
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 223 

 

На 15 август 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Борован. 

Докладва: Севинч Солакова 

2. Проект на решение относно промяна в състава на РИК – 

Габрово, област Габрово. 

Докладва: Любомир Георгиев 

3. Проект на решение относно осъществяване на контрол от 

Централната избирателна комисия при отпечатването на хартиените 

бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Докладва: Севинч Солакова 

4. Проект на решение относно поправка на технически 

грешки. 

Докладват: Росица Матева, Елка Стоянова, 

Гергана Стоянова, Йорданка Ганчева 

5. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

6. Разяснителна кампания. 

Докладва: Елка Стоянова  

7. Доклади по административни преписки. 
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Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров, 

Севинч Солакова, Елка Стоянова, Цветанка 

Георгиева, Любомир Георгиев, Гергана Стоянова 

8. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладва: Силвия Стойчева  

9. Доклади по ЗДОИ. 

Докладва: Гергана Стоянова 

10. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов и Елка Стоянова 

10а. Проект на решение относно регистрация на партии и 

коалиции в изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г. 

Докладва: Димитър Димитров 

11. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Цветозар Томов, Емил 

Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Георги Баханов, Ерхан 

Чаушев. 

 

Заседанието бе открито в 14,10 ч. и ръководено от госпожа 

Росица Матева – зам.-председател на Централната избирателна 

комисия, и господин Емил Войнов – зам.-председател на 

Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър ден, 

колеги!  
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В залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия 

– имаме необходимия кворум, и можем да започнем заседанието. 

От днешното заседание отсъстват по обективни причини 

госпожа Нейкова, господин Чаушев и господин Баханов. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Борован, с докладчик колегата Солакова. 

2. Проект на решение относно промяна в състава на РИК – 

Габрово – докладва колегата Георгиев. 

3. Проект на решение относно осъществяване на контрол от 

Централната избирателна комисия при отпечатването на хартиените 

бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. с докладчик колегата Солакова. 

4. Проект на решение относно поправка на технически 

грешки в решения на ЦИК – ще докладвам аз, колегата Стоянова, 

Гергана Стоянова и Ганчева. 

5. Машинно гласуване с докладчик колегата Войнов. 

6. Разяснителна кампания с докладчици колегите Елка 

Стоянова и Силвия Стойчева. 

7. Доклади по административни преписки – ще ви докладвам 

аз, колегата Солакова, колегата Елка Стоянова, колегата Георгиева и 

Гергана Стоянова. 

8. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчици: колегите Стойчева и Елка Стоянова. 

9. Доклади по ЗДОИ с докладчик колегата Гергана Стоянова. 

10. Гласуване извън страната с докладчик колегата Гергана 

Стоянова. 

11. Разни с докладчик колегата Димитров. 

Имате ли предложения за изменение или допълнение на 

дневния ред? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля да ме включите в Доклади по 

административни преписки. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Не виждам 

други. 

Моля, режим на гласуване за одобряване на дневния ред. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ни ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА ОИК – БОРОВАН, ОБЛАСТ ВРАЦА. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, въз основа на 

получен сигнал в Централната избирателна комисия на 19 юли 

2022 г., изпратихме писмо до председателя на Районен съд – Враца, 

за снабдяване със съответното доказателство относно вляза в сила 

присъда, за което имахме данни предварително, но нямахме 

възможност да установим идентичността на лицата, посочени с 

инициали в съответния съдебен акт, като разпечатка от страницата и 

разбира се, в същинския акт в Районен съд. 

В писмото изрично посочихме, че съгласно чл. 80, ал. 3 от 

Изборния кодекс не може да бъде член на ОИК лице, което е 

осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо 

от реабилитацията, както и след освобождаване от наказателна 

отговорност за умишлено престъпление. 

Тъй като биха били налице основанията за предсрочно 

прекратяване на мандата на член на общинската избирателна 

комисия, поискахме да се снабдим със заверен препис от съдебния 

акт.  

С писмо – вх. № МИ-08-31/10.08.2022 г., в Централната 

избирателна комисия е постъпил препис от протокол по наказателно 

дело от общ характер № 547 по описа за 2022 г. на Врачански 

районен съд, Пети наказателен състав. 
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Въз основа на така представеното в Централната избирателна 

комисия доказателство, тъй като са налице основанията за 

освобождаване на член на общинска избирателна комисия, ви 

предлагам проект на решение, който е във вътрешната мрежа, за 

освобождаване като член на ОИК – Борован, област Враца Калин 

Димитров Ценов със съответното ЕГН и за анулиране на издаденото 

удостоверение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля, 

запознайте се с проекта и ако имате някакви предложения за 

промени или допълнения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1264-МИ/15.08.2022 г. 

Следващ докладчик в точка втора е господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, в папката с мои инициали 

се намира проект на решение с проектен номер 1270 относно 

предложение за промяна в състава на Районна избирателна комисия 

в Седми изборен район – Габрово. 

Постъпило е предложение от упълномощения представител 

на партия „Движение за права и свободи“ за промени в състава на 

Районна избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски.  

Към предложението е приложено заявление от Евгени 

Василев Попов за освобождаването му като член на Районна 

избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски. 

Предложението е за назначаване от състава на резервите Моника 

Пламенова Иванова, като документите – декларация и копие от 

дипломата за завършено висше образование на Моника Пламенова 

Иванова, са налични в преписката по назначаване на РИК. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля да 

се запознаете с проекта и ако имате становище и предложения. Не 

виждам желаещи за изказване. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1265-НС/15.08.2022 г. 

В тази връзка ви моля за решение да одобрим списъка с 

резервните членове към районните избирателни комисии. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към трета точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

НА КОНТРОЛ ОТ ЦИК ПРИ ОТПЕЧАТВАНЕТО НА 

ХАРТИЕНИТЕ БЮЛЕТИНИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, бяхме изготвили 

проекта и след обсъждане в Централната избирателна комисия го 

изпратихме за съгласуване до Печатницата на БНБ, до министъра на 

финансите и до министъра на вътрешните работи. 

Днес последно получихме от Министерството на вътрешните 

работи съгласувателното писмо, а преди това ви докладвах писмата 

от Министерството на финансите и от Печатницата на БНБ. От 
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Печатницата на БНБ обърнаха внимание на технически грешки, 

които вече са коригирани. 

Предлагам ви да приемем решението за осъществяване на 

контрол от Централната избирателна комисия. С това решение 

определяме грамажа на бюлетините и основните изисквания към 

бюлетините, които са нормативно заложени. Решението урежда и 

реда за осъществяване на този контрол, който включва основно 

контрола от Министерството на финансите съгласно наредбата за 

отпечатване на ценни книжа, включва процедурата по предаването 

на бюлетините на представители на районните избирателни комисии 

и на областните администрации, транспортирането и отговорностите 

на отделните органи в този процес, основно охраната при 

отпечатването, съхранението до предаването, при транспортирането, 

включително при съхранението в областните центрове съответно в 

общинските администрации и до предаването на секционните 

избирателни комисии, а и след предаването, до изборния ден от 

Министерството на вътрешните работи. 

В реда за осъществяване на контрол няма промени, тъй като 

няма промени и в нормативната уредба към настоящия момент. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля да се 

запознаете с проекта на решение, въпреки че ние го гледахме, когато 

го изпратихме за съгласуване. 

Има ли становища по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1266-НС/15.08.2022 г. 

 

Продължаваме с четвърта точка от дневния ред: 
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ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА 

ТЕХНИЧЕСКИ ГРЕШКИ . 

Първият докладчик съм аз. Във вътрешната мрежа е проект 

на решение за поправка на техническа грешка, допусната в Решение 

№ 1259, с което е назначена Районна избирателна комисия в 

Петнадесети изборен район – Плевенски, в  изборите за народни 

представители на 2 октомври, като в Решение № 1259 в „относно“ е 

допусната техническа грешка – изборите са записани  за 2 август 

2022 г. 

Моля да гласуваме поправка, с която в „относно“ на Решение 

№ 1259 вместо датата „2 август“ да се чете „2 октомври 2022 г.“ 

Имате ли предложения и становища по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1267-НС/15.08.2022 г. 

Следващият проект е относно допусната техническа грешка в 

Решение № 1260, с което е назначена Районна избирателна комисия 

в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, като коригираме 

името на председателя: вместо Антон да се чете Антони. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1268-НС/15.08.2022 г. 

Следващ докладчик е колегата Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В папка с мои инициали от днес е 

проектен № 1273 – поправка на техническа грешка в Решение 
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№ 1246. В последната точка вместо „25 септември“ да се чете 

„13 август 2022 г.“ 

Моля да погледнете проекта на решение и ако нямате 

забележки, да го гласуваме. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Становища? Не 

виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Решението е № 1269-НС/15.08.2022 г. 

Следващи докладчик  – колегата Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка с проектен 

номер 1266 има предложение за поправка на техническа грешка в 

Решение № 1225-НС/10.08.2022 г. относно назначаване на Районна 

избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки. 

В цитираното решение името Гинка Симова Мирчева да се чете 

Гинка Симова Мирчева-Теофилова. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Решението е № 1270-НС/15.08.2022 г. 

Последният докладчик в тази точка – колега Ганчева, 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за допускане на поправка на техническа грешка в Решение 

№ 1247 на РИК – Варна, при назначаването й, като в проекта, който 
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виждате, има допусната техническа грешка от машинописките. 

Поправя се решение № 1247, а не Решение № 1227, като името на 

член на РИК вместо Мехмед Кадир Мехмед да се чете Мехмед 

Кадир Кадир. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Решението е № 1271-НС/15.08.2022 г. 

С това изчерпахме тази точка. 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред:  

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

произвеждането на машинно гласуване на изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. и необходимостта от IT 

експерти, които да подпомагат Централната избирателна комисия, са 

подготвени изисквания за IT експертите към ЦИК, които са качени в 

моя папка. 

Предлагам да ги обсъдим и ако няма възражения, да ги 

приемем. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля да 

се запознаете, и ако има предложения? 

Ако няма предложения за промени, моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова). 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с приетите 

изисквания предлагам да изпратим писмо до председателя на 

Управителния съвет на Асоциацията за одит и контрол на 

информационни системи, до председателя на Управителния съвет на 

Българската асоциация по информационни технологии и до 

изпълнителния директор на Българската асоциация на софтуерните 

компании, с което писмо да им изпратим приетите изисквания и да 

ги помолим да ни препоръчат експерти. Проектът на писмо е в моя 

папка. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля за 

становище по проекта. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да изпратим 

писмо до Министерството на вътрешните  работи и ДАНС, за да 

бъдат проверени 12 експерти, които евентуално да ползваме в 

дейностите, свързани с организацията на машинното гласуване. 

Проектът на писмо е в моя папка. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля за 

становище. Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-00-289-3 от IT BG и с него ни изпращат оферта за 

хартията с външен диаметър от 0,92 мм, която беше изпробвана на 

машините за гласуване. Уведомяват ни, че могат да доставят 

2000 ролки до 15 септември, а останалите ролки не могат да бъдат 
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произведени до изборите. Докладвам писмото за запознаване и за 

обсъждане на работна група. 

Писмо с вх. № НС-23-26 от JAR Computers“, с което ни 

информират, че са получили писмото, с което поискахме оферта за 

батерии и ще изпратят офертата днес. Докладвам писмото за 

сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ще 

продължим със седма точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Първият докладчик съм аз. Докладвам ви писмо с вх. № НС-

23-24/12.08.2022 г. от Държавна агенция „Национална сигурност“. С 

писмото се изисква информация от Централната избирателна 

комисия. Моля да се запознаете с него. Ще го предоставя на звено 

„Правна дейност“ за започване на подготовка на отговор и да бъде 

обсъдено на работна група. 

Следващият ми доклад е писмо с вх. № НС-00-

81/13.08.2022 г., с което от „Информационно обслужване“ АД ни 

молят да им осигурим постоянни пропуски за сградата, в която се 

помещаваме – посочени са четири лица. Ще възложа на 

администрацията за изпълнение. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЧМИ-01-35/15.08.2022 г. от 

главния секретар на президента на републиката, с което ни изпраща 

Указ № 232 от 12 август 2022 г., с който е насрочен частичен избор 

за кмет на община Вълчи дол, област Варна на 9 октомври 2022 г. 

В тази връзка ви предлагам на страницата на Централната 

избирателна комисия в секция „Частични избори“ да обособим две 

отделни дати – едната да бъде 23 октомври, другата – 9 октомври, и 

там да бъде публикуван указът на президента за насрочените избори 

на 9 октомври, като в тази рубрика също да бъдат публикувани 

изборните книжа и принципните решения. 

Докладвам писмо от гражданин с вх. № НС-22-

40/15.08.2022 г., с което ни информира, че не сме актуализирали 

връзката към решенията за съставите на РИК и когато се потърсят 



13 

такива решения, връзката е към решенията за изборите на 

14 ноември. Възложих да бъде извършена проверка и това беше 

потвърдено от нашия IT експерт. 

Предлагам да се създаде нов раздел за актуалните избори по 

аналогичен начин, както е било на предходни избори, и при търсене 

на решения за назначаване на РИК хипервръзката да бъде към 

актуалните решения за назначаване на районните избирателни 

комисии за изборите на 2 октомври. 

Моля, режим на  гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, докладвам докладна записка с вх. № ЦИК-09-

219/12.08.2022 г. Това е докладна записка във връзка с протоколно 

решение от 21 юли да бъде извършена проверка на кашона с 

документите, които бяха изпратени от ГД „Жандармерия“, във 

връзка с осигурявания достъп до склада на „Карго-партнер“ в 

периодите, посочени от Централната избирателна комисия. 

Извършена е такава проверка от Атанаска Ямачева и информацията 

със съдържанието на документите се съдържа в докладната записка, 

която е в папката с мои инициали. Докладвам я за запознаване, и при 

необходимост ще обсъдим допълнително въпросите – може да се 

запознаете с нея. 

Докладвам, че писма с вх. №№ НС-06-73, със 73 се входират 

всички писма, с които общините продължават да ни изпращат 

информацията за необходимите им машини с демоверсия, 

независимо от допълнителните указания, които дадохме, да бъде 

изпращана към областните управители, които да я обобщят и да я 

изпратят към Централната избирателна комисия. Тъй като като 

продължават да я изпращат, съм възложила на администрацията – 

председателят на ЦИК беше възложила с резолюция да се събира 

тази информация, да се обобщава и ще възложа получената 
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информация да се качва всеки ден във вътрешната мрежа в моя 

папка. След като бъде изпратена от областните управители, както 

сме указали, ще я разгледаме и ще преценим дали ще бъдат уважени 

всички искания, или ще има нужда от корекция. 

Последният ми доклад е писмо от програмния директор на 

БНТ, която ни моли в удобно време да проведем работна среща с 

директора на БНР във връзка с предстоящите избори. В тази връзка 

ви предлагам, тъй като утре ще имаме среща с БНТ, да върнем 

поканата на генералния директор на БНР, като го поканим на среща 

в 11,30 ч. в Централната избирателна комисия. 

Мисля, че няма нужда да гласуваме това. Това са моите 

доклади. 

Следващ докладчик в тази точка – колега Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

приетото решение за промяна в състава на ОИК – Борован, 

предлагам да изпратим писмо до председателя на ПП ГЕРБ, като 

приложим копие от приетото решение на ЦИК и да поискаме в най-

кратък срок да направят предложение за член на ОИК – Борован. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение ви докладвам писмо от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-84/15.08.2022 г. 

Информират ни, че паролите за електронните пощи и електронните 

подписи са предадени на районните избирателни комисии. Във 

всички локации е инсталирано и тествано оборудване за 

видеоизлъчване на заседанията с изключение на РИК – Добрич, и 

РИК – Кюстендил. Уведомяват ни, че това ще се случи днес в 

рамките на деня, преди първите заседания на комисиите. 
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Главният секретар на Министерския съвет ни изпраща писмо 

с вх. № НС-03-16/15.08.2022 г., приложено екипите по областни 

центрове, които ще отговарят за организационно-техническата 

подготовка на изборите за координация на целия процес. Докладвам 

ви го за сведение. Ще се качи във вътрешната мрежа и ще имаме 

достъп до контактите с лицата от тези екипи по организационно-

техническата подготовка. Подчертавам, че това писмо го 

получаваме, без да сме направили каквито и да са постъпки, за 

разлика от друг път. 

Винаги съм казвала, че администрацията се равнява по 

органа. Това се случи и с администрацията на Министерския съвет – 

дотук, добре. 

Следващото писмо, което също е израз на поне подадените и 

заявка за добра координация между органите в периода по 

организация на изборите, е с вх. № НС-04-03-8/13.08.2022 г. От ГД 

ГРАО сме получили адресите на избирателните секции, както и 

броят на избирателите в тези секции. 

Информацията беше публикувана на интернет страницата на 

14 август 2022 г., както по хронограмата е срокът за публикуване на 

тази информация.  

Предлагам за последващо одобрение публикуването на 

информацията, предоставена в срок от ГД ГРАО. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за последващо одобрение публикуването на тази 

информация на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо с вх. 

№ НС-15-6/13.08.2022 г. от РИК – Бургас, с мотивирано искане за 
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допълнителен брой специалисти, а именно двама експерти и едно 

техническо лице. 

Предлагам с писмо да одобрим и да разрешим тези трима 

специалисти към РИК. Мотивите са подробно описани в тяхното 

писмо. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, становище по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от РИК – Благоевград, също 

сме получили мотивирано искане с вх. № НС-15-7/15.08.2022 г. Това 

е също един тежък район, голям.  

Предлагам ви да одобрим и за РИК – Благоевград, искането 

им за трима експерти и двама технически сътрудници. Проектът на 

отговор е във вътрешната мрежа. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля за 

становище. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само за сведение ви докладвам, че 

областната администрация има нова електронна страница, както и 

нов електронен адрес. Тъй като не са получили писмата, които сме 

изпращали, независимо, че в Централната избирателна комисия 

информацията е актуализирана още през месец януари, предлагам да 

бъдат изпратени писмата, които до този момент са били изпратени 

до областната администрация, на област Русе – отделно. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение докладвам вх. № НС-05-

20-1/15.08.2022 г. – упълномощените служители от областната 

администрация Благоевград, които ще получават изборните книжа и 

материали, които са централизирано изготвени, информация от 

кмета на община Ямбол във връзка с поискана информация от 

Централната избирателна комисия с писмо до областните 

управители да ни предоставят информация за броя на избирателите 

и да заявят тиража на бюлетините. Явно областният управител е 

поискал тази информация от кметовете на общини. Кметът на 

община Ямбол уведомява областния управител, че това може да 

бъде извършено едва след отпечатването на предварителните 

избирателни списъци. 

За сведение докладвам писмото, но малко по-обстойно, за да 

можем още веднъж да кажем, че ако ние не изискаме информацията 

от ГД ГРАО, няма да можем да спазим срока по Изборния кодекс, 

ако я чакаме от кметовете на общини, обобщена чрез областните 

администрации. 

Накрая, но не по важност, ви докладвам жалба от господин 

Емил Колев до Върховния административен съд с вх. № НС-22-

36/13.08.2022 г. Жалбата се комплектува по резолюция на 

председателстващия, за да се администрира и да се изпрати до 

Върховния административен съд. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Преминаваме 

към шеста точка от дневния ред: 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ. 

Колега Стоянова, заповядайте. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моята папка има подпапка 

„Разяснителна кампания“. Моля да погледнете документите вътре. 

Има докладна записка с вх. № ЦИК-06-7/15.08.2022 г. Към нея има 

съответните приложения и контролен лист. 

Накратко, на работна група вече сме го разглеждали, това е 

по отношение на действията, които трябва да предприемем във 

връзка с актуализирането на материалите за разяснителната 

кампания на Централната избирателна комисия за изборите на 2 

октомври 2022 г. 

Има представен и контролен лист с РК-1/15.08.2022 г., 

съгласно който е изразено мнение за законосъобразност за 

поемането на задължението в размер на 24 хил. 600 лв. с ДДС по 

отношение на процедура по ЗОП, пряко договаряне за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Преработка на наличните аудио и 

аудио-визуални произведения (клипове), лого и иконографика с 

акцент върху машинното гласуване, актуализиране на статичен 

банер и дизайн на плакат, както и изработка на нов аудио и аудио-

видеоклип за разяснителната кампания на Централната избирателна 

комисия за изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г.“ 

Докладвам преписката в цялост, проектът на решение и 

техническата спецификация по отношение на актуализирането на  

клипа за гласуването на избиратели с увреждания, на машинното 

гласуване с детайлните указания за начина на гласуване, за 

преработването на аудио клиповете и за създаването на нов клип с 

конкретна тематика, и нов аудио клип към този клип със същата 

тематика. Това е, което предлагам. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля да 

се запознаете с проекта на решение и техническата спецификация 

към него. 

 Становища по предложения проект на решение и 

техническата спецификация, която е приложение към него? Не 

виждам. 
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Моля, режим на  гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1272-НС/15.08.2022 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В тази връзка моля да се запознаете с 

проекта на писмо до изпълнителя по процедурата, за която сега 

говорим, с което ги каним на среща – предлагам 17 август, сряда, от 

10,00 ч. В този смисъл да бъде изпратено и писмото до лицата, с 

които ще договаряме. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, други 

предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за одобряване на това писмо. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да вземем протоколно решение за 

публикуване на изработения симулатор на сайта на Централната 

избирателна комисия, като разширявам предложението си – освен да 

бъде публикуван на сайта на Централната избирателна комисия, 

симулаторът да бъде предоставен и изпратен със съответни писма до 

всички възможни органи и институции, включително публичните 

доставчици на медийни услуги и на партньорите ни в 

разяснителната кампания, конкретно на областните управители в 

изборните райони с указание да ги изпратят по места. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Други 

предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Имам още едно предложение в тази 

връзка – симулаторът за гласуване извън страната, извън това, което 

сега коментирахме, тъй като той не касае местните структури и 

организации, да бъде публикуван в раздел „Гласуване извън 

страната“, като моля за протоколно решение да възложим на 

„Информационно обслужване“ АД да изработят както на 

предходните избори банер, който беше директно достъпен от 

първата страница на Централната избирателна комисия: два отделни 

банера – симулатор „гласуване в страната“ и симулатор „гласуване 

извън страната“. Да го възложим на „Информационно обслужване“ 

АД и в тази връзка моля за решението на Комисията. 

Разумно допълнение от колегата Ганчева – на 

Министерството на външните работи да изпратим самия симулатор 

за гласуване извън страната, за да го публикуват и те на сайта си, а 

отделно, да го разпратят по места на ДКП-та, за да се ползва и от 

българските граждани извън страната. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, други 

предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Колеги, приключихме с точка: Разяснителна кампания. 

 

Продължаваме със седма точка:  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, бяхме получили 

техническите спецификации за изработване и доставка на печатите 



21 

на секционните избирателни комисии и на подвижните секции. 

Документацията е прегледана и в тази връзка е представен доклад с 

вх. № НС-00-76/12.08.2022 г. 

Предлагам да изпратим писмо до главния секретар на 

Министерския съвет, че съгласуваме представената 

проектодокументация в Централната избирателна комисия без 

бележки. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За запознаване ви докладвам 

получена документация – техническо задание, за изработка на 

изборни книжа, отново от главния секретар на Министерския съвет, 

с вх. № НС-03-15/12.08.2022 г. 

За сведение ви докладвам писмо, което сме получили по 

електронната поща от гражданин, че липсва информация за 

районните избирателни комисии. Писмото е получено в 15,31 ч. на 

12 август, в 16,30 ч. на 12 август решенията на Централната 

избирателна комисия бяха публикувани на страницата на ЦИК 

относно назначаване съставите на районните избирателни комисии, 

така че съвсем навреме ЦИК си изпълни задължението. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Следващ 

докладчик тази точка е колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, изпратихме писмо, което е 

подписано, до Министерството на финансите, с което искаме да се 

съгласува проект на решение относно реда за предоставяне  и 

разходване на средствата по медийни пакети.  
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В моя папка е проектът на решение по реда за предоставяне и 

разходване. Ще го обсъдим, когато получим потвърждението от 

Финансовото министерство. 

Моля да гласуваме, за да имаме одобрение на текста. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, моля, 

режим на гласуване за последващо одобрение изпращането на това 

писмо и ви моля да се запознаете с проекта на решение, тъй като до 

сряда най-късно трябва да го приемем. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Колега Георгиева, заповядайте в тази точка. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, с вх. № НС-14-

11/15.08.2022 г. сме получили писмо от кмета на Район „Южен“ в 

община Пловдив, с което ни уведомява за отваряне на запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

проведените на 11 юли 2021 г. избори за народни представители. 

Отварянето на помещението е извършено по искане на органите на 

МВР във връзка с разследване, което се провежда. 

Изпратени са документите по отваряне на помещението по 

реда на наше Решение № 1244/30.09.2109 г. Докладвам го за 

сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Следващ 

докладчик – колегата Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам за сведение и запознаване вх. 

№ НС-22-32 в моя папка. Това е въпрос чийто отговор фигурира в 

рубриката „Въпроси и отговори“, но ще го отбележа само за 

протокола. Запитването касае новоприетите студенти през учебната 

2022 – 2023 г. Тъй като изборите са на 2 октомври, обичайно в 

университетите учебната година започва на 1 октомври, принципно 

и новоприетите студенти все още няма да имат издадени студентски 

книжки и въпросът касае как биха гласували те. Въпрос на 
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организация на учебните отдели в съответните висши учебни 

заведения и в учебните заведения, където има ученици, навършили 

пълнолетие, е да организират работата си така, че да могат да 

издават уверения на тези български граждани, току-що навършили 

18 години и желаещи да гласуват, за да могат да си упражнят 

правото на глас в изборите. Няма да имат издадени студентски 

книжки, вероятно и заверени ученически книжки. За тази цел 

уверение от учебното заведение е достатъчно, за да бъдат допуснати 

до гласуване и да бъдат дописвани в избирателните списъци, когато 

учебните заведения се намират в населени места, различни от по 

постоянен адрес, тъй като те така или иначе фигурират в тези 

списъци. 

Отговорът на въпроса къде и как могат да гласуват студенти 

го има в рубриката „Въпроси и отговори“, публикувана на сайта на 

Централната избирателна комисия. 

За първи път през последните години или поне на мен не ми е 

известно досега да се е случвало изборите да са в това време. Ако 

Комисията се съгласи, може да подготвим отговор в този смисъл, 

който да бъде публикуван в рубриката „Въпроси и отговори“ и 

който да съдържа указание към младите хора, които са решили да 

упражнят правото си на глас в мястото, в което се намира учебното 

им заведение, и то е различно от мястото им по постоянен адрес, че 

могат да се сдобият с уверение от съответното учебно заведение, с 

което да гласуват. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Мисля, че имаме 

общо съгласие да се подготвят. Така или иначе като се изготвят 

минават през залата, така че в момента няма какво да гласуваме. 

Когато бъде подготвен отговорът заедно с други такива, ще ги 

гласуваме. 

Следващ докладчик – заповядайте, колега Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В  папка с мои инициали е писмо с 

вх. № ПВР-04-2-1/15.08.2022 г., което е заповед, издадена от 

заместник-министъра на електронното управление, с която определя 
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екип с ръководител господин К. Й. и му възлага да 

окаже съдействие на Централната избирателна комисия. Докладвам 

го за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Следващ 

докладчик – колегата Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам вх. № НС-06-75 – 

запитване от госпожа Иванова, началник-отдел Център за услуги и 

информация в община Добрич. Запитването е получено по 

електронната поща, в което ни обръща внимание, че с наше Решение 

№ 1202-НС няма одобрена изборна книга за гласуване с подвижна 

избирателна кутия. Пита дали такова ще бъде одобрено или следва 

всяка община да изготви свой образец.  

В моя папка от днешно заседание има подготвен съвсем 

кратък отговор за госпожата. Едновременно с отправяне на нейното 

запитване беше и гласувано нашето решение, с което бяха одобрени 

образците на изборни книги, в които се включва и заявлението за 

гласуване с подвижна избирателна кутия.  

Предлагам да отговорим с кратък текст. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Становище по 

текста на писмо, което се предлага? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам постъпили в Централната 

избирателна комисия две писма: вх. № ЕП-04-02-3 и вх. № ЕП-04-

04-4 от ОД на МВР – Пловдив, които изискват от нас, във връзка с 

проверка по чл. 16, ал.1 от Наредбата за организацията и реда за 

извършване проверка на декларациите за установяване конфликт на 

интереси, да им бъде предоставена информация дали изброените 
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лица са народни представители, членове на Европейския парламент, 

кметове, общински съветници. 

В моя папка има проект на писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, с което да бъде препратено писмото и да бъде 

извършена съответната проверка на посочените в тях лица, на база 

на която впоследствие и ние да върнем отговор към Дирекцията. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложения проект на писмо? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е по 

преписка с вх. № МИ-22-16/11.08.2022 г. Преписката се намира в 

папка от предходното заседание. Именувано е жалба от господин К., 

но по текста, изложен в нея, по-скоро е запитване към Централната 

избирателна комисия във връзка с правомощията на общинската 

избирателна комисия след постановяване на съдебно решение, 

отменящо решение на съответната ОИК. 

На този етап го докладвам за запознаване. В следващото 

заседание ще предложа как да бъде отговорено на преписката, но я 

докладвам като запитване. 

Докладвам преписка с вх. № НС-10-12/15.08.2022 г. 

именувано жалба от председателя на ПП „Народна партия истината 

и само истината“. От текста на изложеното в документа е видно, че 

същата не съставлява жалба, по-скоро в тази част, която е 

адресирана към председателя на Централната избирателна комисия, 

е обърнато внимание от подателя на този документ – Централната 

избирателна комисия да предвиди преброяване на контролни 

разписки от електронното гласуване на предстоящите избори. 
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Докладвам тази преписка за сведение, като ще се има предвид 

изложеното в нея при разглеждането на подобни въпроси. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: С това 

приключихме точка седма. 

 

Преминаваме към точка десета: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам предложение за 

писмо, което да изпратим до „Информационно обслужване“ АД: 

„Във връзка с гласуването извън страната в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. Ви каним на 16 август 2022 г., 

от 14.00 ч., да представите платформата за подаване на заявления. 

Приложено Ви изпращаме получената от Министерството на 

външните работи информация от дипломатическите и консулските 

представителства относно съгласията на приемащите страни за 

произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 

2022 г.“. 

Не знам дали е необходимо, но ако решим, ще изпратим и 

Решение № 1236, с което те работят и в момента. Тъй като 

обикновено изпращаме решенията, освен таблицата със съгласието 

да препратим и решението. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Становище по 

предложението на колегата Томов? Не виждам. 

Колеги, добавяме и Решение № 1236 и утре в 14,00 ч. ще 

проведем среща, за да бъде демонстрирано как работи заявлението, 

за да го одобрим след това на заседание и да вземем решение да се 

активира възможността на избирателите извън страната да подават 

заявления. 

Ако няма други предложения, моля, режим на  гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 
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Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Колега Стоянова, заповядайте в тази точка. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам три писма с вх. №№ НС-22-

39, НС-23-27 и НС-22-37. 

Първото писмо е от гражданин, който отправя запитване кога 

ще бъде активирано на сайта електронното заявление за гласуване 

извън страната. Както стана ясно от доклада на колегата Томов, в 

процедура сме, така че в максимално кратки срокове и в 

предвиденото време от Изборния кодекс заявлението ще бъде 

активирано и ще стане публично достояние до обществеността, за да 

могат да го ползват. На този етап сме в процес на разработка. С 

оглед кратките срокове, в които това ще се случва, предлагам това 

писмо да остане за запознаване и за сведение. 

Постъпило е писмо от гражданин с вх. № НС-22-37. Лицето 

заявява желание да участва в избирателна секция в Единбург на 

парламентарните избори през месец октомври. 

Предлагам такъв тип писма да бъдат изпращани на 

Министерството на външните работи, които да събират информация 

и правят предложения като орган, имащ право на това, за състави на 

секционни комисии и там да бъде преценено дали желанието на тези 

лица може да бъде уважено, тъй като Централната избирателна 

комисия не назначава лично, а на база на направените поименни 

предложения от парламентарно представените партии и коалиции и 

Министерството на външните  работи назначава съставите на 

секционните комисии. 

Предложението ми е това писмо да бъде препратено на 

Министерството на външните работи за сведение и преценка за 

съобразяване. Смятам, че е добре да помислим с протоколно 

решение да укажем, всички подобни писма да бъдат обобщавани и 

препращани на Министерството на външните работи, а не едно по 

едно, тъй като, предполагам, че ще има и други такива. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Становище по 

предложението на колегата Стоянова? Не виждам. 

Подлагам на гласуване препращане на това искане на 

Министерството на външните работи и протоколно решение: всички 

такива искания да бъдат препращани на Министерството на 

външните работи, тъй като те са органът, който освен политическите 

сили, регистрирани в изборите, може да предлага членове на 

секционни избирателни комисии извън страната, като допълнително, 

след като започнат работа сътрудниците, да обобщават тази 

информация и при нас. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад в тази точка е вх. 

№ НС-23-27/03.08.2022 г. Лице, което живее в Лион, Франция и е 

гласувало там на последните избори, с оглед предстоящите 

парламентарни избори се обръща с молба да се помисли колко 

членен да бъде съставът на СИК Лион и  мотивира искането си за 7-

членен състав. 

Предлагам това писмо също да бъде препратено на Външно 

министерство с оглед компетентностите им в тази връзка. Ако има 

такива писма, на същия принцип да бъдат обобщавани и изпращани 

на Външно, като при нас се проследява регистрацията и движението 

на писмата. 

Предложих да бъде препратено на Външно министерство на 

същия принцип, на който и желаещите да участват в секционни 

комисии. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Становища? Не 

виждам. 

Моля, режим на гласуване такива писма относно броя на 

членовете на секционните избирателни комисии извън страната 
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също да бъдат препращани на Външно министерство и обобщавани 

при нас, както и днешното да бъде изпратено. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Приключихме с точката Гласуване извън страната. 

 

Продължаваме с осма точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Давам думата на колегата Стойчева и оставам колегата 

Войнов да води за кратко. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане за 

изплащане на възнаграждения на членовете на ОИК – Смядово, за 

проведено заседание на ОИК на 21 юли 2022 г. На това заседание е 

прието решение за предсрочно прекратяване пълномощията на 

общински съветник и обявяване за избран следващия от листата на 

съответната партия. 

Към преписката са приложени счетоводна справка, както и 

контролен лист за поемане на предварителен контрол преди 

плащане. 

Стойността на исканите възнаграждения заедно с 

осигурителните вноски е 607,81 лв. 

Моля да одобрим изплащането на възнагражденията на 

членовете на ОИК – Смядово. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте доклада. Има 

ли изказвания? Не виждам. 

Подлагам на гласуване предложението за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Смядово. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 
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Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – колегата Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка с вх. № МИ-15-120-

15/12.08.2022 г. – писмо от ОИК – Никопол, която сега докладвам за 

запознаване, тъй като не съм комплектувала още преписката с 

изискуемите документи. Писмото касае едно проведено заседание на 

10 август. В следващото заседание ще докладвам предложение за 

протоколно решение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Преминаваме към  

точка девета от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ЗДОИ. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам за запознаване на 

този етап постъпило в Централната избирателна комисия с вх. 

№ ЦИК-16-8/12.08.2022 г., препратено от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството по компетентност до 

Централната избирателна комисия заявление за достъп до 

обществена информация, което първоначално е било отправено към 

МРРБ от господин Б. Б. Съответното заявление за достъп до 

обществена информация е приложено към писмото на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В 

това писмо от МРРБ, доколкото се запознах с текста, има дадени 

някои отговори на отправените въпроси, с които ми е необходимо да 

се запозная по-подробно, за да мога да предложа какъв да бъде 

отговорът от наша страна. На този етап го докладвам за запознаване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

приключихме с точка девета. 

Колега Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам нова точка в дневния 

ред: Проект на решение относно регистрация на партии и коалиции 

в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

предлагам това да е точка 10а: Проект на решение относно 

регистрация на партии и коалиции в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване да променим и допълним дневния 

ред с нова точка 10а. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към точка 10а: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Давам думата на колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. Докладвам проект на 

решение относно регистрация на партия „Българско национално 

обединение“ за участие в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Българско 

национално обединение“, подписано от Георги Венелинов Георгиев 

– председател на партията, и едновременно я представлява, заведено 

под № 1 на 12 август 2022 г. в регистъра на партиите за участие в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено на 8 август 2022 г. от СГС, 

VI-8 състав, по ф. д. № 831/2013 г.; удостоверение № 48-00-436 от 9 

август 2022 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови 

отчети за 2019-а, 2020-а и 2021 г.; образец от подписа на 

представляващия партията; образец от печата на партията; вносна 

бележка за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от 
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Изборния кодекс в размер на 2500 лв.; служебна бележка от 11 

август 2022 г., издадена от „Юробанк България“ АД за актуална 

банкова сметка; имената на лицата, които ще отговарят за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, 

свързани с предизборната кампания; списък, съдържащ три имена, 

ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2921 избиратели, заявили, че 

подкрепят регистрацията на партията. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетините по следния начин: БНО. 

От протокол с вх. № НС-04-03-9/15.08.2022 г. на ЦИК от ГД 

ГРАО в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия БНО за участие в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. 

С протокола се установява спазването на разпоредбата на 

чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 

2500 подписа. 

Колеги, ако ви е любопитно, коректните записи в подписката 

са 2649: повторено е едно име, несъответствие – 125, починали  – 

121. 

Налице са условията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от 

Изборния кодекс и Решение № 1212-НС от 5 август 2022 г. на ЦИК 

за регистрация на Партия БНО за участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, 

ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

„РЕШИ: 

Регистрира партия „Българско Национално Обединение“ за 

участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Наименованието на партията в бюлетината за всеки вид избор 

е: БНО. 
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му“. 

Това е моето предложение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля да 

се запознаете с проекта и ако имате становище или предложение? Не 

виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Решението е № 1273-НС/15.08.2022 г. 

 

Преминаваме към последната точка от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Заповядайте, колега Димитров. 

Колеги, докладвам за сведение писмо, с което госпожа 

К. отново ни е уважила, благодарила е, че сме направили 

промяната на техническата грешка в Решение № 1234. Направихме 

го веднага на следващия ден с Решение № 1237-НС. Докладвам го за 

сведение. 

Има и други приложени примери. Който е любопитен може 

да погледне. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Връщаме се в 

точка седма: Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получихме писмо 

от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на 

принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия с вх. № НС-

23-23/108.2022 г. Във вътрешната мрежа може да видите изготвената 
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справка, която да се изпрати, за извършване на проверка на лицата, 

които са назначени като членове на РИК, като към настоящия 

момент са отразени промените в състави или извършените корекции 

в решенията за назначаване съставите на РИК. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля  да 

се запознаете и да изразите становище или предложения. 

Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на 

това писмо. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

С това изчерпахме дневния ред. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващото заседание за утре, 16 август 2022 г., от 

13,00 ч. Благодаря ви. 

(Закрито в 17,15 ч.) 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Росица Матева 

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 


