ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 222
На 12 август 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 1234-НС.
Докладва: Димитър Димитров.
2. Проекти на решения относно назначаване на РИК.
Докладват: Емил Войнов, Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Силвия
Стойчева,
Гергана
Стоянова,
Цветанка
Георгиева, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Росица
Матева, Цветозар Томов
3. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева,
Севинч Солакова, Елка Стоянова, Георги
Баханов.
4. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
4а. Проекти на решения относно регистрация на партии и
коалиции за изборите на 2 октомври 2022 г.
Докладва: Йорданка Ганчева
5. Гласуване извън страната.
Докладва: Цветозар Томов
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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 и Цветанка
Георгиева.
ОТСЪСТВА: Любомир Георгиев.
Заседанието бе открито в 9,30 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия, и господин Емил Войнов – заместник-председател на
Централната избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Девет членове сме в залата – налице е необходимият кворум
за провеждане на заседание.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 1234-НС/11.08.2022 г. – докладчик, господин
Димитров.
2. Проекти на решения относно назначаване на районни
избирателни комисии с докладчици колегите: Войнов, Димитров,
Томов, Стоянова, Ганчева, Стойчева, Стоянова, Георгиева, Баханов,
Чаушев, Ципов, Матева
3. Доклади по административни преписки с докладчици: аз,
госпожа Матева, госпожа Солакова, госпожа Стоянова и господин
Баханов.
4. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
5. Гласуване извън страната с докладчик колегата Томов.
В платен отпуск е колегата Любомир Георгиев.
Имате ли предложения за допълване на дневния ред? Няма.
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 9 членове на ЦИК: – за 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Започваме с първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА
ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 1234-НС.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
Допуснали сме грешка в Решение № 1234-НС/11.08.2022 г.
Грешката е в „относно“, където е записано, че изборите ще се
проведат на 12 октомври 2022 г. Поправката е датата 12 октомври да
се поправи на 2 октомври. В моя папка може да видите текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Техническата грешка е само в „относно“ на Решение
№ 1234-НС.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: – за 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Решението е № 1237-НС.
Продължаваме с втора точка от дневния ред:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА
РИК.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам проект на решение
относно назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и
първи изборен район – Сливенски.

4
Постъпило е писмо от областния управител на област Сливен
с вх. № НС-05-16-26/08.08.2022 г. на Централната избирателна
комисия с предложение за състав на РИК – Сливен.
Към писмото са представени документи, установяващи
спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от
7 август 2022 г. за проведените консултации за състав на РИК между
партиите и коалициите, както и всички изискуеми документи по
чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс.
На консултациите са участвали надлежно упълномощени
представители на всички парламентарно представени партии и
коалиции, както и на коалиции, които не са парламентарно
представени, но имат избрани с техните листи членове на
Европейския парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева,
във връзка с доклада ли имате изказване?
Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като не сме обсъждали как ще
изглеждат проектите на решения за районните избирателни комисии
с оглед формàта – дали ще запазим от предходни избори, винаги сме
го правили, колегата Димитров все пак не е юрист, за да не стават
такива грешки, предлагам или да обсъдим сега, или да прекъснем.
Да утвърдим общо правило, за да не изпадаме в ситуации да се
включват неотносими текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам
заседанието за 10 минути.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава
заседанието на Централната избирателна комисия с доклада на
колегата Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.

5
Колеги, продължавам доклада: На проведените консултации
при областния управител не е постигнато съгласие между
участниците по отношение на състава и ръководството на Районна
избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район –
Сливенски.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60,
ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и
Решение № 1198-НС/02.08.2022 г. на ЦИК, Централната избирателна
комисия
„РЕШИ:
Назначава Районна избирателна комисия в Двадесет и първи
изборен район – Сливенски, в състав от 13 членове, както следва:
председател: Елизабет Александрова Кендерян – „Продължаваме
промяната“; зам.-председатели: Росица Василева Тодоров – ГЕРБСДС и Венета Стефанова Манолова-Драганова – БСП; секретар:
Фатме Фикретова Мустафова – ДПС, и членове: Драгомир
Богомилов Драганов, Ана Георгиева Станкова и Минко Вичев
Стефанов – „Продължаваме промяната“; Стелли Славова Стефанова
и Николай Господинов Сандев – ГЕРБ-СДС; Севда Хюсеинова
Османова – ДПС; Тодор Димитров Тодоров – ИТН; Атанас Иванов
Митев – ДБ и Сребрина Атанасова Ганушева – „Възраждане“.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 август.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в тридневен срок от обявяването му.“
Има и предложения за резервни членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по този проект? Няма.
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, Севинч
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението е № 1238-НС/12.08.2022 г.
Следващ докладчик в залата – господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви проект на
решение относно назначаване на Районна избирателна комисия в
Двадесет и девети изборен район – Хасковски, за изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г. Проектът на решение е
в моя папка от днешно заседание.
Постъпило е писмо от областния управител на област
Хасково с вх. № НС-05-16/11 от 7 август 2022 г. на Централната
избирателна комисия. Към предложението са представени 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 преписката се установява, че са спазени изискванията на
Изборния кодекс за провеждане на консултациите. На тези
консултации не е постигнато съгласие между участниците по
отношение на състава и ръководството на Районна избирателна
комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60,
ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и
Решение № 1198-НС/02.08.2022 г. на Централната избирателна
комисия предлагам Централната избирателна комисия да вземе
следното
„РЕШЕНИЕ:
Назначава Районна избирателна комисия в Двадесет и девети
изборен район – Хасковски, в състав от 13 членове, както следва:
председател: Димитър Делчев Хадживълчев – „Продължаваме
промяната“; зам.-председатели: Венелин Карев Челебиев – ГЕРБ-
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СДС и Десислава Иванова Филипова-Рангелова – ИТН; секретар:
Петя Ангелова Бостанджиева-Китин – ДБ, и членове, както следва:
Боряна Радкова Делчева, Ангел Панчев Ангелов и Соня Димитрова
Чанкова – „Продължаваме промяната“, Гергана Руменова Бояджиева
и Добромир Коев Якимов – ГРБ-СДС, Лейла Айнур Елмаз и Биргюл
Сали Мустафа – ДПС, Люба Маринова Спасова – „БСП за България“
и Петър Димитров Димитров – „Възраждане“.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 август 2022 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в тридневен срок.“
Предложени са и резервни членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли
изказвания, предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: – за 11 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1239-НС/12.08.2022 г.
Следващ докладчик с готовност – госпожо Стоянова,
заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: С проектен номер 1259 ви предлагам
проект на решение относно назначаване на Районна избирателна
комисия в Шести изборен район – Врачански, в изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
На проведените консултации не е било постигнато съгласие,
поради което са изпратени документите в Централната избирателна
комисия и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във
връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и Решение № 1198НС от 2 август 2022 г. на Централната избирателна комисия
предлагам състав на Районна избирателна комисия в Шести изборен
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район – Врачански, както следва: председател: Светлана Георгиева
Цветанова – „Продължаваме промяната“.
Извинявам се, ще прекъсна доклада си, тъй като установих
техническа грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще
продължим с докладчик, който има готовност – госпожо Георгиева,
заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам проект на решение
относно назначаване на Районна избирателна комисия в
Единадесети изборен район – Ловешки, за изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
Постъпило е писмо от областния управител на област Ловеч с
вх. № НС-05-16/21 от 7 август 2022 г. Към писмото са представени
протокол за проведените консултации, предложенията на
участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.
На консултациите не е постигнато съгласие.
Предвид изложеното и на база правните основания предлагам
на Централната избирателна комисия да вземе следното
„РЕШЕНИЕ:
Назначава Районна избирателна комисия в Единадесети
изборен район – Ловешки, в състав от 13 членове, както следва:
председател: Валентина Недялкова – ГЕРБ-СДС; зам.-председатели:
Ивелина Иванова – ПП и Валентин Вълев – ИТН; секретар – Петко
Петков – „БСП за България“, и членове както следва: Десислав
Стефанов Гецов, Любен Иванов Раев, Мария Бончева Йорданова –
ПП; Анна Дочева Михайлова и Иван Донев Арабаджиев – ГЕРБСДС; Зюлейха Мустафова Терзиева и Севдие Шефкат Кулаалиева –
ДПС; Ивайло Валентинов Георгиев – ДБ; Евгения Иванова –
„Възраждане“.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 август 2022 г.“
Предложени са и резервни членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
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Ако няма, моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: – за 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1240-НС/12.08.2022 г.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам ви проект на решение
за назначаване на Районна избирателна комисия в Седемнадесети
изборен район – Пловдивски.
Постъпило е писмо от областния управител на област
Пловдив с вх. № НС-05-16/13 от 7 август 2022 г. Към писмото са
представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60,
ал. 2 от Изборния кодекс, протокол за проведените консултации,
както и всички документи, представени от парламентарно
представените партии на консултациите.
На проведените консултации не е постигнато съгласие между
участниците.
Предвид изложеното и на база правните основания предлагам
на Централната избирателна комисия да вземе следното
„РЕШЕНИЕ:
Назначава Районна избирателна комисия в Седемнадесети
изборен район – Пловдивски, в състав от 17 членове, както следва:
председател: Янко Радунчев – ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: Иван
Кърчев – ПП и Енко Найденов – БСП за България; секретар: Ферад
Есад Мурад – ДПС, и членове, както следва: Никола Коцелов, Манка
Бабаджанова, Райна Дончева и Мария Пейчева – ПП; Росица
Гавазова, Стелияна Немцова и Николай Кючуков – ГЕРБ-СДС;
Радина Бойчева Петрова и Мурад Ферад Ферад – ДПС; Добромир
Алексов – БСП за България; Кристиан Гьошев – ИТН; Петя
Борисова – ДБ и Сузана Николова – „Възраждане“.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 август 2022 г.“
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по този проект? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: – за 10 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1241-НС/12.08.2022 г.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам и проект на решение
относно назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и
седми изборен район – Старозагорски, относно изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
Писмото, постъпило от областния управител от област Стара
Загора, е с вх. № НС-05-16-6 от 6 август 2022 г. Към писмото са
представени протокол от проведени консултации заедно с
направените предложения от участвалите партии и коалиции.
На проведените консултации не е постигнато съгласие,
предвид което и на база правните основания, предлагам на
Централната избирателна комисия да вземе следното
„РЕШЕНИЕ:
Назначава Районна избирателна комисия в Двадесет и седми
изборен район – Старозагорски, в състав от 17 членове, както
следва: председател – Кристиан Баджаков – ПП; зам.-председатели:
Теодора Крумова – ГЕРБ-СДС и Златина Йовчева – ИТН; секретар –
Междну Бехчет Халид – ДПС, и членове, както следва: Снежана
Тодорова, Даниела Дечева, Елица Сярова и Мирослава Узунова –
ПП; Димо Димитров, Надя Ралчева и Нина Савова-Кършакова –
ГЕРБ-СДС; Левент Байрамов Палов и Севинч Ремзи Хамза – ДПС;
Снежана Станкова и Денчо Денев – БСП; Светла Карастоянова – ДБ
и Анелия Димова – „Възраждане“.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 август.“
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания, или предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: – за 10 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1242-НС/12.08.2022 г.
Продължаваме със следващия проект на решение.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам преписка по назначаване
на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район –
Пловдив.
Постъпило е предложение от областния управител на област
Пловдив с вх. № НС-05-16\12 от 07.08.2022 г.
На консултациите по назначаване състава на тази районна
избирателни комисия, които са проведени при областния управител,
не е постигнато съгласие.
Проектът на решение, който ви предлагам, е след преглед на
всички документи по преписката.
Предлагам да назначим Районна избирателна комисия в
Шестнадесети изборен район – Пловдив в състав от 17 членове,
както следва: председател – Калоян Николаев Сухоруков – ГЕРБСДС; зам.-председатели: Стоян Пантелеев Мемцов – ПП и Васил
Младенов Петров – ДПС; секретар: Минка Алдамирова Сърнешка –
БСП за България и членове, както следва: Румен Николаев Георгиев,
Ангел Николаев Първановски, Изабела Светлозарова Петкова и
Мария Костадинова Шарланджиева – ПП, Тодор Георгиев Анчев,
Станислава Минчева Колева-Трендафилова и Стефка Величкова
Бангова – ГЕРБ-СДС, Сюрия Юсуф Дене и Сердар Октай Чалъшкан
– ДПС, Антон Костадинов Вътов – БСП, Йордан Василев Ангелов –
ИТН, Димитър Василев Згуров – ДБ и Виолета Неделчева
Константинова – „Възраждане“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по този проект на решение за назначаване на Районна избирателна
комисия в Шестнадесети изборен район?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, само за
коректност на доклада да кажа, че от ПП ДПС са постъпили
предложения за резервни членове, които са предвидени и включени
в този състав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: – за 10 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1243-НС/12.08.2022 г.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Продължавам с доклада
откъдето стигнах, трябваше само да изброя състава на комисията:
председател: Светлана Георгиева Цветанова – ПП; зам.председатели: Лора Стефчова Младенова-Атанасова – ГЕРБ-СДС и
Юлия Константинова Цветкова – ДБ; секретар: Маргарит Марков
Маждраков – БСП и членове, както следва: Даниел Михайлов –
ИТН, Елена Найденова – ДПС, Лазар Магдалинов Лазаров, Силвия
Крумова и Ивелина Милова Матина – ПП, Силия Иванова Иванова и
Ирена Иванова Николова – ГЕРБ-СДС, Красимира Милетиева
Банчева – ДПС, Румяна Маринова Петкова – „Възраждане“.
Това е предложението ми за състав на Районната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: – за 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1244-НС/12.08.2022 г.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият проектен номер е 1258
относно проект на решение за Районна избирателна комисия от
Втори изборен район – Бургаски.
При областния управител не е постигнато съгласие и на база
на изброените правни основания в Изборния кодекс, както и
Решение № 1198 на Централната избирателна комисия, предлагам
следния състав на Районна избирателна комисия във Втори изборен
район – Бургаски, от 17 членове, както следва: председател: Михаил
Димитров Хаджиянев – ГЕРБ-СДС, зам.-пресдедатели Фани
Георгиева Семерджиева-Цикова – ИТН и Георги Кънчев Михов –
БСП, секретар: Емине Хасан Иляз – ДПС, членове, както следва:
Стоян Василев Арнаудов, Светлана Костадинова Янушева, Женя
Тодорова Чолакова, Стефан Тодоров Пенчев и Христина Николова
Късева – ПП; Наталия Здравкова Минкова, Силвия Стоянова
Желева, Пламена Танева Апостолова – ГЕРБ-СДС, Росица Велчева
Димова и Джема Хариева Мюмюнова – ДПС; Тинка Асенова
Желязкова – БСП, Христина Стаматова Хаджиатанасова – ДБ и
Виолета Атанасова Диянова – „Възраждане“.
Предлагам да одобрим така предложения състав на РИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Моля, режим на гласуване за назначаване на Районна
избирателна комисия – Бургас.
Гласували 11 членове на ЦИК: – за 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1245-НС/12.08.2022 г.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми проектен номер е 1260 за
Районна избирателна комисия – Велико Търново.

14
При проведените консултации не е постигнато съгласие. От
приложените документи е видно, че са налични всички необходими
и изискуеми по Изборния кодекс документи.
Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6
и 11 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 следния състав на комисията: председател: Николай
Красимиров Илиев – ПП; зам.-председатели: Силвия Дечева Дечева
– ГЕРБ-СДС и Цветомира Райнова Йорданова-Атанасова – ИТН,
секретар: Диана Филипова Петрова – ДПС и членове, както следва:
Ирена Петкова Стасинопулу, Йоана Александрова Иванова, Пламен
Веселинов Костадинов и Григор Иванов Григоров – ПП; Николина
Красимирова Митева, Десислава Стефанова Йонкова – ГЕРБ-СДС;
Благой Христов Златанов – ДПС; Сева Тони Памукчиева – ДБ;
Малина Иванова Николова-Янчева – „Възраждане“.
Това е предложението за състав на Районна избирателна
комисия в Четвърти изборен район.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по този проект? Няма.
Моля, режим на гласуване относно назначаване на Районна
избирателна комисия – Велико Търново.
Гласували 10 членове на ЦИК: – за 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 12-46-НС/12.08.2022 г.
Госпожо Ганчева, Вие имате готовност.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка от
проведени консултации за Районна избирателна комисия в Трети
изборен район – Варненски, като писмото от областния управител на
област Варна, с което е постъпила преписката, е с вх. № НС-05-16/28
от 8 август 2022 г.
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Към писмото са представени всички изискуеми документи от
проведените консултации. Съобразно преписката, както и на
законовите основания ви предлагам да назначим състав на Районна
избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски, а именно:
председател: Велин Марков Жеков – ГЕРБ-СДС; зам.-председатели:
Веселина Стоянова Тупареева – ПП и Мариана Георгиева
Панталеева – ДПС; секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова –
БСП и членове, като следва: Марин Антониев Късабонев, Дарина
Димитрова Илиева, Мартин Валентинов Димитров и Гергана
Костова Върбанова – ПП; Емилия Христова Стефанова, Красимир
Нанев Коев и Пенка Стоева Бакалова – ГЕРБ-СДС; Орхан Мехмед
Мехмед и Мехмед Кадир Мехмед – ДПС; Калин Илиев Горанов –
БСП; Доля Цветанова Пчелинска-Бойчева – ДБ, Мария Иванова
Димитрова – „Възраждане“ и Йовчо Желязков Йовчев – ИТН.
Комисията е в състав от 17 членове.
Предлагам да гласуваме проекта на решение, ако няма други
предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: – за 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1247-НС/12.08.2022 г.
Следващ докладчик – госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали с
проектен номер 1236 е представен проект на решение относно
назначаване на Районна избирателна комисия в Деветнадесети
изборен район – Русенски, за изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г.
Входящият номер на преписката, с което е постъпило
писмото в Централната избирателна комисия от областния
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управител, е НС-05-16/9 от 9 август 2022 г. Преписката е
комплектувана в цялост. От приложените документи се вижда, че са
спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на
консултациите, както и че не е постигнато съгласие между
участвалите представители на надлежно упълномощените партии и
коалиции.
Предвид изложеното и на посочените в проекта правни
основания предлагам Централната избирателна комисия да приеме
следното
„РЕШЕНИЕ:
Назначава Районна избирателна комисия в Деветнадесети
изборен район – Русенски, в състав от 13 членове, както следва:
председател: Милена Георгиева Финкова – БСП; зам.-председатели:
Николай Иванова Братованов – ГЕРБ-СДС, и Ина Георгиева Райчева
Цонева – ИТН; секретар: Елиз Фикрет Халил – ДПС, и членове:
Ангел Йорданов Стефанов, Александър Велков Ганчев, Корнелия
Събева Добрева, Звезделина Рафаилова Рафаилова – ПП; Антоанета
Стоянова Йонкова, Миглена Маринова Ангелова – ГЕРБ-СДС;
Шейнур Мейсуд Еюб – ДПС; Стефан Димов Бонев – ДБ и Лиляна
Александрова Владимирова – „Възраждане“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване за назначаване на Районна
избирателна комисия – Русе.
Гласували 10 членове на ЦИК: – за 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1248-НС/12.08.2022 г.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя папка има проект
на решение относно назначаване на Районна избирателна комисия в
Девети изборен район – Кърджалийски.
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Постъпило е писмо от областния управител с вх. № НС-0516/17 от 7 август 2022 г. с приложени всички изискуеми документи.
След проведена консултация при областния управител не е
постигнато съгласие от представителите на парламентарно
представените партии и коалиции.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с
чл. 61, ал. 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и наше Решение № 1198-НС
от 2 август 2022 г. предлагам да назначим Районна избирателна
комисия в Девети изборен район – Кърджалийски, в състав от
13 членове, както следва: председател: Павел Богомилов Гатев – ПП;
зам.-председатели: Петър Иванов Захариев – ГЕРБ-СДС и Христина
Кралева Георгиева – ИТН; секретар: Беркант Метин Барзат – ДПС, и
членове, както следва: Иван Пламенов Робов, Мариана Янева
Димова и Емилия Господинова Янкова – ПП; Димитър Киров
Димитров, Иван Добрев Илиев – ГЕРБ-СДС; Неджатин Мехмед
Салим – ДПС; Величка Димитрова Георгиева – БСП; Галина Нешева
Марева – ДБ и Даниела Атанасова Петрова – „Възраждане“.
Предлагам да назначим Районна избирателна комисия –
Кърджали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Няма.
Моля да гласуваме така представения проект.
Гласували 10 членове на ЦИК: – за 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1249-НС/12.08.2022 г.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Следващият ми проект на решение е
относно назначаване на Районна избирателна комисия в
Осемнадесети изборен район – Разградски.
Постъпило е писмо от областния управител с вх. № НС-0516/27 от 8 август 2022 г. на Централната избирателна комисия. Към
писмото е приложена преписката по отношение на проведената
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консултация на парламентарно представените партии и коалиции с
всички документи съобразно Изборния кодекс.
На тези консултации не е постигнато съгласие по отношение
състава и ръководството за тази районна избирателна комисия,
поради което предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6
и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 от Изборния кодекс, Централната
избирателна комисия да назначи Районна избирателна комисия в
Осемнадесети изборен район – Разградски, в състав от 13 членове,
както следва: председател: Хубан Евгениев Соколов – ГЕРБ-СДС;
зам.-председатели: Жоро Михайлов Чобанов – ПП, и Светлана
Недялкова Неделчева – ИТН; секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев –
ДПС, и членове, както следва: Маргарита Тинчева Иванова,
Драгомир Русев Павлов, Росен Димитров Маринов – ПП, Ралица
Стефанова Костова-Цветанова, Айсел Мехмедова Хасанова – ГЕРБСДС; Юмгюл Мухарем Ахмедова – ДПС, Силвия Наскова Великова
– БСП, Ивелина Георгиева Игнатова – ДБ, Албена Тодорова
Тодорова-Йорданова – ПП „Възраждане“.
Предлагам да одобрим така предложения състав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: – за 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1250-НС/12.08.2022 г.
Колеги, преди да прекъснем заседанието, няколко спешни
административни преписки, тъй като до обяд трябва да дадем
отговор.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
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Колеги, вчера докладвах писмо от Министерството на
финансите, с което се иска да се съгласува както и с много други
министерства и институции тарифата, по която партиите,
коалициите и инициативните комитети ще заплащат предаванията
по БНТ и БНР. Тъй като срокът е 12,00 ч. днес, моля с протоколно
решение да одобрим писмото, което е в моя папка, в което казваме,
че Централната избирателна комисия съгласува без бележки проекта
на ПМС, който се оказа, че е същият, както миналата година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли
изказвания? Няма.
Моля да гласуваме писмото.
Гласували 9 членове на ЦИК: – за 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, ще ви докладвам две писма: с вх. № ЦИК-00296/12.08.2022 г. сме получили писмо във връзка с оглед на
помещенията за изчислителен пункт към ЦИК с молба да бъде
осигурен достъп до сградата на Народното събрание на
представители на „Информационно обслужване“ АД и ДАНС.
Предложените имена може да видите в моя папка. Докладвам ви го
за сведение, тъй като в 13,00 ч. ще има възможност да бъде направен
такъв оглед.
С вх. № НС-04-17/11.08.2022 г. от Министерството на
електронното управление са ни информирали, че на срещата, която
ще имаме след около час с тях, ще присъства Благовест Кирилов –
заместник-министър на електронното управление, главният секретар
А.
П. , М. Ц.
–
началник
отдел
„Електронна
идентификация“ и Р. Г.
–
изпълняващ
длъжността
началник-отдел „Стратегии и политики в киберсигурността“.
Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия
и ще продължим в 13,30 ч.
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(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
Тринадесет членове сме в залата – имаме кворум.
Продължаваме с доклади в точка втора.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви проект на
решение относно назначаване на Районна избирателна комисия в
Тридесети изборен район – Шуменски, за изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
С писмо от областния управител с вх. № с вх. № НС-05-16/1
от 8 август 2022 г. в Централната избирателна комисия е представен
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 проведените консултации при областния управител не е
постигнато съгласие между участниците по отношение на
ръководството и състава на Районна избирателна комисия в
Тридесети изборен район – Шуменски.
Предвид изложеното и на съответното основание от
Изборния кодекс ви предлагам проект на решение, с което
Централната избирателна комисия да назначи Районна избирателна
комисия в Тридесети изборен район – Шуменски, в състав от
13 членове, както следва: председател: Ивайло Милчев Илиев –
ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: Светлин Николаев Стрелков – ПП и
Мариела Любчева Великова – БСП; секретар: Ахмед Метинов
Джамбазов – ДПС и членове, както следва: Ивалина Кирчева
Димитрова, Милен Димитров Митев и Надежда Малинчева Върбева
– ПП; Карен Гарабед Гарабедян и Виолета Русинова Вълчева –
ГЕРБ-СДС; Веселина Маринова Маринова – ИТН; Хатидже Сали
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Исуф – ДПС; Мария Велкова Василева – ДБ, и Валентина Маринова
Нейкова – ПП „Възраждане“.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 август 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: – за 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 1251-НС.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, следващият ми проект на
решение е относно назначаване на Районна избирателна комисия в
Тридесет и първи изборен район – Ямболски.
С писмо от областния управител с вх. № НС-05-16 от 7 август
2022 г. е изпратен протокол от 6 август за проведените консултации
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.
На проведените консултации при областния управител не е
постигнато съгласие между участниците по отношение на
ръководството на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи
изборен район – Ямболски.
Предвид изложеното и на основание относимите разпоредби
на Изборния кодекс ви предлагам решение, с което да бъде
назначена Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен
район – Ямболски, в състав от 13 членове, както следва: председател
Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова – ПП; зам.-председатели:
Ани Стефанова Канева – ГЕРБ-СДС и Милко Димитров Димитров –
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ИТН; секретар: Яна Михайлова Първанова – БСП, и членове, както
следва: Красимира Костадинова, Снежана Христова Енчева и Георги
Иванов Георгиев – ПП; Димитър Събев Събев и Емилия Георгиева
Марчева – ГЕРБ-СДС; Ангел Стоянов Ангелов и Спасин Киров
Карайчев – ДПС; Нели Кръстева Стоянова – ДБ; и Данаил Андреев
Йорданов – „Възраждане“.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощия на
13 август тази година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания, или предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: – за 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 1252-НС.
От докладчиците, които вече са докладвали своите проекти,
мисля, че има при госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с проектен номер 1238 е
проект на решение относно назначаване на Районна избирателна
комисия в Двадесети изборен район – Силистренски, за изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
Постъпилата преписка от областния управител е с вх. № НС05-16/5 от 6 август 2022 г., към която са представени всички
изискуеми документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс.
Видно от комплектуваната преписка е, че при проведените при
областния управител консултации не е постигнато съгласие между
участниците по отношение ръководството и състава на Районната
избирателна комисия. Поради това и на съответните правни
основания, подробно отразени в проекта на решение, предлагам
Централната избирателна комисия да назначи Районна избирателна
комисия в Двадесети изборен район – Силистренски, в състав от
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13 членове, както следва: председател – Мариана Борисова Чобанова
– ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: Снежанка Иванова Димитрова –
ПП и Петко Стоянов Милков – „Възраждане“; секретар: Илхан Етем
Ахмед – ДПС, и членове: Мирела Атанасова Петкова, Ванушка
Василева Георгиева, Драгомира Маринова Маринова – ПП; Ивелина
Николова Петрова, Росен Великов Димитров – ГЕРБ-СДС; Нурхан
Юсуф Акиф – ДПС; Вела Колева Дочева – БСП за България; Ренета
Петрова Топалова-Димитрова – ИТН, и Иван Петров Парушев – ДБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Ако няма, моля да гласуваме този проект.
Гласували 12 членове на ЦИК: – за 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 1253-НС/12.08.2022 г.
Следващ докладчик – господин Баханов.
Определям колегата Войнов да води заседанието, докато
подписвам кореспонденцията.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, представям на
вашето внимание проект на решение, качен във вътрешната мрежа,
относно назначаване на Районна избирателна комисия в Осми
изборен район – Добрички.
Постъпило е писмо от областния управител на област Добрич
с вх. № НС-05-16 от 5 август 2022 г. Към предложението са
представени протокол от 5 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 съответните
предложения.
На проведените консултации при областния управител не е
постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и
ръководството на Районна избирателна комисия в Осми изборен
район – Добрички.
Предвид изложеното и разпоредбите на Изборния кодекс и
решение на Централната избирателна комисия предлагам
Централната избирателна комисия да вземе следното:
„РЕШЕНИЕ:
Назначава Районна избирателна комисия в Осми изборен
район – Добрички, в състав от 13 членове, както следва: Цонка
Георгиева Велкова – ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: Десислава
Стефанова Ангелова – ПП и Йорданка Иванова Йорданова –
„Възраждане“; секретар: Мелекбер Мустафа Абил – ДПС и членове,
както следва: Мария Димитрова Игнатова, Петя Кирова Славова,
Дарина Николова Колева – ПП; Елвис Айтунова Сафетова и Атанас
Георгиев Вълков – ГЕРБ-СДС; Сюзан Зекерие Рамис – ДПС; Руслава
Ганчева Гаврилова – „БСП за България“; Даниела Денчева Василева
– ДБ и Диана Илиева Далакманска – ИТН.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 август 2022 г.“
Това е предложението ми за състав и ръководство на Районна
избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте предложението на колегата Баханов.
Има ли изказвания?
Ако няма, подлагам на гласуване решението за назначаване
на РИК – Добрич.
Гласували 12 членове на ЦИК: – за 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
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Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 1254-НС/12.08.2022 г.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият ми проект на решение е
относно назначаване на Районна избирателна комисия в Дванадесети
изборен район – Монтана, за изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г.
Постъпило е писмо от областния управител на област
Монтана с вх. № НС-05-16/20 от 07.08.2022 г. на ЦИК. Към писмото
е представени протокол от 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, както 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.
Видно от протокола, на проведените консултации при
областния управител не е постигнато съгласие между участниците
по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна
комисия в Дванадесети изборен район – Монтана.
Предвид изложеното и на основание разпоредбите на
Изборния кодекс и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г.
предлагам Централната избирателна комисия да вземе следното
„РЕШЕНИЕ:
Назначава Районна избирателна комисия в Дванадесети
изборен район – Монтана, в състав от 13 членове, както следва:
председател: Пламка Христова Григорова – ГЕРБ-СДС; зам.председатели: Цена Замфирова Димитрова – ПП и Камелия
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Александрова Илиева – БСП за България; секретар: Румен Димитров
Гоцов – ДПС, и членове, както следва: Петко Кирилов Петков,
Нанси Борисова Борисова и Петя Найденова Гачовска-Томова – ПП;
Диана Иванова Иванчева и Петя Петрова Кирилова – ГЕРБ-СДС;
Даниела Вескова Николаева – ДПС; Мартин Петров Конов – ИТН;
Димитринка Евстатиева Калейнска – ДБ и Елена Иванова Викторова
– „Възраждане“.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 август 2022 г.“
Приложен е и списък с резервни членове.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте доклада. Има ли становища?
Ако няма, подлагам на гласуването предложението за
решение за назначаване на РИК – Монтана.
Гласували 11 членове на ЦИК: – за 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Решението е № 1255-НС/12.08.2022 г.
Следващ докладчик – господин Томов, заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, представям ви проект на
решение относно назначаване на Районна избирателна комисия в
Седми изборен район – Габровски, за изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
Писмото от областния управител, което е пристигнало в
Централната избирателна комисия, е с вх. № НС-05-16/16 от 7 август
2022 г. Представени са всички необходими документи.
На проведените консултации не е постигнато съгласие между
участниците и предвид това – няма да изброявам основанията в
Изборния кодекс, тъй като са едни и същи за всички тези проекти
относно назначаване на РИК, предлагам да вземем решение, с което
да назначим Районна избирателна комисия в Седми изборен район –
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Габровски, в състав от 13 членове, както следва: председател: Мария
Николаева Недева – ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: Даниела
Радославова Райкова – ИТН и Мирослав Левентов Кокаларов –
„Възраждане“; секретар: Детелин Недялков Цонев – ПП, и членове:
Борислав Илиев Гьопсалиев, Мирослав Иванов Симеонов и Мария
Михайлова Башева – ПП; Мирослава Стефанова Иванова, Христина
Христова Петкова – ГЕРБ-СДС; Евгени Василев Попов и Кенан
Раимов Сабриев – ДПС, Юлия Петрова Ненова – БСП за България,
Ивелина Николова Пеева – ДБ.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 август 2022 г.“
Това е съставът на комисията.
Извън това, партиите, участвали в консултациите, са
предложили 9 резервни членове – съобщавам това за сведение.
Това е проектът, който предлагам да гласуваме.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте доклада относно назначаване на Районна избирателна комисия
– Габрово.
Подлагам на гласуване така представения проект.
Гласували 12 членове на ЦИК: – за 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението е № 1256-НС/12.08.2022 г.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Другият проект, който искам да
докладвам, е относно назначаване на Районна избирателна комисия
в Двадесет и шести изборен район – Софийски.
Писмото от областния управител, с което са представени
протокол и другите изискуеми документи, е с вх. № НС-05-16/15 от
7 август 2022 г.
При консултациите и в Софийска област не е постигнато
съгласие между участниците и предвид това предлагам да вземем
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следното решение за назначаване на състава на Районна избирателна
комисия в Двадесет и шести изборен Район – Софийски, в състав от
13 членове, както следва: председател: Димитър Тодоров Димитров
– ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: Георги Валентинов Славков – ПП и
Илия Богданов Белитов – ДПС; секретар: Екатерина Драганова
Клечкова-Димитрова – БСП за България и членове: Христо
Пламенов Пенчев, Костадин Тодоров Джигов и Десислава
Валериева Илиева – ПП; Александър Тодоров Христов, Стилиян
Кирилов Димитров – ГЕРБ-СДС; Елеонора Георгиева Николова –
ДПС; Сивена Иванова Сивенова – ИТН; Петър Цанков Георгиев –
ДБ и Соня Стефанова Гарчева – „Възраждане“.
Заявени са от участниците в консултациите общо 7 резервни
членове – съобщавам го за сведение.
Моля да одобрим и този проект на решение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Изказвания
по проекта за РИК – София област? Не виждам.
Подлагам го на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: – за 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1257-НС/12.08.2022 г.
Връщаме се на доклада от колегата Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам проект на
решение относно назначаване на Районна избирателна комисия в
Двадесет и втори изборен район – Смолянски, за изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
Постъпило е писмо от областния управител на област Смолян
с вх. № НС-05-16/10 от 6 август 2022 г. на Централната избирателна
комисия. Към писмото е представен протокол от 6 август 2022 г. за
проведени консултации при областния управител за състав на РИК
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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, което се вижда от представения протокол.
От представената преписка се установява, че са спазени
изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите,
като партиите и коалициите, които са участвали в тези консултации,
не са постигнали съгласие по отношение състава и ръководството на
Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район –
Смолянски.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60,
ал. 6 и 11 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 вземем решение, с което да назначим
Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район –
Смолянски, в състав от 13 членове, както следва: председател:
Росица Станимирова Чакърова – ДПС; зам.-председатели: Симеон
Атанасов Велинов – ГЕРБ-СДС и Соня Стоянова Коджебашева –
ИТН; секретар: Димитър Стоянов Марев – ДБ и членове: Анастасия
Манолева Караманолева, Ивайло Емилов Велков, Боян Ваклинов
Симеонов и Маргарита Георгиева Солакова – ПП; Малинка Минчева
Кордова и Веселин Динков Грашев – ГЕРБ-СДС; Таня Радоева
Кьорова – ДПС; Костадин Димитров Чаталбашев – БСП за България;
Добрин Юлиянов Тодоров – „Възраждане“.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 август 2022 г.
Има представен списък с резервни членове.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Изказвания
по направения проект на решение? Няма.
Подлагам го на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: – за 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
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Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – 1 (Росица Матева).
Решението е № 1258-НС/12.08.2022 г.
Колежката Матева в тази точка.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило писмо
от областния управител на област Плевен с вх. № НС-05-16/23 от
7 август 2022 г., с което са изпратени документите и протоколът от
проведените консултации, на които не е постигнато съгласие за
назначаване на състава на Районна избирателна комисия – Плевен.
На
консултациите
са
участвали
упълномощени
представители на всички парламентарно представени партии и
коалиции. Представени са всички изискуеми документи по закон и
ви предлагам на основанията, посочени в проекта на решение,
Централната избирателна комисия да вземе решение, с което да
назначи състава на Районна избирателна комисия в Петнадесети
изборен район – Плевенски, в състав от 13 членове, както следва:
председател Николай Тодоров Яков – ПП; зам.-председатели:
Ярослав Николов Димитров – ГЕРБ-СДС и Петър Бориславов Жеков
– ДБ; секретар: Здравко Алдомиров Енев – БСП за България, и
членове: Юлия Симеонова Стефанова, Крум Васков Пенчев и Ангел
Димитров Иванов – ПП, Евгения Вескова Миланова и Красимир
Димитров Данков – ГЕРБ-СДС; Айгюл Алиева Хасанова и Яница
Янкова Линева – ДПС; Йорданка Иванова Димитрова-Божева – ИТН
и Тодор Ботев Славеев –„Възраждане“.
Районната избирателна комисия ще встъпи в правомощията
си на 13 август 2022 г.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
становища по предложението за Районна избирателна комисия –
Плевен? Не виждам.
Подлагам на гласуване проекта на решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: – за 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – 4 (Георги Баханов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева).
Решението е № 1259-НС/12.08.2022 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е относно
назначаване на Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен
район – Пазарджишки, за изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г.
Постъпило е писмо от областния управител на област
Пазарджик с вх. № НС-05-16/22 от 7 август 2022 г., с което
областният управител изпраща протокол от проведените
консултации и всички документи, представени във връзка с
консултациите за назначаване състав на Районна избирателна
комисия – Пазарджик. Там не е постигнато съгласие. Към
преписката са представени всички необходими документи.
В консултациите са участвали всички парламентарно
представени партии и коалиции. Районна избирателна комисия в
Тринадесети изборен район – Пазарджишки, е от 13 членове, така че
ви предлагам на посочените правни основания в проекта на решение
да назначим Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен
район – Пазарджишки, в състав от 13 членове, както следва:
председател: Антон Христосков Върбев – ГЕРБ-СДС; зам.председатели: Христина Геомарова Ганчева – ПП и Васил Цветанов
Стефанов – „Възраждане“; секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев –
ДПС, и членове: Христо Николов Вълков, Стефан Йорданов
Димитров, Анчо Николов Дрянов – ПП; Боряна Чавдарова
Дунгарова, Лъчезар Николаев Минев – ГЕРБ-СДС; Виолета
Стефанова Ценова – БСП за България; Юсуф Ахмедов Мехмедов –
ДПС, Иванка Василева Гатина – ДБ и Атанас Петров Петров – ИТН.
Районната избирателна комисия ще встъпи в правомощията
си на 13 август тази година.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте доклада за РИК – Пазарджик.
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Ако няма изказвания, подлагам го на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: – за 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – 2 (Йорданка Ганчева, Росица Матева).
Решението е № 1260-НС/12.08.2022 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е писмо
от областния управител на област Кюстендил с вх. № НС-05-16/3 от
6 август 2022 г., с което областният управител на област Кюстендил
ни изпраща протокол от проведените консултации и всички
необходими документи за назначаване на Районна избирателна
комисия – Кюстендил.
На проведените консултации не е постигнато съгласие,
поради което Централната избирателна комисия трябва да назначи
комисията. Комисията е 13-членна. Представени са всички
необходими документи.
На консултациите са присъствали всички парламентарно
представени партии и коалиции и на посочените в проекта правни
основания ви предлагам да назначим следния състав на Районна
избирателна комисия – Кюстендил: председател – Венцеслав
Благоев Механджийски от ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: Румяна
Иванова Сергиева-Димитрова – ДБ и Владимир Александров
Миланов – „Възраждане“; секретар: Тодорка Петкова ИлиеваСкрипкина – ПП, и членове: Петър Димов Дингозов, Евгения
Пламенова Гергова, Мариана Богомилова Карчева – ПП, Ивайло
Радойчев Анастасов и Десислава Василева Костадинова-Стоянова –
ГЕРБ-СДС; Александра Колева и Огнян Кирилов Иванов – ДПС;
Добри Пламенов Божков – БСП за България; Илиан Георгиев
Хаджиски – ИТН.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 август 2022 г.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
становища по предложението за назначаване на РИК – Кюстендил?
Не виждам.
Подлагам го на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: – за 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – 1 (Росица Матева).
Решението е № 1261-НС/12-08-2022 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, последният ми доклад в тази
точка е писмо от областния управител на област Видин с вх. № НС05-16/19 от 7 август, с което са изпратени протокол от проведените
консултации, както и всички документи, свързани с назначаване на
Районна избирателна комисия – Видин.
На консултациите са присъствали представители на всички
парламентарно представени партии и коалиции, но не е постигнато
съгласие. Междувременно вчера по електронната поща на
Централната избирателна комисия с вх. № НС-05-22/11.08.2022 г., а
току-що и в оригинал със същия вх. номер, пристигнаха документи
от ПП „Има такъв народ“, с които представляващият партията
оттегля предложението, което е направил за член на РИК – Видин, и
прави ново предложение, така че новото предложение е включено в
проекта на решение.
Предлагам на посочените в проекта на решение правни
основания да назначим състав на Районна избирателна комисия в
Пети изборен район – Видински, от 13 членове, както следва:
Даниел Боянов Цветанов от ГЕРБ-СДС – председател; зам.председатели: Ирена Петрова Николова – ДПС и Росен Кръстев
Ангелов – ДБ; секретар: Павел Пламенов Петов – ПП, и членове:
Бисерка Цецкова Борисова, Славяна Младенова Николова и Иван
Цветанов Перчински – ПП; Пламенка Найденова Цветкова, Захарин
Иванов Захариев – ГЕРБ-СДС, Наталия Димитрова Петрова – ДПС,
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Соня Иванова Иванова – „БСП за България“, Васил Цветанов Бенов
– ИТН, Ненчо Илиев Нешев – „Възраждане“.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 август 2022 г.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте доклада.
Не виждам становища.
Подлагам на гласуване проекта на решение за назначаване на
РИК – Видински.
Гласували 14 членове на ЦИК: – за 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – 1 (Росица Матева).
Решението е № 1262-НС/12.08.2022 г.
С това са назначени всички районни избирателни комисии.
Да пожелаем ползотворна работа на колегите, които встъпват в
длъжност от утре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, както каза
колегата Войнов, назначени са всички РИК.
Благодаря на всички колеги за положените усилия да бъдат
назначени съставите на РИК, за да могат от утре да започнат работа
във всичките 31 изборни района.
Продължаваме с трета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Ще ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-02-70-2/12.08.2022 г. от
главния секретар на Народното събрание, с което ни информира, че
в 19,00 ч. днес ще бъде преустановено електрозахранването заради
ремонтните дейности, така че трябва да си организираме работата до
18,30 ч., за да може и администрацията да приключи работата по
решенията и документите на Централната избирателна комисия.
Прекъсвам заседанието до 15,00 ч. за почивка.
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(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава
заседанието на Централната избирателна комисия, което може да се
наложи да прекъснем отново в зависимост от следващата среща,
свързана с изборите.
Продължаваме с доклади по трета точка.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Ще докладвам за сведение и за
запознаване писмо с вх. № НС-22-30/12.08.2022 г. – запитване по
имейл, е пристигнало от гражданка, която обаче не поставя
конкретно питане.
Моля да се запознаете с текста на писмото. Сега го докладвам
само за запознаване. Гражданката пита евентуално при някакви
бъдещи избори в евентуално нейно качество какво трябва да прави.
Тъй като всички качества на участниците в изборния процес са
изброени в Изборния кодекс и по отношение на тези лица има
специфични разпоредби, относими към конкретни казуси, не мисля,
че в тази ситуация Централната избирателна комисия би могла да
даде някакъв полезен отговор, затова го докладвам само за
запознаване и за сведение.
Отделно ви докладвам проект на писмо, което е в моя папка,
във връзка с проведената днес среща с представители на БНТ.
Предлагам да одобрим писмо до генералния директор на БНТ за
целите на разяснителната кампания за произвеждането на изборите
за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Моля да се запознаете с текста на писмото. То е в смисъла на
изговореното днес на работната среща и ако нямате забележки, да го
подложим на гласуване, за да го изпратим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Госпожо Ганчева, заповядайте.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Считам, че абзац три трябва да
отпадне , но в момента не мога да предложа редакция, тъй като не
присъствах на тази част от срещата.
Считам, че говорителите не може – това са двама членове на
Централната избирателна комисия, в нашия случай – заместникпредседател, предварително да ги ангажираме, тоест да отсъстват от
заседания на ЦИК, тъй като нямаме специално назначени
говорители. Предлагам тази част да отпадне. Доколкото разбирам,
идеята е да има време, в което Централната избирателна комисия да
разяснява важни теми във връзка с произвеждането на изборите.
Не съм съгласна с този абзац, защото съставът на
Централната избирателна комисия е от 15 членове, от които двама
имат качеството на говорители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: В такъв случай бих предложила да го
редактираме и да звучи по следния начин: „… за участие на
излъчени представители на ЦИК“ или „…излъчени представители
измежду членовете на ЦИК“, или нещо в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не смятам, че
трябва толкова да се детайлизираме. Става въпрос за време,
предоставено само на Централната избирателна комисия, само за
разяснителна кампания. В това писмо няма необходимост да се
обсъжда говорител ли ще е, председател ли ще е, анимация ли ще се
излъчва, някой ще отиде да покаже машината ли. Ние си имаме
решение. Това е време, предоставено на ЦИК само за разяснителна
кампания. С какво ще запълним времето, това ще стане с
допълнително уточнение. Да ни предложат в кои рейтингови
публицистични предавания. Да ни предложат варианти за
предоставяне на ефирно време на ЦИК само за разяснителната
кампания в рейтингови предавания.
Има ли други предложения по текста на писмото?
Ако няма, моля да го гласуваме с направените корекции в
абзац 3.
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Гласували 8 членове на ЦИК: – за 8 (Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпила е докладна
записка от директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК09-218, относно извършено пазарно проучване за закупуване на
акумулаторни батерии за машините за гласуване. Както докладвах
преди време, част от батериите са с изтекъл срок на годност и е
необходимо да се подменят. Пазарното проучване е извършено в
интернет и са открити шест фирми, които са публикували на
интернет страниците си информация относно батерии със сходни
параметри.
Във връзка с горното предлагам да вземем решение за
изпращане на писма до тези фирми, с които да им поискаме оферти
за доставка на батерии. Предлагам не по-късно от 20 септември.
Към докладната записка има и проект на писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
други предложения?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: – за 8 (Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия,
което ще продължи след срещата, вероятно в 16,30 ч.
(След прекъсването.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
Осем членове сме, можем да продължим – имаме кворум.
Продължаваме с доклади в точка: Машинно гласуване.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № ЦИК-00-289-2. Писмото е от ITG BG и с него ни изпращат
оферта за хартиена ролка с тегло на хартията 0,75 гр. Тъй като тази
фирма ни изпрати мостра от няколко ролки с различна дебелина на
хартията, от които след направените проби се установи, че само
ролката с диаметър 0,92 мм се доближава до оригиналната хартия,
възложих на администрацията да поиска уточняваща оферта
конкретно за тази ролка, поради което това писмо го докладвам за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се
в точка трета: Доклади по административни преписки.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
запознаване с вх. № НС-04-01-12/12.08.2022 г. писмо от
ръководителя на работна група „Избори“ във Външно министерство
– въпрос, който наистина е много сериозен, доколкото затруднява
работата и на Външно министерство по изплащането на
възнагражденията – предложението за всички дейности, които
изпълняват членовете на секционните избирателни комисии, да се
изплаща възнаграждение в съответна валута. За запознаване ви го
докладвам.
Към настоящия момент за сведение докладвам вх. № НС-266/12.08.2022 г. от Печатницата на БНБ относно прогнозната цена на
един брой бюлетина за изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г.
Получили сме писмо от Столична община с вх. № НС-0722/12.08.2022 г. Уведомяват ни, че са определени помещения за 23,
24 и 25-а районни избирателни комисии. В писмото са посочени и
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адресите, предприети са всички действия във връзка с
предоставянето на тези помещения с оглед осигуряване на условия
за нормална работа.
От Комисията по досиетата сме получили традиционното
писмо с вх. № НС-23-23/12.08.2022 г. с оглед на решенията за
назначаване на районните избирателни комисии да им изпратим
необходимата информация за извършване на проверката.
Колеги, за сведение ви докладвам и за запознаване с
приложените макети и описания към тях за бюлетините –
предложението на Печатницата на БНБ – вх. НС-26-4/11.08.2022 г.
Макетите се намират в залата тук. Моля да се запознаете преди да
обсъждаме техническите характеристики на бюлетините.
Докладвах ви писмо, което сме получили от министъра на
финансите с вх. № ЦИК-04-68/10.08.2022 г. Писмото е до всички
първостепенни разпоредители с бюджет. До 12 август включително
да информираме министъра на финансите за икономиите до края на
текущата година. Изготвен е проект на писмо-отговор във
вътрешната мрежа. Предложението е за реализиране на икономии в
размер на 100 хил. лв. от определения в бюджета на ЦИК за
капиталови разходи.
Моля да гласуваме този отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, колеги,
предлагам да допълним дневния ред с точка: Проект на решение
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относно регистрация на партии и коалиции за изборите на 2
октомври 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
Ако няма, предлагам това да бъде т. 4а: Проекти на решения
относно регистрация на партии и коалиции за участие в изборите на
2 октомври 2022 г. с докладчик: госпожа Ганчева.
Има ли други докладчици в тази точка? Няма.
Моля, режим на гласуване за допълване на дневния ред.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Преминаваме към току-що приетата точка 4а:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ НА
2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви протокол от 12 август
2022 г. с вх. № НС-04-02-197/12.08.2022 г. от ГД ГРАО, от който е
видно, че за подалата коалиция ГЕРБ-СДС са налице изискуемите
подписи от извършената проверка, необходими за регистрацията на
тази коалиция за предстоящите избори, предвид което ви предлагам
проект на решение и с оглед постъпилото заявление за регистрация
на коалиция ГЕРБ-СДС, подписано от Бойко Методиев Борисов,
който представлява коалицията. Същото е заведено под № 1 на 11
август в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни
представители на 2 октомври.
Към заявлението са приложени всички необходими
документи съобразно нашето решение и Изборния кодекс, а именно
решение за образуване на коалицията. В коалицията участват две
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партии: ГЕРБ и партия Съюз на демократичните сили (СДС) за общо
участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Коалицията се представлява господин от Бойко Методиев
Борисов – председател на партия ГЕРБ, и от други лица, изрично
упълномощени от него за конкретни действия.
Към заявлението освен решението е приложено и
удостоверение за актуално правно състояние на партия ГЕРБ;
удостоверение за актуално правно състояние на партия Съюз на
демократичните сили; удостоверение от Сметната палата за внесени
финансови отчети за 2019-а, 2020-а и 2021 г. на двете партии;
образец от печати на партиите; образец от подписа на
представляващия коалицията; банков документ от банка, който
удостоверява, че е внесен безлихвен депозит по чл. 129, както и
удостоверение от банка за наличието на предизборна сметка, която
ще обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за
народни представители на 2 октомври. Представени са имената и
длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите
и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната
кампания.
Към заявлението е представен и списък, съдържащ имената,
ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9999 избиратели, подкрепящи
регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен
вид, представен на технически носител, както и пълномощно със
съответния номер от господин Бойко Методиев Борисов в полза на
лицата Цветомир Паунов и Румен Христов.
Заявено е искане за наименование на коалицията в
бюлетината по следния начин: ГЕРБ-СДС.
От протокола на МРРБ е видно, че след извършената
проверка на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на
коалиция ГЕРБ-СДС в Централната избирателна комисия за участие
в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., се
установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от
Изборния кодекс, предвид което са налице условията на Изборния
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кодекс и на наше решение да регистрираме коалиция ГЕРБ-СДС за
участие в изборите за народни представители. Както докладвах,
наименованието на коалицията в бюлетината е ГЕРБ-СДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на
решение има ли изказвания, предложения по текста?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1263-НС/12.08.2022 г.
Продължаваме с пета точка от дневния ред:
ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.
Господин Томов, заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ПВР-04-01-43-5/12.08.2022 г. Писмото е от министъра на външните
работи и в него отново се поставя въпросът за изборните книжа,
които в момента се съхраняват от Министерството на външните
работи. Във връзка с това, че Министерството на външните работи
няма специализирани помещения за съхранение на изборни книжа и
материали и във връзка с очаквания отново голям брой на изборни
книжа на предстоящите избори, министърът поставя въпроса за
наша спешна реакция и намеса за определяне на дата за предаване от
страна на Министерството на външните работи на Централната
избирателна комисия.
Обсъдих въпроса с директора на администрацията. В момента
докладвам това писмо за сведение и за запознаване, като
съществуват някои възможности, които трябва да обсъдя поподробно с госпожа М.
, за да мога да предложа някакъв
конкретен вариант. Сега го докладвам за сведение и за запознаване.
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Също за сведение докладвам писмо с вх. № НС-04-0111/11.08.2022 г. Писмото е подписано от господин Иван Кондов,
постоянен секретар на Външно министерство и ръководител на
работна група „Избори“, във връзка с проблеми, свързани с
възможностите да се разкрие избирателна секция в град Кобленц,
Федерална република Германия. Сега го докладвам за сведение, тъй
като въпросът за разкриването на такава секция не е актуален.
Последното писмо за сведение е от госпожа Д.
Й. ,
която изразява желание да участва в изборна комисия на
предстоящите избори извън страната. Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това, което
ни остана от дневния ред, ще върна в Доклади по административни
преписки.
Колеги, доколкото си спомням, от понеделник започва с
екипа, предоставен от Министерството на електронното управление,
извличането на данните от флашпаметите от машинното гласуване и
архивиране на данните.
В предходни избори това е ставало по одобрена от
Централната избирателна комисия процедура. За първи път такава
процедура беше одобрена с наше решение по Протокол № 35 от 18
юни въз основа на преписка с вх. № ЦИК-06-6-311 от 17 юни. Тази
преписка е качена във вътрешната мрежа в днешно заседание извън
всички папки с наименование на файла „процедура за архивиране“.
Тъй като сме одобрили веднъж тази процедура и тя е прилагана,
мисля, че успешно. По разработването на процедурата са участвали
трима членове на Централната избирателна комисия и външни IT
експерти, които ползвахме към онзи момент. Тя беше приложена и в
изборите на 14 ноември. Моето предложение е, че можем да
използваме същата процедура.
Ще ви помоля да погледнете, за да си припомним
процедурата и ще ви предложа с протоколно решение да одобрим да
се приложи тази процедура при извличане на данните от
флашпаметите с цел тяхното освобождаване за предстоящите избори
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и да бъдат архивирани данните по същия начин, както в предходни
избори.
Моля да се запознаете.
Предлагам извличането на данните да стане по абсолютно
същия начин. Във връзка с тази дейност – за създаване на дигитален
архив, Министерството на електронното управление предоставиха
на Централната избирателна комисия технически лица по списък,
които колегата Войнов докладва в предходно заседание, които ще
извършат извличането на тази информация от флашпаметите с
възможност за копиране и архивиране, създаденият архив да се
подпише, като изходните данни задължително се съхраняват. Мисля,
че данните ще се извлекат и съхраняват и чрез Държавния хибриден
облак, както и на външен диск, който ще бъде предоставен на
Централната избирателна комисия.
Методологията за извличане на данните ще следва стъпките,
които са предмет на предложението, което ви казах – вх. № ЦИК0606-311 от 17 юни 2021 г. Предвид промяната на помещенията,
които ползва Централната избирателна комисия тази дейност ще се
извършва в зала № 76а на етажа, който ползва ЦИК, като достъп до
това помещение имат служителите на Министерството на
електронното управление, които ще се ангажират с тази дейност,
Централната избирателна комисия и в случай на необходимост
експерти, привлечени от Централната избирателна комисия.
Имате ли други предложения?
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Знам, че процесът е необратим, знам, че
минаваме към хомо дигиталис и си мислим, че цифрите и
виртуалната история е реалността, поради което, като извлечем тези
данни, като ги качим в някакви си виртуални облаци – там няма
дъжд, кой ще има достъп до кодовете, в които ще стои тази
информация? Само Централната избирателна комисия или и някои
други? Това също трябва да се уточни. Те ги предават, но ги качват
някъде.
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И аз питам: Министерството ли ще държи изцяло ключа или
паролата, но става въпрос вече за физически неща, от които през
цялата време бягаме? Да се уточни: като го качим в този „облак“ кой
държи ключове, кодове, пароли или не знам какво си? Считам, че
това трябва да е само и единствено Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в изборите,
произведени през миналата година – чета от протокола на ЦИК от 18
юни, е записано, че в държавния хибриден облак за архивиране на
информацията от флашпаметите се създава акаунт на Централната
избирателна комисия, за да може да се качват архиви или други
материали на Централната избирателна комисия. Този акаунт
предполага, че трябва да има парола, чрез която да се достъпват
данните, но аз повече не мога да отговоря на въпроса на колегата
Чаушев. В тази връзка може би е добре да попитаме Министерството
на електронното управление, което администрира информацията,
която съхраняват държавните институции в този хибриден облак.
За да може да започне работа в понеделник екипът по
извличане на данните, ви предлагам да одобрим реда, по който ще се
извличат и как ще се съхраняват и изпратим писмо до министъра на
електронното управление във връзка с акаунта, създаден миналата
година на Централната избирателна комисия, как е регламентиран
достъпът до него и кой го осъществява.
Имате ли други предложения?
Моля, режим на гласуване и по двете предложения, които
направих.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Колеги, има ли други доклади? Няма.
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Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за
15 август, понеделник, от 14,00 ч.
Информирам Ви, че в понеделник и във вторник ще ме
замества госпожа Матева, тъй като ми се налага да отсъствам.
Благодаря ви.
(Закрито в 17,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
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Стефка Аличкова

