
Има ли изказвания? Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: – за 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
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Следващ докладчик в тази точка – колега Димитров,
заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Войнов.
Колеги, в моя папка има подпапка, която се казва
„Информационно обслужване“, и в нея се намират изискванията към
организациите и технологията на компютърната обработка на данни
от гласуването и издаването на бюлетина с резултатите от изборите,
които предстоят.
Знаете, че направихме среща с господин С.
и
ръководството на „Информационно обслужване“ АД, на която доста
подробно обсъдихме изискванията. Тези изисквания са част от
решението, което ще вземем и ще залегнат в разговорите,
преговорите, когато ще подпишем договор за изпълнение на
компютърната обработка.
Това, което ни върнаха, е част от текста, за да направим
известни корекции: в номерацията нямаше точка 2. Предходната
т. 2.1 съм я оставил като общо изискване и нататък номерацията се
променя.
Направили са две промени по наше искане, които се отнасят
до работата на камерите в районните избирателни комисии, като по
сегашните изисквания трябва да има пълен архив и той да ни бъде
предаден, когато се отчита изпълнението на договора. Също така са
поели ангажимент към тази част от работата – да оказват техническо
съдействие, когато им бъде поискано от районната избирателна
комисия, в случай че има технически проблем с работата на
камерите.
Направили са изискване – текстът е в а-1 „действия и
срокове“ – преди изборите да се осигури поддръжка на заседанията
на районните избирателни комисии в реално време на интернет
страницата на съответната комисия. В случай на технически
проблем с излъчването след уведомяване от РИК представител на
изпълнителя оказва съдействие, включително и на място. Това е
текстът, който се предлага да приемем и утвърдим в т. 2.
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Има и промяна, както настоявахме, първото публикуване на
частичните резултати във вечерта на обработката да бъде в 23,00 ч.
Остава да бъдат добавени номерата на всички приложения, които са
протоколите, които ще бъдат ползвани, когато се създава базата
данни. Това са горе-долу промените. Съобразили са се с нещата,
които поискахме.
Предлагам да приемем и да утвърдим тези изисквания, както
и да приемем решение. Проектът на решението може да видите в
моя папка от заседанието на 5 август, с което да приемем тези
изисквания и можем да пристъпим към преговори с
„Информационно обслужване“ АД за сключване на договор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря,
колега Димитров.
Колеги, моля да се запознаете с текста.
Има ли изказвания или предложения по представения от
колегата Димитров проект за изисквания към организацията и
технологията на компютърната обработка?
Ако няма, подлагам на гласуване приемане на проекта за
изисквания към организацията и технологията на компютърната
обработка – проект на решение в няколко реда, в папката на колегата
Димитров от 5 август.
Гласували 9 членове на ЦИК: – за 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма
Решението е № 1234-НС/11.08.2022 г.
Следващ докладчик – колегата Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Във връзка с писмата, които изпратихме
до БНТ и до изпълнителя на предходните клипове във връзка с
разяснителната кампания, днес пристигна офертата. Може да я
погледнете в моя папка. Докладвам ви я запознаване и сведение.
Работната група по разяснителната кампания допълнително ще
подготви доклад в тази връзка – вх. № НС-25-3/11.08.2022 г.
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Още един доклад искам да направя във връзка с писмо, което
е наименувано „жалба“, но не съдържа индикации за такава. Намира
се в папката на колегата Войнов от 9 август с вх. № НС-106/09.08.2022 г.
Физическо лице – няма никакви данни освен името, ни
уведомява, че при проведените консултации при областния
управител на област Хасково според нея има извършени нарушения.
Тъй като това лице няма качеството на субект, или поне да се
легитимира като такъв, който би могъл да подава жалби в тази
връзка, и тъй като преписката все още не е влязла на доклад и на
разглеждане в заседанието на ЦИК, така или иначе Централната
избирателна комисия ще преглежда материалите по пристигналите
от областните управители състави на районните избирателни
комисии, докладвам настоящото само за сведение и за запознаване.
Както казах, писмото е в папка на колегата Войнов от 9 август.
Докладвах го за запознаване и за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ
докладчик – Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад за
сведение преписка с вх. № НС-11-5, която ви докладвах за
запознаване в заседанието на 9 август. Това е искането от
„Демократична България – Обединение“, за тълкуване на наше
Решение № 1198.
В предходното заседание ви докладвах преписката за
запознаване, и тъй като, както вчера беше докладвано от колегата
Стоянова, по същия въпрос вече има произнасяне на Върховния
административен съд, сега ви я докладвам само за сведение.
Другият ми доклад в тази точка е по получена фактура с вх.
№ ЦИК-99-139 от „Нова транслейд“ във връзка с извършени
преводачески услуги за предходния месец. В моя папка от дата
9 август ще видите становище с вх. № ЦИК-09-211/09.08.2022 г. на
счетоводителя от дирекция „Администрация“, главен юрисконсулт и
главен специалист-деловодител в дирекция „Администрация“ на
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Централната избирателна комисия. Становището е изготвено във
връзка с представената фактура за заплащане на преводаческите
услуги за миналия месец, които се извършват на база сключен
Договор № 2 от 22 март тази година на Централната избирателна
комисия с цитирания изпълнител – търговско дружество.
В становището е изразено мнение, което, считам, че
членовете на Централната избирателна комисия също сме го
установявали, че в някои случаи качеството на извършваните услуги
е незадоволително. В обобщение това е становището, с което може
да се запознаете.
Фактурата, представена за извършени преводачески услуги за
миналия месец, е на стойност 871,00 лв.
Във връзка с така представените документи по преписката и
това изразено становище имам две предложения по тази преписка:
едното ми предложение е да одобрим с протоколно решение
извършването на разхода по представената фактура и едновременно
с това съм изискала от юрисконсулта, участвал в изготвянето на това
становище, да бъде допълнено и да бъде изготвен проект на писмо,
което да изпратим на изпълнителния, с което да им обърнем
внимание за качеството на услугите по този сключен договор и също
да им укажем, че в случай, че не се изпълнява качествено договорът,
ще се активират санкционните клаузи, които има в този договор. На
този етап предлагам да бъде одобрено извършването на разхода по
така представената фактура за месец юли на стойност 871,00 лв.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте доклада на колежката Стоянова. Предложението е да се
одобри изплащането на фактурата.
Становища? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: – за 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова,
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Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан
Чаушев).
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме със следващите доклади.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, както помолих,
едно писмо да изпратим до Печатницата на БНБ, с което да
поискаме да ни предложат цена за една бюлетина за изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г. Проектът на писмо е
във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: – за 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Прекъсвам заседанието за почивка за 10 минути, след което
ще продължим.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. Осем членове сме
в залата – имаме кворум, за да продължим работа.
Продължаваме с точка седма от дневния ред според
докладчиците в залата:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ПВР-04-2/10.08.2022 г.
– писмо от Министерството на електронното управление, в отговор
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на наше писмо, с което поискахме служители на Министерството да
участват в процеса по архивиране на флашпаметите. От
Министерството ни изпращат списък с 15 служители и един
ръководител на екипа. Докладвам писмото за сведение, като ще
укажа на администрацията да организира работни места, където ще
се архивират флашките и да се направи искане за издаване на
пропуски на 16-те лица.
В тази връзка е постъпило и писмо от определения за
ръководител на екипа с вх. № НС-04-01-10, като той моли да бъде
определено лице за контакт от страна на Централната избирателна
комисия.
Предлагам да изпратим писмо до ръководителя на екипа, с
което да го уведомим за лицето за контакт, като предлагам това да
бъде А.
К.
и да го информираме, че е необходимо
работната група да бъде оборудвана с тяхна апаратура. Проектът на
писмо е в моя папка.
Колеги, правя корекция на предложението ми за лицето за
контакт, като предлагам това да бъде колегата Любомир Георгиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
предложения?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: – за 8 (Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам писмо с вх.
№ НС-04-02-196/11.08.2022 г. от ГД „Жандармерия“ и с него ни
информират, че във връзка с наше писмо са създали необходимата
организация за допускане на посочените лица в склада на „Каргопартнер“ в периода от 11 до 31 август в работни дни, като
служителите на жандармерията са инструктирани да не допускат
внасяне на други части и материали, както и цели машини в склада,
освен посочените в приложения списък. Освен това ни уведомяват,
че служителите на Дирекцията нямат основание и задължение да
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влизат вътре в склада, както и да присъстват при извършване на
дейностите, свързани с ремонта, поддръжката и инсталацията на
машините за гласуване. Докладвам това писмо за сведение.
Докладвам и писмо с вх. № НС-05-21 от областния управител
на Ловеч във връзка с организационно-техническата подготовка на
изборите на 2 октомври. Обръща се към нас с молба за създаване на
по-добра организация и комуникация по процеса на доставяне на
машините в предизборния ден, като доставянето на машините да е
съобразено с раздаването на другите книжа и материали на
секционните избирателни комисии. Докладвам писмото за сведение
и за съобразяване при изготвянето на графиците за доставка на
машините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се
към точка шеста от дневния ред:
ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27152/08.08.2022 г. от ОИК – Благоевград, ни изпращат подписано от
председател и секретар и подпечатано с печата на ОИК –
Благоевград, искане за заплащане на възнаграждение за проведени
заседания и дадени дежурства на ОИК – Благоевград, както следва:
на 4 юли 2022 г. е проведено заседание в състав двама зам.председатели, секретар и 9 членове; на 19 юли е дадено дежурство
от председател и зам.-председател относно подготовка на заседание;
на 27 юли е проведено заседание с председател и двама зам.председатели и 4 членове; на 21 юли е дадено дежурство от
председател и секретар; на 29 юли е дадено дежурство от зам.председател. Заседанието е проведено относно обявяване на
кандидат от листата за избран общински съветник, на другото
заседание е разгледано писмо от областния управител и са
разгледани два сигнала до ОИК от областния управител;
дежурството е повод изпращане на писмо с искане за справка
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съгласно протоколно решение; на дежурството, дадено на 29 юли, е
изготвено удостоверение за избран общински съветник.
По преписката е изготвено становище и е наличен контролен
лист от счетоводството на Централната избирателна комисия, както
и счетоводна справка, съгласно която общата сума за двете
заседания и трите дежурства е в размер на 1340,64 лв. с
осигурителните вноски. Контролният лист е с положително мнение
за законосъобразност за поемане на задължението.
Предлагам да одобрим изплащането на възнаграждението на
ОИК – Благоевград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: – за 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Продължаваме с точка осма от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ МИ-08-6-5/11.08.2022 г., с което Върховният административен
съд ни изпраща призовка по адм. дело 2854/2022 г., с което ни
уведомяват, че делото, което беше насрочено за 15 септември, е
пренасрочено за 29 септември от 14,00 ч. в зала № 2.
Припомням, че това е дело, заведено от госпожа Величка
Спасова, по Закона за достъп до обществена информация.
Докладвам го за сведение и ще бъде предадено на юрисконсулта,
който е процесуален представител на Централната избирателна
комисия.
Вторият ми доклад е писмо с вх. № ЦИК-00-1734/11.08.2022 г., с което ни се изпраща допълнителна искова молба по
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търговско дело № 822/2022 г. Можете да се запознаете с нея в
папката с моите инициали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам преписка с вх.
№ ПВР/НС-2-28/09.08.2022 г., която е резолирана до мен и до
господин Ц.
. На мен ми беше представено копие от
администрацията, на което пише, че преписката е комплектувана за
изпращане и подпис – не мога да кажа кой е юрисконсултът.
Жалбата от dir.bg против наказателно постановление № 5-ПВР/НС
от 21 юли 2022 г. чрез Централната избирателна комисия до
Софийски районен съд. Докладвам я за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме със
следващата точка:
РАЗНИ.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам постъпило по
имейл запитване с вх. № НС-22-21 от гражданка, което може да
видите в папката ми от вчерашна дата. Зададен е въпрос към
Централната избирателна комисия.
Подготвила съм проект на отговор към госпожата, който е в
моя папка, с проектен номер 3462. Питането е дали съгласно новата
разпоредба в Закона за предучилищното и училищното образование
– чл. 219, ал. 2, т. 5, дали тази разпоредба налага ограничение на
лицата, които работят в сферата на образованието, да бъдат членове
в кандидатски листи на политически партии и коалиции, или да
участват в предизборна кампания?
След като се запознах с текста на новоприетата разпоредба в
този закон, съм изготвила кратък отговор, с който моля да се
запознаете и евентуално да го обсъдим и да преценим изпращането
му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
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Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: – за 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Господин Димитров, заповядайте в тази точка.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам преписка с вх. № ЦИК07-92-4/09.08.2022 г., с която Международният център за
парламентарни изследвания ни информира, че в определен период
ще се проведе четиридневно обучение в Лондон на тема
„Кибервлияние върху активностите по време на избори от външни
актьори“. Разбира се, ще бъде издаден и сертификат. Ако някой се
интересува, може да се запознае. Знаете, че те имат дълъг списък от
семинари, в случая ще издадат и сертификат за приключване на този
семинар или на тази програма по обучение. Писмото е в моя папка
от вчерашното заседание.
Припомнят ни, че това е последният срок за регистрация.
Докладвам го за сведение и евентуално за запознаване.
Колеги, следва да ви информирам, че Министерството на
финансите е публикувало тарифите за БНР и БНТ, които ние ще
приобщим към документите, които се отнасят към кампанията.
Тарифите са изумително високи, но ние нямаме влияние върху това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се
запознаете с доклада на колегата Димитров – проекта на
постановление. Мисля, че до 12 август се очаква съгласуване от
Централната избирателна комисия.
Във вътрешната мрежа в папката на колегата Стойчева е
изготвен проект на решение за регистрация на наблюдатели в
изборите на 2 октомври.
Ще прекъсна заседанието за запознаване с проекта на
решение и ще продължим в 17,30 ч.
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(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. Десет членове
сме в залата – имаме кворум.
Предполагам, че успяхте да се запознаете с проекта на
решение за регистрация на наблюдатели. В тази връзка ви предлагам
допълване на дневния ред с точка 10: Проект на решение за
условията и реда за участие на наблюдатели с докладчик колегата
Стойчева и последна точка: Гласуване извън страната, в която
колегата Томов ще представи проекта на решение относно обявяване
на местата по чл. 14, т. 1 и т. 3
Имате ли други предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: – за 9 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева).
Преминаваме към десета точка:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА
ЗА УЧАСТИЕ НА НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 г.
Госпожо Стойчева, заповядайте с Вашия доклад.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, както вече се запознахме по
време на работното обсъждане, проектът на решение относно
условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни
представители на 2 октомври е в няколко раздела.
Първият раздел се отнася до регистрацията на наблюдателите
– организациите, които имат право да регистрират наблюдатели в
изборите на 2 октомври и начина, по който се случва заличаване на
регистрацията на наблюдател, когато регистрирано като наблюдател
лице поиска да бъде заличена регистрацията му. Цитирани са всички

28
изборни книжа, необходими при представянето за извършване на
такава регистрация.
Вторият раздел се отнася до присъствието в процеса на
удостоверяване съгласно чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс, като е
уточнено, че това се случва по ред, определен от Централната
избирателна комисия.
В трети раздел подробно е описан и начинът, по който се
води регистърът – входящият, на Централната избирателна комисия,
който не е за публикуване и регистърът за публикуване на
регистрираните организации и техните наблюдатели за участие в
изборите и удостоверенията, които се издават.
Последният, четвърти раздел, се отнася до правата и
задълженията на наблюдателите и изискванията за съвместимост,
посочени изрично в Изборния кодекс.
Поради изложеното дотук и на посочените в проекта
основания – чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. от 111 – 116 включително, чл. 3,
ал. 3 и чл. 34 от Изборния кодекс предлагам да приемем
представения проект на решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
вашите изказвания или предложения по проекта на решение.
Ако няма такива, моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: – за 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1235-НС/11.08.2022 г.
Продължаваме с последната точка:
ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.
Господин Томов, заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в моя
папка е качен проект с проектен номер 1239 за обявяване на местата,
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в които ще се образуват избирателни секции по реда на чл. 14, т. 1 и
т. 3 от Изборния кодекс. С него Централната избирателна комисия,
ако, разбира се, проектът се приеме, следва да обяви местата, в които
на проведени до пет години преди изборния ден избори има
образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не
по-малко от 100 избиратели. Освен тези места са обявени и местата
по чл. 14, т. 1.
Искам да обърна внимание на това, че има места, за които все
още няма съгласие на приемащата страна и не можем да бъдем
сигурни, че ще може да се образува секция – тези места са
отбелязани със звездичка в таблицата със секциите, които би
следвало да бъдат обявени на тези две основания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева,
заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Считам, че втори абзац трябва да
претърпи редакция, тъй като така изписано Централната
избирателна комисия не се нуждае от становище, подкрепящо или
неподкрепящо, а по-скоро в писмото е обективирана, макар и в
чисто съгласувателна форма информация, която е относима и нужна
за проекта на решение, който разглеждаме.
Предлагам да цитираме писмото без да има мнение за
становище. По подобен начин съгласуваме и други проекти.
Аз лично възприемам така, както докладчикът е започнал
проекта на решение, да изпишем, че съгласно чл. 14, т. 1, да
обосновем и т. 1, един вид да възпроизведем законовия текст, както
е посочено в първи абзац. Това са моите предложения.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Приемам направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов,
има ли друго по проекта за представяне?
Колеги, има ли други изказвания, или предложения?
Ако няма, моля, режим на гласуване по така представения
проект на решение с направените корекции по предложенията на
колегите.
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Гласували 14 членове на ЦИК: – за 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1236-НС/11.08.2022 г.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре,
12 август 2022 г., от 9,30 ч. Благодаря.
(Закрито в 18,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

