ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 224
На 16 август 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проекти на решения относно регистрации на партии и
коалиции за участие в изборите за народни представители на 2
октомври 2022 г.
Докладват: Димитър Димитров, Красимир Ципов,
Силвия Стойчева, Елка Стоянова, Цветозар Томов и
Георги Баханов
2. Проект на решение относно откриване на процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително
обявление с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за
гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Докладва: Севинч Солакова
3. Проект на решение относно назначаване съставите на СИК в
страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Докладва: Емил Войнов
4. Проект на решение относно определяне на условията и реда
за машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
Докладва: Емил Войнов
5. Проект на решение относно поправка на технически грешки.
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Докладва: Красимир Ципов
6. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
7. Доклади по административни преписки.
Докладват: Росица Матева, Севинч Солакова, Елка
Стоянова, Силвия Стойчева, Гергана Стоянова,
Красимир Ципов и Любомир Георгиев
8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Гергана Стоянова и Йорданка Ганчева
9. Доклади по ЗДОИ.
Докладва: Гергана Стоянова
10. Гласуване извън страната
Докладва: Цветозар Томов
ПРИСЪСТВАХА: Росица Матева, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Севинч Солакова, Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев
Заседанието бе открито в 13,08 ч. и председателствано от
госпожа Росица Матева – заместник-председател на ЦИК.
*

*

*

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър ден, колеги!
Започваме днешното заседание. Имаме необходимия кворум – в залата
сме десет членове на Комисията.
Предлагам Ви следния проект за дневен ред:
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1. Проекти на решения относно регистрации на партии и
коалиции за участие в изборите за народни представители на 2
октомври 2022 г. с докладчици Димитър Димитров, Красимир Ципов,
Цветанка Георгиева и Елка Стоянова.
2. Проект на решение относно откриване на процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително
обявление с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за
гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. с
докладчик колегата Севинч Солакова.
3. Проект на решение относно назначаване съставите на СИК в
страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. с
докладчик колегата Емил Войнов.
4. Проект на решение относно определяне на условията и реда
за машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г. с
Войнов.

докладчик

колегата

Емил

5. Проект на решение относно поправка на технически грешки с
докладчик колегата Красимир Ципов.
6. Машинно гласуване с докладчик колегата Емил Войнов.
7. Доклади по административни преписки с докладчици Росица
Матева, колегите Севинч Солакова, Елка Стоянова, Силвия Стойчева,
Гергана Стоянова, Красимир Ципов и Любомир Георгиев.
8. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици колегите
Гергана Стоянова и Йорданка Ганчева.
9. Доклади по ЗДОИ. Докладва: Гергана Стоянова
10. Гласуване извън страната с докладчик колегата Цветозар
Томов.
От днешното заседание отсъстват колегите Нейкова и Чаушев.
Има ли желаещи да се включат по точките в дневния ред?
Заповядайте, колега Томов.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля да ме включите в точка първа.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Други колеги?
Няма засега. Моля, режим на гласуване за приемане 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,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Преди да започнем с дневния ред, ще Ви моля да гласуваме
прессъобщението, което се намира във вътрешната мрежа в папката над
дневния ред и „Въпроси и отговори”, за да бъде изпратено на медиите.
Всички сте запознати с него. Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Преминаваме към първа точка:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИИ НА
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Заповядайте, колега Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:

Благодаря,

госпожо

председателстващ.
Докладът е относно регистрация на партия „БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА” за участие в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
Постъпило е заявление за регистрация от партия „БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
–
ЕВРОЛЕВИЦА“,
подписано
от
упълномощения представител Димитър Александров Митев, заведено
под № 7 на 14 август 2022 г., в регистъра на партиите за участие в
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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-13
състав, по ф.д. № 5930/1998 г.; удостоверение № 48-00-412 от 8 август
2022 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за
2019, 2020 и 2021 г.; образец от подписа на представляващия партията;
образец от печата на партията; вносна бележка от 12 август 2022 г.,
издадена от „УниКредит Булбанк“, за внесен безлихвен депозит по
чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, в размер на 2500 лева по сметка
в БНБ за участие в изборите за народни представители; банкова
референция от „УниКредит Булбанк“ за открита банкова сметка;
уведомление за лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на партията; списък, съдържащ имена, ЕГН и
саморъчен подпис на заявени 4780 избиратели, които подкрепят
регистрацията на партията, същият списък е депозиран в структуриран
електронен вид, представен на технически носител; пълномощно от
4 август 2022 г. в полза на Димитър Александров Митев.
Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетините
по

следния

начин:

БЪЛГАРСКА

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ

–

ЕВРОЛЕВИЦА, всичко изписано с главни букви.
От протокол с вх. № НС-04-03-10 от 16 август 2021 г. от ГД
„ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели,
подкрепящи
регистрацията
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
–

на
партия
ЕВРОЛЕВИЦА“

„БЪЛГАРСКА
в
Централната

избирателна комисия за участие в изборите за народни представители
на 2 октомври 2022 г., се установява спазването на разпоредбата на чл.
133, ал. 3, т. 5 ИК за наличие на не по-малко от 2500 избиратели,
подкрепящи
регистрацията
на
партия
„БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“.
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Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК и
Решение № 1212-НС от 5 август 2022 г. за регистрация на партия
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ за участие
в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Предвид гореизложеното 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 „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ –
ЕВРОЛЕВИЦА“ за участие в изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г.
Наименованието на партията в бюлетината е: БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА.
Решението подлежи на обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.”
Предлагам да гласуваме това решение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, запознайте се с проекта. Има ли предложения?
Ако няма изказвания, моля, режим на гласуване за приемане на
това решение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева), против – 1 (Цветозар Томов).
Решението е № 1274-НС/16.08.2022 г.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, искам да обясня вота си. Ще
гласувам „против” регистрацията на всички партии и коалиции, в чиито
подписки има отбелязани подписите на повече от 50 починали лица.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА
докладчик е колегата Ципов. Заповядайте.

МАТЕВА:

Следващият

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, постъпило е заявление за
регистрация от партия „МИР”, подписано от Симеон Славчев Славчев
в качеството му на председател, представляващ партията, заведено под
№ 5 на 14 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 т.г.; удостоверение под съответен номер от 8
август т.г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети
за 2019, 2020 и 2021 г.; образец на подписа на представляващия
партията; образец от печата на партията; банков документ, издаден от
БНБ на 12 август 2022 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК
в размер на 2500 лева по сметка в БНБ; удостоверение от
представляващия партията с посочена банкова сметка, по която ще се
обслужва предизборната кампания; банков документ за номера на
банковата сметка; имената и длъжностите на лицата, които ще
отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на
партията, свързани с предизборната кампания; списък, съдържащ
имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3730 избиратели,
подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран
електронен вид, представен на технически носител.
Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината
по следния начин: МИР.
От протокол с вх. № НС-04-03-12 от 16 август 2022 г. на ЦИК от
ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели,
подкрепящи регистрацията на партия „МИР“ в ЦИК за участие в
изборите за народни представители на 2 октомври т. г., се установява
спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК за наличие на не
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по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия
„МИР“.
Налице са изискванията по чл. 133 и чл. 129 от ИК и Решение №
1212-НС от 05 август 2022 г. на ЦИК за регистрация на партия „МИР“
за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Предвид изложеното и на съответните основания от ИК
предлагам на вниманието Ви следното решение:
„Централната избирателна комисия регистрира партия „МИР“ за
участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Наименованието на партията в бюлетината е: МИР”.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, становища по проекта? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – няма.
Решението е № 1275-НС/16.08.2022 г..
Следващият докладчик е колегата Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка на колегата Георгиева с
проектен № 1282 може да се запознаете с проект на решение относно
регистрация на ПП „Правото” за участие в изборите за народни
представители на 2 октомври т.г.
Подадено е заявление за регистрация на партията от
председателя и представляващ партията Мария Петрова Колева,
заведено под № 4 в регистъра на партиите за участие в изборите. Към
това заявление са приложени всички изискуеми документи съгласно
изискванията на Изборния кодекс и Решение № 1212-НС от 5 август на
Централната избирателна комисия.
От протокол, представен от ГД ГРАО в МРРБ за извършена
проверка на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на
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партия „Правото” за участие в изборите за народни представители, се
установява, че е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния
кодекс. Посочено е и искането за отпечатването на партията в
бюлетината.
Предвид изложеното и на цитираните в проекта правни
основания предлагам Централната избирателна комисия да регистрира
партия „Правото” за участие в изборите за народни представители на 2
октомври 2022 г. Наименованието на партията в бюлетината е
„Правото”. Решението подлежи на обжалване в срока, посочен в
проекта.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, становища по проекта?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 7 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева и Силвия Стойчева), против – 1 (Цветозар Томов).
Решението е № 1276-НС/16.08.2022 г.
Следващият докладчик е колегата Стоянова. Заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. В моя папка под проектен №
1284 е проект на решение за регистрация на ПП „Има такъв народ”.
Пристигнало е писмо от ГРАО, в което е установено, че е налице
необходимият брой подписи на избиратели, подкрепящи регистрацията
на партията. Поради това и поради наличието на всички основни
изискуеми документи от Изборния кодекс за регистрация на партия за
участие в изборите за народни представители предлагам проект на
решение относно регистрация на ПП „Има такъв народ” за участие в
изборите за народни представители
Диспозитивът на решението е:

на 2 октомври

2022

г.

„Регистрира партия „Има такъв народ” за участие в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
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Наименованието на партията в бюлетината е ПП ИМА ТАКЪВ
НАРОД – без кавички.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез ЦИК в
тридневен срок от обявянето му.”
Налице са небоходимите реквизити и изискуемите документи по
чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133 и чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от
Изборния кодекс.
Моля да прегледате проекта и ако нямате бележки, да го
гласуваме.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, становища по проекта? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – няма.
Решението е № 1277-НС/16.08.2022 г.
Следващият докладчик е колегата Томов. Заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:
Благодаря. Колеги, постъпило е
заявление за регистрация от партия „Пряка демокрация”, подписано от
Петър Николаев Клисаров в качеството му на председател и
представляващ партията, заведено под № 2 на 13 август 2022 г. в
регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители
на 2 октомври 2022 г. Към заявлението са приложени изискваните
документи: удостоверение за актуално правно състояние, издадено след
1 август т.г.; образец от подписа на представляващия партията,;
образец от печата на партията; банков документ от 12 август 2022 г. за
внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на
2500 лв.; удостоверение от СП за внесени финансови отчети за 2019-а,
2020-а и 2021 г.; банково удостоверение № 1684 от 3 август 2022 г. от
„Юробанк България“ АД за актуална банкова сметка; имената на
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лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната
отчетност на партията, свързани с предизборната кампания; списък,
съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3831 избиратели,
подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран
електронен вид, представен на технически носител.
Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината
по следния начин: ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ.
От протокол с вх. № НС-04-03-15 от 16.08.2022 г. на ЦИК от ГД
ГРАО в МРРБ за извършена проверка на списъка на избиратели,
подкрепящи регистрацията на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, се
установява, че има не по-малко от 2500 подписа на избиратели,
подкрепящи регистрацията на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“.
Следователно са спазени разпоредбите на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс.
В същото време ще отбележа, че и в тази подписка има твърде
голям брой некоректни подписи – общо 828, от които 86 подписа на
починали лица.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и във връзка с чл. 129,
ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ИК предлагам
Централната избирателна комисия да реши:
„Регистрира партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.” с оглед на
това, че това е принципът, по който действаме и по отношение на
другите регистрации. Лично аз, въпреки че правя това предложение, ще
гласувам „против” този проект за решение. Информирам Комисията.
Тук има 86 подписа на мъртви лица. Аз лично считам, че
наличието на толкова подписи на починали лица в една подписка не
може да се дължи на случайни фактори. Следователно, въпреки
положителния ефект от проверката на ГРАО, не виждам достатъчни
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основания да се счита, че е изпълнена разпоредбата на чл. 133. Това е
причината да гласувам „против” такива случаи.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега Томов, ще
взема реплика на последната част от изречението. Категорично са
налице изискванията на Изборния кодекс, когато има проверени
2500 подписа, които съответстват на лицата, които са ги положили,
така че не може да се казва от докладчика, че не отговарят на
изискванията на Изборния кодекс документите на една партия, за която
предстои ЦИК да вземе решение да бъде регистрирана.
Категорично възразявам и се надявам колегите да ме подкрепят,
при положение че предстои Централната избирателна комисия да се
произнесе с решение по въпроса и очевидно от Вашия доклад
документите на партията отговарят на изискванията, да се казва, че не
отговарят на изискванията.
Останалите Ви съображения за наличие на починали лица в
подписката са си Ваши съображения, не ги коментирам по никакъв
начин. Ако има други реплики, ако не, имате думата за дуплика.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Още веднъж ще кажа, че именно защото
няма формални нарушения на изборното законодателство и защото в
тези случаи имаме установена практика да регистрираме тези партии,
аз се опитах да отделя личното си становище от предложението, което
правя пред Комисията.
В същото време не мога да тръгна против личното си мнение,
което заявих – гласувам „против” тази регистрация, независимо че аз
докладвам този проект на решение. Опитах се да отделя двете неща, не
искам да въвеждам никого в заблуждение, но за мен и това е твърдото
ми лично мнение – тези случаи са ясен индикатор за това, че
организацията, подала такава подписка, не е изпълнила по същество
разпоредбите на Изборния кодекс. Никого не искам да убеждавам, но
държа да изразя това при обсъждането на проекта. Благодаря.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, становища по представения доклад и проект?

Не

виждам желаещи за изказвания.
Моля, режим на гласуване по така предложения проект.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – 1
(Цветозар Томов).
Решението е № 1278-НС/16.08.2022 г..
Има и други докладчици в тази точка, но към нея ще се върнем,
когато те са в залата.
Преминаваме към втора точка:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО

ОТКРИВАНЕ

НА

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ
„ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ ЗА
ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2
ОКТОМВРИ 2022 Г.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, дойде време и за
процедурата за възлагане на отпечатването на хартиените бюлетини.
Документацията беше подготвена и беше прегледана. В момента е
публикувана във вътрешната мрежа. Съгласно чл. 209 от Изборния
кодекс бюлетините се отпечатват от печатницата на БНБ, която при
необходимост може да ангажира други специализирани печатници.
Поради наличие на изключителни права ние и по традиция сега в
момента ще възложим чрез договаряне без предварително обявление.
Предметът е изработка и доставка на хартиените бюлетини за
гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
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Правните основания от ЗОП и Правилника за прилагането на Закона са
посочени в проекта на решение. Представени са с докладна записка с
вх. № ЦИК-06-8 от 15 август т.г. Затова предлагам да приемем решение
за откриване на процедурата при посочените правни основания за
изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г., да утвърдим
техническите спецификации и изисквания за изработката, посочени в
представения проект на решение. Тиражът на бюлетините е прогнозно
число, което при сключването на договора и след неговото подписване
може да се промени въз основа на подадени заявки от ЦИК.
Прогнозната цена е определена съобразно направеното проучване въз
основа на постъпило писмо от печатницата на БНБ с вх. № НС-26-6 от
12 август т.г. Това отново е прогнозна цена, която след това може да
бъде предмет на договаряне съобразно водените преговори.
Транспортирането, доставката и другите изисквания, които ЦИК
ще има като довършителни дейности по отпечатването, опаковането,
начина на доказване на транспортирането, извършването на охраната
ще бъдат част от договора, който ще се подпише с ЦИК.
Изискванията към изпълнителя по изработката са посочени
нормативно и най-вече в Наредбата за отпечатване на ценните книжа,
включително и в решението на Централната избирателна комисия за
осъществяване на контрол при отпечатването на бюлетините № 1266НС от 15 август 2022 г.
С решението ще поканим печатницата на БНБ и ще определим
отговорно длъжностно лице от администрацията на Централната
избирателна комисия. Предлагам това да е главният юрисконсулт
Николай Желязков.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги,
запознайте се с проекта на решение и останалите документи. Имате ли
изказвания и становища? Не виждам желаещи за изказване.
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Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов),
против – няма.
Решението е № 1279-НС/16.08.2022 г.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам да
изпратим покана до печатницата на БНБ за четвъртък в 10,00 ч. за
провеждане на преговорите за сключване на договора по изработката
на хартиените бюлетини.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, становища
по доклада? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов),
против – няма.
С това изчерпихме втора точка от дневния ред.
Връщаме се на първа точка – заповядайте, колега Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в
папката с моите инициали би следвало да има проект на решение
относно регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ
„НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”.
Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКИ
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”, която съгласно
представеното удостоверение за актуално състояние се представлява от
Борис Филипов Иванов, а заявлението е подадено от Боян Боянов
Станков-Расате, като има приложено нотариално заверено пълномощно
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в полза на същия. Видно от протокола от ГД ГРАО с вх. № НС-04-0311 от 16 август 2022 г. се установява, че има изискуемия минимален
брой избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРСКИ
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”.
от

Както казах преди малко, постъпило е заявление за регистрация
партия
„БЪЛГАРСКИ
НАЦИОНАЛЕН
СЪЮЗ „НОВА

ДЕМОКРАЦИЯ”. Същото е подписано от Боян Боянов Станков-Расате
в качеството му на изрично упълномощено лице. Заявлението е под №
6 от 14 август 2022 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г. Към заявлението са
приложени изискуемите от Изборния кодекс, както и от решенията на
Централната избирателна комисия документи, а именно: удостоверение
за актуално правно състояние на партията от 8 август 2022 г. от СГС,
VI-8 състав, по ф.д. № 2164/1990 г.; удостоверение от Сметната палата
от 10 август 2022 г. за внесени финансови отчети за 2019, 2020 и 2021
г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата
на партията; платежно нареждане от „Банка ДСК“ от 11 август 2022 г.
за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс в
размер на 2500 лева по сметка в БНБ; удостоверение от 10 август 2022
г. от „Банка ДСК” АД за актуална банкова сметка, по която ще се
обслужва предизборната кампания на партията; името и длъжността на
лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната
отчетност на партията, свързани с предизборната кампания; както и
списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3900
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, като същият е
представен и в структуриран електронен вид, представен на технически
носител; пълномощно, с което представляващият партията Борис
Филипов Иванов упълномощава Боян Боянов Станков-Расате да
представлява партията пред Централната избирателна комисия във
връзка с регистрацията ѝ за участие в изборите за народни
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представители на 2 октомври 2022 г., както и с правата да получи от
Централната избирателна комисия удостоверението за регистрация на
партията.
Заявеното за отпечатване искане за наименованието на партията
в бюлетината е по следния начин: БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН
СЪЮЗ – НД.
Както казах преди малко за извършената проверка на списъка
от ГД ГРАО избиратели, подкрепящи регистрацията, от нея се
установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК за
наличие на необходимите минимум 2500 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ
„НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“.
Колеги, предлагам, тъй като са налице условията по чл. 133 и
чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК и Решение № 1212-НС от 5 август 2022 г. на
ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ
„НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, същата да участва в изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
Предвид изложеното дотук

предлагам

на

основание

разпоредбите на Изборния кодекс ЦИК да вземе следното
„РЕШЕНИЕ:
Регистрира партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ
„НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
Наименованието на партията в бюлетината е БЪЛГАРСКИ
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД.
Решението подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.”
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги,
запознайте се с проекта на решение и ако имате становища и
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предложения, моля да вземете отношение. Не виждам желаещи за
изказване. Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Димитър
Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева),
против – 1 (Цветозар Томов).
Решението е № 1280-НС/16.08.2022 г.
Към момента няма други готови документи за регистрация на
партии.
Преминаваме към трета точка:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО

НАЗНАЧАВАНЕ

СЪСТАВИТЕ НА СИК В СТРАНАТА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Заповядайте, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председателстващ.
Уважаеми колеги, в моята папка, подпапка „СИК” има проект на
решение относно назначаване съставите на СИК в изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г. Проектът е аналогичен на
досегашните решения, които сме приемали. Сроковете са съобразени
със съответните срокове от хронограмата. В т. 5 са изписани
парламентарно представените партии и коалиции с техния актуален
състав към 1 август 2022 г.
Обръщам внимание, че на стр. 2 в края на т. 7 има жълт текст,
който досега не фигурираше в тези решения. Добавил съм го във връзка
с решението на ВАС по жалбата срещу Решение 1198-НС на ЦИК. Ако
прецените, текстът може и да отпадне.
Други промени в проекта за решение няма.
Проектът има приложение – Методичеки указания за определяне
съставите на СИК. В тях също няма съществени промени в сравнение с
методическите указания за последните частични избори. В
разпределението на местата в СИК няма никакви промени. Минимални
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промени има само в разпределението на ръководните места, кето е
породено от намалението на парламентарните групи на ИТН и
„Възраждане”. В папката има файл „Формула състави СИК”, който е за
информация как се получават формулите, използвани в методиката.
Тук колегата Георгиев е поправил една техническа грешка. В т. 7,
буква „б” вместо 2 август 2022 г. да бъде изписано 1 август 2022 г. –
датата на издаване указа на президента. Поправена е и още една
техническа грешка.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля,
запознайте се с проекта на решение и с приложенията към него. Не
виждам желаещи за изказване.
Моля, режим на гласуване за приемане на това решение и
приложенията към него.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов,

Любомир Георгиев,

Росица Матева,

Севинч

Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Решението е № 1281-НС/16.08.2022 г.
Колеги, с оглед уговорената предварително среща в 14,00 ч.
прекъсвам заседанието. Давам почивка до 15,00 ч., когато ще
продължим.
(След прекъсването.)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Колеги,

продължава заседанието на Централната избирателна комисия.
В залата сме 11 членове, имаме необходимия кворум, за да
продължим заседанието.
Продължаваме със следващата – четвърта точка от дневния
ред:
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ПРИ
ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Заповядайте, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председателстващ.
Уважаеми колеги, в моята папка има проект за решение относно
определянето на условията и реда за машинно гласуване при
произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври
2022 г.. Условията и редът, които се предлагат, са аналогични на тези,
които бяха и при предходните избори. Единствената разлика е в т. 3,
където се предвижда доверено изграждане с използване на вече
удостоверен изходен код чрез UEFI ключове, притежавани само от
ЦИК. Ние приехме подобна точка и в условията и реда при
произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г. Моля да се
запознаете с проекта и ако няма възражения, да го гласуваме.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля,
запознайте се с проекта на решение, който е кратък, и с приложението
към решението, което е малко по-дълго.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, запознавайки се, виждам един
текст в т. 3 – последното изречение относно процедурата, изготвена от
Министерството на електронното управление, който предлагам, правя
формално предложение да отпадне от текста.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, други
становища? Други изказвания и предложения?
Докладчикът приема ли предложението на госпожа Солакова,
или да го подлагам отделно на гласуване?
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Тъй като Министерството на електронното
управление са направили предложение, съм съгласен да отпадне. Това е
без значение в конкретния случай.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Няма да подлагам
на отделно гласуване предложението на колегата Солакова.
Докладчикът го приема. Ако някой друг няма възражения, подлагам на
гласуване проекта на решение без приложението, което ще бъде
инкорпорирано в решението, и без текста, който отпада.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов),
против – няма.
Решението № 1282-НС/16.08.2022 г..
Преминаваме към следващата пета точка:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИ ГРЕШКИ.

ОТНОСНО

ПОПРАВКА

НА

Заповядайте, колега Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в ЦИК е постъпило писмо по
електронната поща с вх. № НС-15-11 от 16 август т.г. от РИК 23 МИР –
София, за допусната техническа грешка в Решение № 1221-НС от 10
август 2022 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК Ви предлагам следния
проект за решение: „Допуска поправка на техническа грешка в
Решение № 1221-НС от 10 август 2022 г., като името на члена на РИК
вместо „Денислава Георгиева Петрова“ да се чете „Данислава
Георгиева Петрова“.”
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
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Колеги, становища и предложения по проекта и доклада? Не
виждам. Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Решението е № 1283-НС/16.08.2022 г.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви проект на решение
относно поправка на техническа грешка в Решение № 1255 от 12 август
2022 г. относно назначение на РИК в 12 ИР – Монтана. На основание
чл. 57, ал. 1, т. 1 ИК предлагам на вниманието Ви следното решение:
„Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1255-НС от 12
август 2022 г., като името на члена на РИК вместо „Димитринка
Евстатиева Калейнска“ да се чете „Димитранка Евстатиева
Калейнска”.”
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Колеги,

предложения по проекта и доклада имате ли? Не виждам желаещи за
изказване.
Моля, режим на гласуване за приемане на това решение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Решението е № 1284-НС/16.08.2022 г.
Преминаваме към шеста точка от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам Ви
писмо с вх. № НС-04-20 от 16 август т.г. Писмото е от МЕУ. Във
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връзка с проведената работна среща на 12 август от МЕУ ни изпращат
утвърдените правила за изборите на 14 ноември относно условията и
изискванията за участие на наблюдатели в процеса на удостоверяване
на съответствието по чл. 213а, ал. 2 от ИК. Също така предлагат
правила относно реда и условията за извършване на доверено
изграждане на изходен код за изборите на 2 октомври 2022 г. Предлагат
да обсъдим тези правила на работна среща, на която е препоръчително
да присъстват и представители на ДАНС. Уведомяват ни, че
актуализираната методика по чл. 213а, ал. 2 ИК се предвижда да бъде
публикувана не по-късно от 19 август т.г. Докладвам писмото и
правилата за запознаване, като поради напредналото време предлагам
да изпратим писма до МЕУ и ДАНС и да ги поканим на среща за
обсъждане на правилата утре в 15,30 ч.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, становища
по предложението на колегата Войнов? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на тези
писма.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева),
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Постъпило е писмо от „Карго-партнер” с вх.
№ НС-23-28 от 15 август 2022 г. във връзка с провежданото
гаранционно обслужване на машините. Молят да се осигури достъп до
склада за периода до 31 август на още няколко складови работници.
Предлагам да изпратим писмо до ГД „Жандармерия”, с което да
разрешим достъпа до склада на още 5 лица. Проектът за писмо е в
моята папка.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, становища
по предложението на колегата Войнов? Не виждам желаещи да вземат
отношение.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева), против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам две писма от
„JAR Computers” с вх. №№ НС-00-86 и НС-00-86-1. С тях ни изпращат
две оферти за два вида батерии. И двата вида батерии отговарят на
параметрите, които сме посочили.
Има още едно писмо от „ЕнЕрДжи Сорс” с вх. № НС-00-90. Те
също ни изпращат оферта за доставка на 2836 батерии. Докладвам
писмата за запознаване и след като получим и други оферти, които
очакваме от още няколко фирми, ще трябва да вземем решение коя е
най-изгодната, за да купим евентуално батерии.
Докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-00-289-4 от 16 август от ETJ
и е в продължение на вчерашното им писмо. Потвърждават, че 8000
бройки ролки с външен диаметър 92 мм няма да могат да бъдат
доставени до 15 септември т.г. Също докладвам за запознаване и за
обсъждане купуването на хартиените ролки на работна група.
Последното писмо е с вх. № НС-22-41 от Р. Р., който моли да
участва в поддръжка на машините за гласуване в гр. Стара Загора в
изборите на 2 октомври 2022 г. Твърди, че е подходящ за тази позиция.
Докладвам писмото за сведение. Ще обособя папка „Поддръжка на
машините”, където да се качват такива писма и след това да бъдат
предоставени на изпълнителя.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

преминаваме към следващата седма точка:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.

Колеги,

25
Докладвам писмо от главния секретар на Народното събрание
(за главния секретар на Народното събрание) относно изпитание на
отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, което ще бъде
извършено на 20 август и 21 август 2022 г. – събота и неделя, в
сградата на Народното събрание. Информират ни и че трябва да
осигурим съдействие на служителите в този период в използваните от
ЦИК помещения. Може да се запознаете подробно със съдържанието
на писмото в папката с моите инициали.
Следващ докладчик в тази точка е колегата Солакова.
Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с ПМС
№ 241 от 4 август 2022 г. за приемане на план-сметката и одобрен
бюджет на ЦИК за произвеждане на изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г., се налага да се извърши корекция
по бюджета на ЦИК съгласно изискванията на Закона за публичните
финанси и самото постановление.
Предлагам на вниманието Ви докладна записка № ЦИК 09-220
от 15 август т.г. Промяната на бюджета касае утвърдените средства за
план-сметката за ЦИК със съответния размер. Предлагам да одобрим
тази корекция по бюджета на ЦИК и да изпратим писмо до министъра
на финансите.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, становища
по доклада? Не виждам. Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова
и Цветанка Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ
СОЛАКОВА: Колеги, предлагам да приемем
протоколно решение за упълномощаване на заместник-председателя
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Росица Матева да извърши корекцията и съответно заедно да
подпишем писмото до министъра на финансите.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, становища
по предложението? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова
и Цветанка Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви за сведение
информация, която сме получили от община Средец. Кметът на община
е изпратил до Централната избирателна комисия заповедите за
образуване на секциите.
От областната администрация на Шумен имаме писма. Първото
беше с вх.№ НС-06-79 от 16 август 2022 г., второто от областна
администрация – Шумен с в № НС-05-24 от 16 август 2022 г. – отново
обобщена информация за образуваните избирателни секции.
Получили сме писмо от областния управител на област
Благоевград – предложение за тираж на бюлетините за изборите за
народни представители, както и за определяне на помещения във
връзка със съхранението на изборните книжа и материали. Докладвам
Ви за сведение.
От Министерството на финансите сме получили писмо с вх.
№ ЦИК-04-73 от 16 август 2022 г. – указания във връзка с ефективно
прилагане на програмното бюджетиране, указания, свързани с
актуализация на вътрешни правила за организация на бюджетния
процес, за сведение на ЦИК, за предоставяне на финансов контрольор и
на счетоводство за съобразяване, изпълнение, съответно предложения.
Писмо с вх. № НС-00-91 от 16 август т.г. в отговор на наше
писмо до „Информационно обслужване” относно констатирана грешка
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в датата на Решение № 1236 и за извършване на проверка и
информиране на ЦИК относно допуснатата грешка. Господин Илия
Горанов информира ЦИК, че допуснатата грешка е отстранена.
Обяснява, че Решение № 1236 е изпратено за публикуване със заявка
съответен номер в 15,16 ч., като преди това има три заявки за
публикуване на други решения, които са били с дата на приемане 12
август т.г. Поради тази причина операторът, въвеждащ решенията, е
допуснал техническа грешка при качването на решението. Макар че не
съдържа такива данни, се надявам да са предприети действия да се
обърне внимание на операторите да проверяват внимателно датите на
решенията и да не се допуска подобна грешка на страницата на
Централната избирателна комисия.
В тази връзка за пълнота да докладвам, че заявката от
Централната избирателна комисия е изпратена коректно с дата
11 август 2022 г., каквато е датата на Решение № 1236.
Колеги, от областния управител на Плевен също сме получили
информация за броя на избирателите, както и предложение за тираж на
бюлетините. Тази информация ще бъде въведена във вътрешната
мрежа. Може би сте видели. Има таблица, в която има данни за броя на
избирателите по окончателните списъци на изборите за народни
представители на 14 ноември, заявения тираж на бюлетините по
изборни райони, включително за извън страната. Предложенията на
областните управители ще се попълват в тази таблица и следващия път
ще се намира отново във вътрешната мрежа.
Представям докладна записка с вх. № ЦИК-09-223 от 16 август
2022 г. и докладна записка с вх. № ЦИК-09-222 от 15 август 2022 г.
Първата докладна записка е относно сключване на трудови
договори на основание чл. 39, ал. 5 от Правилника на ЦИК. Спомняте
си.

Одобрихме

допълнително

щатно

разписание

съобразно

необходимите длъжности по чл. 39, ал. 5 от Правилника на ЦИК. След
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обсъждане и на работна група предлагам сключване на трудови
договори с лицата Е. С. на длъжност главен експерт със срок
на договора до 31 октомври 2022 г. включително, на пълен работен ден,
при съответните условия, посочени в т. 1 на докладната записка и с
А. М.
А.,
на
длъжност
технически
посочените условия съобразно проектите на

изпълнител
при
трудови договори,

приложени към докладната записка, одобрените длъжностни
характеристики. Предлагам да одобрим предложението за сключване
на тези трудови договори.
Средствата, възнагражденията по тези трудови договори са за
сметка на предвидените средства по план-сметката по § 02-02, по който
ще се извърши плащането. Моля за одобрение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, становища по доклада? Не виждам. Моля, режим на
гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Димитър
Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветозар Томов),
против – няма.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Уважаеми колеги, следващата

докладна записка е относно сключване на граждански договори по
обработка и архивиране на документи с А. Б. К. и О. И.
Б. Съобразно предложените проекти на договори със съответните
възнаграждения и със срок до 21 ноември т.г. Дейностите
ще започнат от 22 август.
По отношение на средствата, отново са по план-сметката и ще
се отчитат и ще се изплащат по § 02-00. Общият размер е 10 800 лв.
Представен е контролен лист от финансовия контрольор преди поемане
на задължението. Предлагам да одобрим предложението по тази
докладна записка.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги,
становища по доклада? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Димитър
Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветозар Томов),
против – няма.
Свързан доклад. Заповядайте, колега Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, в моята папка има
проект на договор за сътрудника, който ще ни съдейства в активния
изборен период във връзка с подпомагането работата на Комисията по
условията, организирането и провеждането на разяснителната
кампания, както и съпътстващите дейности. Входящият № е ЦИК-09221 в папка от днешна дата с мои инициали, където има приложена
докладна записка от директора на дирекция „Администрация” относно
сключването на граждански договор с лицето, което ще ни подпомага.
Моля да се запознаете с приложените материали и да подложим на
гласуване направеното предложение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги,
допълвам доклада на колегата Стоянова. Към преписката има
представен контролен лист. Средствата също ще бъдат от плансметката за изборите, както и по предходния доклад на колегата
Солакова.
Становища по доклада? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Димитър
Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветозар Томов),
против – няма.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Продължавам с докладите си. Тъй като утре
ни предстои среща с лицето, с което сме в процедура по пряко
договаряне съгласно взетото решение от страна на Централната
избирателна комисия, моля да определим със заповед състава на
комисията, която да проведе процедурата. Има проект на заповед, в
която не е посочен поименен състав.
Предлагам от администрацията да участва главен юрисконсулт
Радославова, която е изготвила документите, а от членовете на
Централната избирателна комисия ви предлагам председател да бъде
колегата Стойчева и аз като член, тъй като и досега се занимавахме с
тези неща. Ако има други предложения, да ги обсъдим.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, чухте
предложението за поименен състав – предлага се тричленен състав на
комисията, който да участва в преговорите.
Други предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване одобряване състава на комисията, която
ще бъде назначена със заповед, за провеждане на преговори по
обществената поръчка, която вчера беше обявена.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Димитър
Димитров, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам за сведение и запознаване
имейл от гражданката Калина Белчева с вх. № НС-22-44 – може да го
видите в моя папка, и вх. № НС-22-43 в папката на колегата Томов, с
резолюция и до мен. Двете преписки са свързани и затова ви ги
докладвам заедно, защото касаят запитване от страна на граждани,
които искат информация и се интересуват кога ще е активно
електронното заявление за включване в избирателните списъци за
гласуване извън страната. Докладвам ги за запознаване и за сведение.
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В тази връзка докладвам и проект на съобщение, тъй като това
не са първите такива писма, които получаваме, и предлагам да
публикуваме на сайта на Централната избирателна комисия по
отношение активирането на електронния формуляр на заявлението за
включване в избирателен списък за гласуване извън страната. В
съобщението, в изпълнение на задълженията ни по Изборния кодекс и
във връзка с обработването на лични данни по Регламент (ЕС) 216/679,
също да бъде публикувано съобщение – това е едното ми предложение.
Другото предложение го правя като доклад – да бъде изпратено
и писмо до Министерството на външните работи с уведомление от кой
момент ще бъде активен електронният формуляр, защото всичко това
касае една и съща дейност –заявлението за включване в избирателен
списък за гласуване извън страната.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега Стоянова,
извинявайте, ще Ви прекъсна.
Нека сега да гласуваме съобщението за личните данни, когато
дойде заявлението и го одобрим, тогава ще одобрим и останалите
писма.
Има заявена точка „Гласуване извън страната“ и по принцип
тези доклади трябва да се правят там.
Нека сега да гласуваме съобщението, останалите доклади ще
бъдат по-късно.
Колеги, ако нямате други предложения, това е стандартен текст,
който и друг път публикуваме, във връзка с обработването на личните
данни.
Моля, режим на гласуване да бъде публикувано това съобщение
на страницата на Централната избирателна комисия във връзка с
активиране на заявлението за гласуване извън страната.
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Димитър
Димитров, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Колега Солакова, заповядайте отново.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с техническото
задание за изборните книжа и материали, което ни е предоставено от
администрацията на Министерския съвет с вх. № НС-03-15/12.08.2022
г., само ви напомням и обръщам внимание, продължаваме да се
запознаваме, включително и представено становище от проверката на
тези материали от главен юрисконсулт Р. Ц. Докладвам ви го за
запознаване към настоящия момент.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Следващ докладчик
– колегата Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам вх. № НС-1410/12.08.2022 г. – писмо от община Силистра, за предоставяне на
достъп до затворено помещение. Писмото е съпроводено със заповед на
кмета на община Силистра, както и протокол за назначаване на
комисия за предоставяне на достъп до затвореното помещение.
Докладвам го за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Следващ докладчик
е колегата Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ:

Докладвам

вх.

№

ПВР-04-2-

2/16.08.2022 г. от ръководителя на екипа за архивиране на флашпамети
за добавен допълнителен член към екипа.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега Баханов,
заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. № НС04-02-184/09.08.2022 г. От РУ
– Кърджали, разследващ
полицай Ч. желае да му изпратим оригинал на списък от проведените
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избори в град Измир, Турция, секция № 666, който ще ни бъде върнат.
Искат оригиналния списък.
Изпратил съм стандартното писмо, че оригиналът на списъка от
изборна секция № 666 от произведените избори за народни
представители на 11 юли може да бъде предоставен на място в
Централната избирателна комисия всеки работен ден от 9,00 ч. до
17,30 ч. При необходимост може да им изпратим заверено копие.
Предлагам това да е отговорът.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, становища
по доклада? Не виждам.
Моля, режим на гласуване изпращането на писмото, което
колегата Баханов предложи.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.

Солакова,

Колеги, ще продължим с тази точка, когато се върнат
докладчиците, които приемат документи на партии и коалиции за
регистрация.
Преминаваме към осма точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам жалба, изпратена
до Централната избирателна комисия, с вх. № НС-22-45/16.08.2022 г.
Жалбата е от И. Л., член на НИС и представляващ ОПК на ПП
ПК „Екогласност“ в Пазарджик.
В жалбата се сочи, че господин И. Л. е председател на
Общински политически клуб на ПП „Екогласност“ в Пазарджик, член
на НИС, както и на Политическия съвет, известен и като Национален

34
съвет, включващ 25 души. Изразява остро несъгласието си с включване
на ПП „Екогласност“ в коалиция „БСП за България“, което включване,
сочи, че е незаконосъобразно.
В две точки излага съображения: по първа точка той сочи, че поголяма част от ОПК и членовете на партията са против посочената
коалиция. Излагат се твърдения, че председателят на партията е
сключил споразумение за участието им в предстоящите избори в
коалиция „БСП за България“ едностранно, без решение на надлежния
орган, като се навеждат доводи от устава на партията – чл. 16, ал. 2.
По втора точка се сочи, че председателят на партията е с изтекъл
мандат. Изразява се мнение, че изборът му за четвърти мандат пряко
противоречи на чл. 19 от устава.
Към жалбата са приложени: Устав на ПП „Екогласност“, заверен
за вярност от господин Л., както и Удостоверение за актуално
състояние, издадено на 12 август 2022 г., отново заверено за вярност на
ПП „Екогласност“.
Колеги, докладвам ви тази жалба, като припомням, че
практиката на Централната избирателна комисия – по аналогичен
случай сме изразили становище, че в Изборния кодекс не се съдържа
изискване при регистрацията на съответна коалиция за съответния вид
избор да се представя решение на ръководните органи за участие в
същата коалиция, както и копие от актуалния им устав. Централната
избирателна комисия е приемала, че производството, което се развива
пред нея по регистрация на партии и коалиции, е охранително и строго
формално. Не изследваме въпросите, посочени в тази жалба. Съобразно
практиката на Централната избирателна комисия има два варианта: или
да приемем жалбата за сведение, или да отговорим аналогично, както
сме отговаряли на предходни избори в смисъла на доклада ми.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, становище
по доклада? Не виждам. Остава за сведение.
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Преминаваме към точка десета от дневния ред:
ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, първо, докладвам
писмо с вх. № НС-00-92, което ни е изпратено от „Информационно
обслужване“ АД, във връзка с наше писмо и проведената този следобед
работна среща. Приложени към писмото са снимки, които илюстрират
това, че са нанесени поправките, които решихме, че трябва да се
нанесат при презентацията на формата за подаване на електронни
заявления.
Предлагам да изпратим отговор, с който да дадем възможност
да бъде стартирана формата, както говорихме на срещата.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля да се
запознаете с текста на писмото и на заявлението с вх. № НС-0092/16.08.2022 г.
Чухте предложението на колегата Томов да изпратим писмо до
„Информационно обслужване“ АД, с което да потвърдим от 24,00 ч. на
17 август до 24,00 ч. на 6 септември да бъде активно заявлението за
подаване на искания от българите извън страната за гласуване.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, моля да гласуваме и съобщение
на страницата на Централната избирателна комисия за стартиране на
електронната форма за подаване на заявление, с която да уведомим
читателите на сайта, че електронната форма вече е активна.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, становища
по предложението? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам за сведение няколко
писма от граждани.
С вх. № НС-22-33-2/14.08.2022 г. госпожа Кисьов изпраща
писмо с критични бележки относно наше Решение № 2236. Докладвам
го за сведение и запознаване, тъй като не виждам какво можем да
отговорим.
С вх. № НС-22-37/14.08.2022 г. С. Ж. ни пише, че желае да
бъде доброволец в Единбург, Великобритания. Предлагам
препратим тази информация на работна група „Избори“.

да

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега Томов,
имаме протоколно решение такива писма да се препращат без да
минават през заседание.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тодор Червенков предлага седемчленен
състав на секцията в град Лион, Франция, което също трябва да се
препрати към Външно министерство съгласно наше протоколно
решение; И. Г. пита дали ни е активно онлайн приложението за
подаване на заявление за гласуване – то ще стане активно днес, в
полунощ, след току-що взетото ни решение
Последното писмо е от Иванка Кузманова, която има желание
да помага в изборния ден на предстоящите избори в секцията в град
Лайпциг, Германия – също за препращане на Външно министерство.
Писмата са качени в моя папка във вътрешната мрежа със сигнатура Р34-89.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Поради това че
имаме протоколно решение, това писмо трябва да бъде дадено за
подпис заедно с приложенията към него.
Колеги, прекъсвам заседанието, което ще продължи в 17,00 ч.
(След прекъсването.)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Колеги,

продължаваме заседанието на Централната избирателна комисия.
В залата сме 10 членове – имаме необходимия кворум.
Забавихме се със започване на заседанието, тъй като трябваше да бъдат
приети документите на последните постъпили коалиции, както и да се
подготвят проектите на решения за регистрация на партии и коалиции.
Продължаваме с осма точка по дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Заповядайте, колега Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги,

докладвам

за

сведение

постъпили 13 броя жалби.
Започвам с номерата, които ще ви ги докладвам заедно: жалба с
вх. № НС-11-7 срещу Решение № 1260-НС; жалба с вх. № НС-11-8
срещу Решение № 1245-НС; жалба с вх. № НС-11-9 срещу Решение
№ 1261-НС; жалба с вх. № НС-11-10 срещу решение № 1243-НС; жалба
с вх. № НС-11-11 срещу Решение № 1258-НС; жалба с вх. № НС-11-12
срещу Решение № 1241-НС; жалба с вх. № НС-11-13 срещу Решение №
1257-НС; жалба с вх. НС-11-14 срещу Решение № 1254-НС; жалба с вх.
№ НС-11-15 срещу Решение № 1240-НС; вх. № НС-11-16 срещу
Решение № 1251-НС; вх. № НС-11-17 срещу Решение № 1255-НС;
жалба с вх. № НС-1118 срещу Решение № 1250-НС и жалба с вх. №
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НС-11-19 срещу Решение № 1247-НС на Централната избирателна
комисия.
Всички жалби са комплектувани с необходимите документи и
административните преписки в тяхната цялост са входирани във
Върховния административен съд, поради което докладвам всичките
жалби заедно. Същите са с един и същи подател – коалиция
„Продължаваме промяната“. Преписките са внесени във Върховния
административен съд.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ще бъдем
информирани от юрисконсулт Желязков – възложено му е да подготви
списък с номерата на делата, след като бъдат образувани във
Върховния административен съд, за да се запознаем с тях според
подадената жалба, съответно решението на ЦИК, което се обжалва.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад преписка с
вх. № ЦИК-16-8, препратено от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството заявление за достъп до обществена
информация.
След запознаване с изпратеното писмо и неговото приложение и
съобразяване с разпоредбите на Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОП), предлагам отговор за връщане по компетентност
към Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
тъй като, видно и от самото заявление на заявителя, се изисква
предоставяне на информация, която, цитирам, е налична в
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Така е
поискал самият заявител.
В моя папка от днешна дата има проект на писмо с проектен
номер 3491. Моля да се запознаете с текста и да бъде гласувано
изпращане на писмото заедно с преписката обратно към
Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля да се
запознаете с текста на писмото.
Моля, режим на гласуване за одобряване на писмото, което
предложи колегата Стоянова.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева,); против – 1 (Цветозар Томов).
Колеги, връщаме се на първа точка от дневния ред –
регистрации на партии и коалиции.
Заповядайте, колега Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, постъпило е заявление за
регистрация от партия „ГЛАС Народен“, подписано от Светослав
Емилов Витков в качеството му на председател и представляващ
партията, заведено под № 12 на 15 август 2022 г. в регистъра на
партиите за участие в 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.;
удостоверение от 10 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, издадена от „Уни Кредит Булбанк“ АД на 11 август
2022 г., за внесен безлихвен депозит в размер на 2500 лв. по сметка в
БНБ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври
2022 г.; удостоверение от 11 август 2022 г., издадено от „Уни Кредит
Булбанк“ АД, за актуална банкова сметка; името на лицето, което ще
отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на
партията, свързани с предизборната кампания; списък, съдържащ три
имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2880 избиратели,
подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран
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електронен вид, представен на технически носител; пълномощно от 11
август 2022 г. в полза на Надежда Николаева Ненова.
Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетините
по следния начин: ПП ГЛАС НАРОДЕН.
От протокол с вх. № НС-04-03-16 от 16 август 2022 г. на
Централната избирателна комисия от ГД ГРАО в МРРБ за извършена
проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на
партия ГЛАС НАРОДЕН в ЦИК за участие в изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г., се установява спазването на
разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не
по-малко от 2500 избиратели.
Спазени са изискванията на Изборния кодекс и Решение
№ 1212-НС от 5 август 2022 г. на Централната избирателна комисия.
Предвид изложеното и на съответните основания от Изборния
кодекс предлагам на вниманието ви следния проект на решение:
регистрира ПП ГЛАС НАРОДЕН за участие в изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
Наименованието на партията в бюлетината е ПП ГЛАС
НАРОДЕН.“
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, становища
по предложения проект? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване на проекта, който
предложи колегата Ципов.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – 1 (Цветозар Томов).
Решението е № 1285-НС/16.08.2022 г.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Постъпило е заявление за регистрация от
партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА,

41
подписано от Венцислав Атанасов Ангелов в качеството му на
председател и представляващ партията, заведено под № 9 на 15 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.;
Удостоверение под съответния номер на Сметната палата от 10 август
2022 г., че за последните три години партията няма задължения да
представя финансови отчети по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите
партии; образец от подписа на представляващия партията; образец от
печата на партията; банков документ, издаден от Банка ДСК АД за
внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс в
размер на 2500 лева по сметка в БНБ; удостоверение от
представляващия партията, с посочена банкова сметка, по която ще се
обслужва предизборната кампания; имената и длъжностите на лицата,
които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност
на партията, свързани с предизборната кампания; списък, съдържащ
имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4600 избиратели,
подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран
електронен вид, представен на технически носител.
Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината
по следния начин: ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО
ИСТИНАТА.
От протокол с вх. № НС-04-03-19 от 16 август 2022 г. на ЦИК от
ГД ГРАО в МРРБ за извършена проверка на избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията за участие в изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г., се установява спазването на
разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не
по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
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Спазени са изискванията на Изборния кодекс и Решение
№ 1212-НС/05.08.2022 г. на ЦИК за регистрация на партия НАРОДНА
ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА за участие в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
На съответните основания от Изборния кодекс предлагам на
вниманието ви следното
„РЕШЕНИЕ:
Регистрира партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО
ИСТИНАТА за участие в изборите за народни представители на 2
октомври 2022 г.
Наименованието на партията в бюлетината е НАРОДНА
ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА.“
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, становища
по проекта? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1286-НС/16.08.2022 г.
Следващ докладчик – Йорданка Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Постъпило е заявление за регистрация
на партия „Консервативно обединение на десницата“, постъпило чрез
упълномощено лице Георги Белчев, заведено под № 10 на 15 август
2022 г. за участие в предстоящите избори.
Към заявлението са приложени: Удостоверение за актуално
правно състояние на партията; удостоверение от Сметната палата;
образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на
партията; платежно нареждане от съответната банка за внесен
безлихвен депозит; удостоверение от „Първа инвестиционна банка“ АД
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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 3501 избиратели.
Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината
по следния начин: КОД /Консервативно Обединение на Десницата/.
От протокол с вх. № НС-04-03-18/16.08.2022 г. се е върнала
проверката от ГД ГРАО и е установено, че за тази партия има
необходимите
партията.

2500

избиратели,

подкрепящи

регистрацията

на

Предвид изложеното дотук и на законовите основания
предлагам да регистрираме партия КОД /Консервативно Обединение
на Десницата/ за участие в изборите за народни представители на 2
октомври.
Наименованието на партията в
/Консервативно Обединение на Десницата/.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА
становища по този проект? Не виждам.

бюлетината
МАТЕВА:

е:
Имате

КОД
ли

Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1287-НС/16.08.2022 г.
Следващият докладчик съм аз.
В папката с моите инициали, моля да се запознаете с проекта на
решение. Подадено е заявление от партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“,
представлявана от Мая Божидарова Манолова-Найденова, подписано
от представляващия партията за регистрация на партията в изборите за
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народни представители на 2 октомври, заведено под № 8 на 15 август
2022 г. в регистъра на партиите на Централната избирателна комисия.
Към заявлението са представени изискуемите документи:
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на
12.08.2022 г. от СГС по ф. д. 18/2022 г.; удостоверение на Сметната
палата с посочен изходящ номер в уверение на това, че партията като
новорегистрирана няма задължение да представи в Сметната палата, а
и не може да представи годишни финансови отчети; образец от
подписа на представляващия партията; образец от печата на партията;
платежно нареждане от Централна кооперативна банка от 11.08.2022 г.
за внесен безлихвен депозит по банковата сметка, посочена от ЦИК;
удостоверение от 12.08.2022 г. от Централна кооперативна банка за
актуална банкова сметка на партията, по която ще се обслужва
предизборната кампания; декларация по чл. 164, ал. 1 от Изборния
кодекс; имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за
приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията; списък,
съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4500
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията; пълномощно от
представляващия партията в полза на Йордан Йорданов Гълъбов да
представлява партията пред ЦИК във връзка с регистрацията и да
получи от ЦИК удостоверението за регистрация, както и копие от
решението.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в
бюлетината по следния начин: ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“.
От протокол с вх. № НС-04-03-17/16.08.2022 г. от ГД ГРАО се
установява, че е извършена проверка на списъка с избирателите,
подкрепящи регистрацията, като е установено наличието на
необходимите по закон 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на
партията.
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Спазени са изискванията на Изборния кодекс и Решение
№ 1212- НС от 5 август 2022 г. на ЦИК, поради което и на посочените
правни основания, ви предлагам да вземем решение, с което
Централната избирателна комисия да регистрира партия „ИЗПРАВИ
СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2
октомври 2022 г.
Наименованието на партията в бюлетината е: ПП „ИЗПРАВИ
СЕ БЪЛГАРИЯ“.
Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него.
Моля за становища по проекта.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1288-НС/16.08.2022 г.
Колега Георгиев, заповядайте с Вашия доклад.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам проектен номер 1289 в
папката с мои инициали относно: регистрация на партия „Движение на
непартийните

кандидати“

за

участие

в

изборите

за

народни

представители на 2 октомври 2022 г.
Постъпило е заявление за регистрация от партията, подписано
от Минчо Христов Куминев в качеството му на представляващ
партията, заведено под № 11 на 15 август 2022 г. в регистъра на
партиите за участие в изборите за народни представители на 2
октомври 2022 г.
Към заявлението са приложени съответните изискуеми
документи и списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
заявени общо 3480 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията,
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същият и в структуриран електронен вид, представен на технически
носител.
От протокол с вх. № НС-04-03-20 от 16 август 2022 г. на
Централната избирателна комисия от ГД ГРАО в МРРБ за извършена
проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на
партията за участие в изборите за народни представители на 2
октомври 2022 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133,
ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от
2500 избиратели.
Спазени са изискванията на чл. 133 и чл. 129 от Изборния
кодекс и Решение № 1213-НС от 5 август на Централната избирателна
комисия.
Предвид изложеното предлагам Централната избирателна
комисия да реши: да регистрира партия „Движение на непартийните
кандидати“.
Наименованието на партията в бюлетината е: ДВИЖЕНИЕ НА
НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, становище
по предложения проект? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – 1 (Цветозар Томов).
Решението е № 1289-НС/16.08.2022 г.
Колеги, мисля, че няма повече регистрации на партии.
Ще върна в точка: Доклади по административни преписки, за да
ви докладвам оферта, която се намира в папка с моите инициали за
изработване на пано, което да бъде поставено в сградата тук, за
съобщение и брифинги на Централната избирателна комисия. Ще
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получим допълнително визията как ще изглежда това пано, но моля с
протоколно решение да одобрим размера на сумата за изработване, за
да може да бъде възложено изработването на това пано и на материал,
който ще бъде поставен на банката отпред на трибуната, пред която ще
бъдат правени съобщенията на Централната избирателна комисия.
Има ли други предложения и становища?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 1
(Йорданка Ганчева).
Колеги, в папката с мои инициали има и съобщение, което ви
моля да одобрим за първия редовен брифинг на Централната
избирателна комисия във връзка с изборите на 2 октомври, което
съобщение е до медиите и предлагам да бъде изпратено утре, сутринта.
Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – 1.
Колега Войнов, заповядайте в тази точка.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с подготовката
на обществени поръчки за възлагане на дейностите, свързани с
машинното гласуване в изборите за народни представители на 2
октомври 2022 г., предлагам да изпратим писмо до главния секретар на
Министерския съвет, с което да го помолим да ни предоставят двама
експерти, които да подпомагат Централната избирателна комисия.
Проектът на писмо е в моя папка.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, становища
по предложението? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 1
(Йорданка Ганчева).
С това изчерпахме днешния дневен ред. Благодаря на всички.
Закривам заседанието и насрочвам следващото заседание на
Централната избирателна комисия за утре, 17 август 2022 г., от 14,00 ч.
(Закрито в 18,00 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Росица Матева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Виржиния Петрова
Стефка Аличкова

