
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 225 

 

На 17 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: Росица Матева, Йорданка Ганчева, 

Любомир Георгиев, Красимир Ципов, Цветанка 

Георгиева, Силвия Стойчева, Елка Стоянова, Гергана 

Стоянова, Георги Баханов 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Севинч Солакова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Силвия 

Стойчева, Гергана Стоянова, Георги Баханов, 

Йорданка Ганчева 

4. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов, Севинч Солакова 

4а. Проект на решение относно изплащане на възнаграждения 

на членовете на СИК извън страната. 

Докладва: Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, 
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Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 14,05 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Десет членове сме в залата – имаме кворум за заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проекти на решения относно регистрация на партии и 

коалиции за участие в изборите на 2 октомври 2022 г. – ще 

докладват колегите, посочени в проекта на дневен ред. 

2. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

3. Доклади по административни преписки с докладчици: 

госпожа Матева, госпожа Солакова, господин Димитров, госпожа 

Елка Стоянова, госпожа Стойчева, госпожа Гергана Стоянова и 

господин Баханов. 

4. Гласуване извън страната с докладчик господин Томов. 

5. Разни с докладчик господин Димитров. 

Имате ли предложения за допълване? 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля да ме включите в точка: 

„Доклади по административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Колеги, моля, режим на гласуване на така представения 

проект на дневен ред и направеното допълнение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред според готовността 

на проектите: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам постъпило 

заявление за регистрация на партия ВЪЗРАЖДАНЕ. Постъпило е 

заявление за регистрация от партия ВЪЗРАЖДАНЕ, подадено и 

подписано от Петър Николаев Петров в качеството му на 

пълномощник. Заведено е в регистъра на партиите на Централната 

избирателна комисия под № 15 на 16 август 2022 г. 

 Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено на 2 август 2022 г. 

удостоверение от Сметната палата от 09.08.2022 г. 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 от съответната банка, от която се 

установява, че е внесен безлихвен депозит по смисъла на чл. 129 от 

Изборния кодекс; удостоверение от банка, в която има данни за 

сметката, която ще обслужва предизборната кампания на партията; 

списък на имената и длъжностите 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 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен 

вид, както и пълномощно в полза на пълномощника, а именно 

господин Петър Николаев Петров. 
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Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: ВЪЗРАЖДАНЕ. 

От протокол, който се е върнал с вх. № НС-04-03-22 

от 17 август 2022 г. от МРРБ, се установява коректният брой 

подписи на не по-малко от 2500 избиратели, по смисъла на чл. 133 

от Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното считам, че са спазени условията на 

закона и на наше решение партия ВЪЗРАЖДАНЕ да бъде 

регистрирана за участие в изборите за народни представители 

на 2 октомври 2022 г., като наименованието на партията в 

бюлетините, както казах, е посочено да бъде: ВЪЗРАЖДАНЕ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение за регистрация на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ имате ли 

изказване или бележки? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1290-НС/17.08.2022 г. 

Следващ докладчик – господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали е проект 

на решение с номер 1290 относно регистрация на коалиция 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ, за участие в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ, подписано от 

Атанас Атанасов и Христо Иванов – представляващи коалицията, 

заведено под № 2 на 16 август 2022 г. в регистъра на коалициите за 

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

Към заявлението са приложени: Решение за образуване на 

коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ между 
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партиите: „Движение Да България“ (Да България), партия 

„Демократи за силна България“ (ДСБ) и партия „Зелено движение“ 

(ЗД) за общо участие в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г., подписано от лицата, представляващи партиите, 

и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии. 

Коалицията се представлява заедно от съпредседателите 

Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов. 

Приложени са съответните документи до 19 точка изредени 

включително, а именно удостоверение за актуално правно състояние 

на всяка от партиите – общо три броя; удостоверение от Сметната 

палата на всяка от партиите – три броя; образец от печата на трите 

партии; образци от подписите на представляващите заедно коалиция 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ. Коалицията няма 

печат, за което е представена и приложена декларация; преводно 

нареждане от „УниКредит Булбанк“ АД за внесен безлихвен депозит 

по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и банков документ за 

открита банкова сметка на името на партия „ДВИЖЕНИЕ ДА 

БЪЛГАРИЯ“; имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят 

за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, 

свързани с предизборната кампания; пълномощно в полза на 

Кристина Николаева Петкова и Надежда Георгиева Йорданова; 

списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 

7900, както и електронни документи, в които са положени 

квалифицирани електронни подписи на заявени 188 избиратели, или 

общо заявени 8088 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на 

технически носител. 

Заявено е искане за наименование на коалицията в 

бюлетината по следния начин: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение). 

От протокол вх. № НС-04-03-23 от 17 август 2022 г. на 

Централната избирателна комисия от ГД ГРАО в МРРБ за 

извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи 
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регистрацията на коалицията за участие в изборите се установява 

спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс 

за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ. 

Спазени са изискванията на  съответните членове от 

Изборния кодекс Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК за 

регистрация на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Предвид гореизложеното предлагам Централната 

избирателна комисия да 

„РЕШИ: 

Регистрира коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Наименованието на коалицията в бюлетината е: 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, 

ДСБ, Зелено движение).“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли изказвания, или предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1291-НС/17.08.2022 г. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за регистрация на „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 

СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 
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Постъпило е заявление за регистрация от партията, подадено 

и подписано от упълномощено лице Венцислав Тоцев, заведено под 

№ 14 на 15 август 2022 г. в регистъра на партиите за участие в 

изборите за народни представители. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи, а 

именно: удостоверение за актуално правно състояние; 

удостоверение от 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 в размер на 2500 лв. по сметка 

в БНБ; удостоверение за актуална банкова сметка; името и 

длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на партията; списък, съдържащ три имена, 

ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3531 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията, представен и в структуриран електронен 

вид на представен на технически носител; пълномощно от от 

председателя на партията Борис Янков Ячев в полза на Венцислав 

Ангелов Тоцев. 

От извършена проверка е установено, че са налични 2500 

подписа на лица, подкрепящи регистрацията на партията, с което са 

спазени изискванията на чл. 133, чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния 

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

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

на Централната избирателна комисия да 

„РЕШИ: 

Регистрира партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ 

НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е: НФСБ 

Решението подлежи на обжалване.“  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания, 

или предложения по текста? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева,); против – (Цветозар Томов). 

Решението е № 1292-НС/17.08.2022 г. 

Господин Ципов, заповядайте в тази точка. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще видите 

проект на решение относно поправка на техническа грешка в 

Решение № 1286-НС/16.08.2022 г. относно регистрация на партия 

„Народна партия истината и само истината“ за участие в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г.  

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 предлагам на вниманието ви 

следното 

„РЕШЕНИЕ: 

Допуска поправка на техническа грешка в мотивите на 

Решение № 1286-НС/16.08.2022 г., както следва: текстът от протокол 

с вх. № НС-04-03-19/16.08.2022 г. на ЦИК от ГД ГРАО в МРРБ за 

извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партия МИР в ЦИК, да се чете „от протокол с вх. 

№ НС-04-03-19/16.08.2022 г. на ЦИК, от ГД ГРАО В МРРБ за 

извършена проверка на списъка на избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партия „Народна партия истината и само истината“ 

в ЦИК“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по този проект на решение? Няма. 

Моля, режим на  гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1293-НС/17.08.2022 г. 
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Продължаваме с втора точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, искам да ви информирам, че току-що 

служителите, които архивираха флашпаметите от втория тур на 

изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г., са 

приключили работата. В момента информацията е върху два 

лаптопа, които са заключени. Трябва да решим къде да бъде 

архивирана, като възможностите са на държавния хибриден облак и 

на твърди дискове. Засега го докладвам само за информация, като 

после да го обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Трябва да има отчетност и контрол. 

Мисля, че е време стъпка по стъпка това нещо да започва да става. 

Приемо-предавателният протокол имаме ли го с тези наши хора? 

Описали ли са какво са направили? Колко бройки, кои хора и да се 

подпишат самите те?  

Казвам го не заради нещо друго, то изглежда сега простичко, 

но в един момент лавината може да тръгне. С една дума, това го 

говоря от две години – приемо-предавателният протокол не знам 

дали го има или го няма, да бъде малко по-подробен и с подписите 

на тези, които са го правили. Това ми е предложението. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. И на мен това ми е 

предложението, само че ви казах, че току-що ми дадоха ключовете и 

ми казаха, че са приключили работата. Когато приключа доклада по 

Машинното гласуване, ще се поинтересувам за приемо-

предавателния протокол. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Правилно! Точно това искам да уточня. 

Парче по парче се докладват и се губи отчетността и контролът. Аз 

да го кажа. От две години го говоря, все тази. Пак приказки: бързо, 
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бързо, бързо, после ще видим – после, май нищо не виждаме. Да не 

се връщам пак на „облака“, за ключовете, паролите – само и 

единствено в Централната избирателна комисия. Казвам го още 

отсега. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Мисля, че е добре колегите на 

момента да научават какво се случва, така че не смятам, че докладът 

ми е преждевременен. Имало е случаи, когато малко по-късно съм 

докладвал и ми е правено забележка защо веднага не съм докладвал 

това, което е извършено. 

Следващото писмо е с вх. № НС-00-96/17.08.2022 г. Писмото 

е от Българската асоциация на софтуерните компании и е в отговор 

на молбата ни да ни укажат експертна помощ. За да могат да ни 

окажат съдействие, от Асоциацията ни задават няколко уточняващи 

въпроса относно евентуалната дейност на експертите. На този етап 

го докладвам за запознаване и за обсъждане на работна група какъв  

отговор да изготвим до Асоциацията. 

Другото писмо е с вх. № ПВР/НС-23-21/16.08.2022 г. 

Писмото е от „Сиела Норма“ АД и е във връзка с провежданото 

гаранционно обслужване. От „Сиела Норма“ АД молят да им 

разрешим да внесат допълнително 171 броя принтери поради 

намалената наличност в склада. 

Предлагам да изпратим писмо до ГД „Жандармерия“ с копие 

до „Сиела Норма“ АД, с което да разрешим внасянето на 

171 принтера, като укажем, че не следва да се допуска внасяне на 

други части и материали, както и на цели машини. Проектът на 

писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Мисля, че преди да 

изпратим писмото до ГД „Жандармерия“, първо трябва да получим 

още информация от „Сиела Норма“ АД. 

Във връзка с тяхното писмо от 16 август относно 

необходимостта от допълнителното количество резервни части да 

поискаме информация, а тя, мисля, че е в продължение на предходно 

писмо на Централната избирателна комисия за отчетност по 
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ремонтните дейности – какви са извършените ремонти до момента, 

къде се намират повредените принтери, за които е установено, че са 

повредени и кое налага необходимостта да се внасят 171 броя 

принтера, както и по отношение на собствеността на работещите 

резервни части – цитирам записаното в писмото, и къде е този склад 

на работещи резервни части, тъй като, очевидно, не е в склада, 

където се съхраняват машините?  

Предлагам в този смисъл да поискаме информация, след 

което ще изпратим и другото писмо, ако информацията е 

достатъчна, че Централната избирателна комисия да вземе своето 

решение. В крайна сметка трябва да е ясна и собствеността, и този, 

който има право да предприема действия по бракуване. 

Имате ли друго предложение? 

Моля, режим на гласуване в този смисъл да бъде изпратено 

писмо до „Сиела Норма“ АД с отговор в най-кратък срок. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Продължаваме с трета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, въз основа на 

взетото вчера решение ви моля с последващо одобрение – днес в 

работно обсъждане одобрихме варианта на визия В 1 и табелата 

„Избори за народно събрание“, с които да бъде брандирано мястото, 

от което ще бъдат организирани брифингите. 

Докладвам го за сведение на останалите колеги, за да се 

запознаят как ще изглежда. 

Другото, което докладвам отново за сведение, виждате, в 

папката с моите инициали се актуализира ежедневно справката за 
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машините за гласуване с демоверсия, които общините и областните 

управи имат желание да получат.  

С безпокойство ви казвам, че в изпратените от областните 

управители заявки става дума за много голям брой машини и може 

би трябва да обсъдим дали да не изпратим отново пояснение, че 

нямаме техническата възможност да осигурим по една машина за 

населено място примерно за един месец. Трябва да бъде 

оптимизиран броят по начин, по който да бъде организирано на 

територията на областта, така че достатъчно време във всяко 

населено място да има машина, но да не се разчита, че ще има 

огромен брой машини, защото няма как да ги предоставим. За 

момента го докладвам за запознаване и за информация. 

С вх. № МИ-15-120-16/17.08.2022 г. сме получили писмо от 

ОИК – Девин, с което, в изпълнение на т. 4, Раздел втори от наше 

Решение № 1134-МИ, ни уведомяват за прието Решение № 144-

2109-МИ/16.08.2022 г., с което се констатира прекратяване 

пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в 

листата на партията за избран. Това го докладвам за сведение. 

Във връзка с проведения вчера разговор с генералния 

директор на БНР и отправеното предложение към Централната 

избирателна комисия Българското национално радио да прави 

видеоизлъчване на брифингите на Централната избирателна 

комисия, както беше поет ангажимент, с писмо – вх. № НС-25-

4/16.08.2022 г., ни е изпратено лицето за контакт, което в момента се 

намира в сградата, за да бъде огледано мястото и техническата 

възможност. Докладвам го за сведение и в крайна сметка трябва да 

преценим – има техническа възможност брифингите да се излъчват в 

реално време освен на сайта на БНР, както ще бъде направено, във 

фейсбук страницата на ЦИК, доколкото разбрах, има техническа 

възможност и на интернет страницата на ЦИК да се излъчват, но 

Комисията трябва да реши. Досега не е правено такова нещо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– заповядайте, госпожо Солакова. 
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Определям госпожа Матева да води заседанието за кратко. 

СЕВИН СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

получената документация от администрацията на Министерския 

съвет – техническо задание за изработка на изборни книжа и 

материали и становище с вх. № НС-03-15-1/16.08.2022 г., вчера 

отново го докладвах за запознаване, предлагам да изпратим писмо 

до главния секретар на Министерския съвет с текста, който е 

предложен, че съгласуваме проекта на техническа спецификация. 

Има техническа грешка при препратката и да обърнем внимание на 

това. Моля за одобрение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по доклада? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам две писма с вх. 

№№ НС-07-24 и НС-06-80 от 16 август 2022 г. за некоректна 

информация за адресите на избирателните секции. 

Знаете, че получаваме информацията от ГД ГРАО, обобщена 

за цялата страна, въз основа на заповедите на кметовете на общини 

за създаването на секции за съответните избори. Публикувахме 

информацията, но за Район „Студентски“ в Столичната община и за 

община Плевен са ни подали информации за некоректна номерация 

или некоректна информация в частта „избирателни секции“ в 

рубриката „Избори за народно събрание на 2 октомври 2022 г.“ на 

страницата на Централната избирателна комисия. 

Предлагам да одобрим изпращане на заявка за коригиране на 

информацията в тези части по отношение на секциите, както и да 

изпратим копие от тези писма на главния директор на ГД ГРАО в 

МРРБ. Докладвам за сведение. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от РИК в Седемнадесети 

изборен район – Пловдивски, сме получили искане за назначаване на 

допълнителни специалисти, експерти и технически сътрудници 

съгласно т. 7 от Решение № 1200-НС на Централната избирателна 

комисия. 

Предлагам да одобрим и да разрешим на РИК в Пловдивски 

изборен район назначаването на допълнителен брой специалисти – 

един експерт и трима технически сътрудници. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от председателя на РИК – 16, 

сме получили писмо по електронната поща с вх. № НС-15-71-

1/16.08.2022 г. – мотивирано искане, подписано електронно. 

Докладвам го за сведение, тъй като липсва искане по надлежния ред 

за допълнителен брой специалисти. 

Докладвам ви за сведение писмо от Столичната община за 

промяна в електронния адрес, на който да се изпращат. Ще се 

съобразява с оглед на кореспонденцията, която водим с общините. 
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За сведение ви докладвам и вх. № НС-05-26-1 от областна 

администрация Стара Загора за определяне на помещение, в което да 

се съхраняват изборни книжа – за сведение. 

Получили сме от администрацията на Министерския съвет 

удостоверение за гласуване на друго място, както и публичен 

регистър – предпечатни образци, за съгласуване в три екземпляра, с 

молба да върнем два екземпляра на администрацията на 

Министерския съвет – вх. № 03-17/16.08.2022 г. Може да видите и 

удостоверенията за друго място в какъв цвят е предвидено като 

решение за тази година. 

Вх. № НС-00-93/16.08.2022 г. – във връзка с въпрос, 

повдигнат по време на работна среща между представители на 

„Информационно обслужване“ АД и Централната избирателна 

комисия от 14,00 ч. на 16 август, приложено ни изпращат списък с 

имейл адреси на РИК. 

Не знам дали има въпрос, който да се налага да се поставя до 

органа за извършените дейности по отношение осигуряването и 

обезпечаването на дейността на районните избирателни комисии, 

след като трябва да има отчетност. 

От областния управител на Ловеч сме получили писмо с 

вх. № НС-05-25-1/16.08.2022 г. с предложение за тираж на 

бюлетините за 2 октомври. 

От кмета на община Роман сме получили също информация, 

която до Централната избирателна комисия е копие, но само да 

обърна внимание, с оглед на приетата план-сметка за първи път се 

предвижда възнагражденията за членовете на секционните 

избирателни комисии да бъдат превеждани по бюджета на общините 

директно от Министерството на финансите. В тази връзка от община 

Роман сме получили писмо с копие до ЦИК, до министъра на 

финансите с вх. № НС-06-81 с разпределение на средствата по план-

сметката, както прогнозно са извършили това разпределение от 

общинската администрация. 
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Докладвам ви писмо от гражданин с вх. № НС-22-

47/17.08.2022 г. във връзка с изготвените от ЦИК списъци с общия 

брой на избирателите в предсрочните избори на 2 октомври. На този 

етап искам само да направя една корекция, че Централната 

избирателна комисия не изготвя списъци, те се изготвят от органите 

на общинската администрация, подписват се от кмета и секретаря на 

общината, съответно от кмета на кметството, кмета на район и 

секретаря на общината и се отпечатват централизирано от ГД ГРАО. 

Централната избирателна комисия няма задължение да изготвя 

списъци и не би могла да изготвя списъци на избирателите по 

секции. Дотук това. 

На следващо място, обръщам внимание за разликата в броя 

на населението и  броя на избирателите. Трябва да е ясно, че броят 

на населението по време на преброяването е броят на лицата, не 

просто живеещи на територията на страната при извършване на 

преброяването в целия този период, а намерените в съответните 

жилища и тези, които са се включили по електронен път да подадат 

информация и да попълнят формите на страницата на Националния 

статистически институт. Така че броят на избирателите по 

избирателни списъци нямат нищо общо и не можем да правим тази 

съпоставка с броя на населението. На този етап го докладвам за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам ви в рубриката 

„Въпроси и отговори“ да включим това, което колегата Солакова 

каза, под формата на отговор, защото, предполагам, че ще има и 

други такива разсъждения и въпроси. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

заповед и на областния управител на област София за определяне на 

местата за работа на районните избирателни комисии на територията 

на столицата.  
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Получили сме и информация от Велико Търново за 

определените помещения, в които ще се съхраняват изборните 

книжа и материали – вх. № НС-05-26-2. 

За сведение ви докладвам – получили сме заповед на главния 

секретар на Народното събрание за определяне на основните 

месечни възнаграждения за народни представители. За сведение на 

Централната избирателна комисия и предоставяне на счетоводството 

за съобразяване при начисляване на възнагражденията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам вх. № ЦИК-00-297 – писмо, качено в моя 

папка, от „Информационно обслужване“ АД, с което ни молят да 

издадем удостоверение във връзка с приключен Договор № 36 от 

15 ноември миналата година. Това удостоверение им е необходимо, 

за да го приложат, когато участват в обществени поръчки. И преди 

сме издавали такова удостоверение. С него констатираме, че 

договорът е изпълнен, както е подписан. Няма някакви специални 

оценка на това как е изпълнен договорът. На една страница са 

описани основните дейности. 

Предлагам с протоколно решение да упълномощим 

председателя и секретаря да подпишат такова удостоверение, което 

ще ползва „Информационно обслужване“ АД. Това са ми докладите. 

Колеги, оттеглям това предложение и ще го внеса отново, 

когато бъде коригирано от нашата администрация като съдържание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад писмо с 

вх. № МИ-22-16/11.08.2022 г. – намира се в моя папка от вчерашно 

заседание. Това е писмо именувано жалба, но всъщност господин 

Кръстев, подателят на писмото, в него излага твърдения по 

фактическа обстановка, като накрая е поставил няколко въпроса към 

Централната избирателна комисия. Това е свързано с постановени 
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съдебни решения, с които се отменя решение на ОИК – Каварна. 

Подателят на писмото е общински съветник, когото касае това 

решение на ОИК. В своето писмо той е изложил няколко питания 

към Централната избирателна комисия, с оглед на което съм 

подготвила проект на писмо, с което да му бъде отговорено.  

Ще ви помоля да погледнете подготвения текст с проектен 

номер 3492 и да преценим като отговор дали е достатъчно и да 

одобрим изпращането му в отговор на господин Кръстев. 

Колеги, ще изменя малко доклада си. Предложението, което 

правя, въз основа на него с другия проектен номер 3497 е подготвен 

текст на писмо до ОИК – Каварна, касаещо пак същия случай. 

Предлагам ви да обединим двата проекта, които ви предложих, в 

следния смисъл: във втория проект може би в началото му да 

допълня, че им препращаме по компетентност отправеното 

запитване от господин Кръстев именувано жалба, да се произнесат 

те по компетентност, за да предприемат необходимите действия, 

които са в компетентността на ОИК – Каварна, във връзка с 

постановените съдебни решения, които са влезли в сила, като да 

оставим в текста на писмото указанията, които сме дали относно 

регистъра на ОИК, уведомяването на общинския съвет за 

отмененото тяхно решение. 

Предложението ми е двата проекта, в смисъла, който сега 

изразих, да се обединят в едно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

изказвания, или предложения, различни от това на докладчика? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия във връзка с предстоящата работна среща. 
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Ще продължим в 17.00 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, девет 

членове сме в залата. 

Продължава заседанието на Централната избирателна 

комисия малко по-късно, тъй като преди малко приключи срещата, 

която имахме с други държавни органи, свързана с изборния процес. 

Предложения по дневния ред има ли, колеги? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожо Председател, моля за нова 

точка в дневния ред: Проект на решение относно възнагражденията 

на членовете на СИК извън страната, имам и доклад в „Доклади по 

административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако не 

възразявате, този доклад да бъде включен в четвърта точка: 

Гласуване извън страната, с докладчик госпожа Солакова. 

Проектът на решение относно възнаграждения на членовете 

на СИК извън страната може да бъде точка 4а, тъй като е решение на 

ЦИК – докладчик, госпожа Солакова. 

Госпожо Стоянова, Вие? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да ме включите в точка „Гласуване 

извън страната“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения по дневния ред? 

Ако няма, моля, режим на гласуване по направените 

допълнения в дневния ред. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 
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Колеги, преди да продължим с дневния ред, тъй като изтече 

срокът за подаване на документи за регистрация на партии и 

коалиции в ЦИК за участие в изборите и предвид приетите до 

момента решения, можем да обобщим информацията, че са подадени 

документи от 24 партии и седем коалиции, като предвид и 

подписките, проверени от ГД ГРАО, които са се върнали в 

Централната избирателна комисия, за 5 от партиите и за 3 от 

коалициите Централната избирателна комисия ще трябва да вземе 

своите решения в условията на неприключила проверка, в случай че 

в останалата част документите отговарят на изискванията на закона 

и предполагам, че е така. Това е за ваша информация и в този смисъл 

ще бъде подготвено и прессъобщение за средствата за масово 

осведомяване, а в утрешния ден на брифинга на Централната 

избирателна комисия ще бъде предоставена информация с взетите 

решения. 

Продължаваме с докладите в точка трета: Доклади по 

административни преписки. 

Госпожо Стоянова, имате  ли  готовност? 

Колеги, определям колегата Войнов за кратко да води 

заседанието. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ЧМИ-22-4/15.08.2022 г. Намира се в папка с мои инициали от 

заседанието вчера – уведомление от господин Т., 

общински съветник в Общински съвет – Ракитово. С това 

уведомление ни дава информация за някои обстоятелства, свързани 

с новоизбрания кмет в община Ракитово. Обстоятелства, които е 

изложил в писмото си, са от компетентностите на общинския съвет и 

общинската избирателна комисия. Предвид уведомителния тон и 

режим на писмото го докладвам само за сведение. Отново повтарям 

– вх. № ЧМИ-22-4. 

Другият ми доклад е свързан с едно кратко запитване, по 

което съм подготвила отговор. Запитването е от гражданин на имейл 

на Централната избирателна комисия. Като лице с увреждане се 
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интересува дали ще има образец на заявление за гласуване с 

подвижна избирателна кутия. 

Подготвила съм кратък отговор в същата моя папка от вчера, 

с който му посочваме къде на сайта на Централната избирателна 

комисия е публикуван образецът, който би могъл да ползва. 

Ако сте съгласни да бъде изпратен по имейла на гражданина 

този отговор, моля да го гласуваме. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, виждате 

проекта на писмо. Имате ли съображения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е по повод 

искане с вх. № ПВР/НС-29-3/15.08.2022 г. от 

господин В. А., председател на „Народна партия истината и само 

истината“. 

В това искане господинът желае да му бъдат предоставени 

резултатите, получени от преброяването на контролни разписки, 

направени в края на изборния ден от 14 ноември 2021 г.  

Подготвила съм проект на отговор до господина, който е 

отново в моя папка от вчерашно заседание с проектен номер 3490, с 

който отговаряме, че исканите от него документи са публикувани в 

електронен вид на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия, както следва: посочила съм линка с точното 

местоположение на исканата от него информация, като съм указала 

и мястото: „Архив“ на ЦИК за проведени избори и резултати, като 

съм посочила какво има публикувано там в две подточки. 

Предлагам това да бъде изпратено в отговор на искането на 

господин Венцислав Ангелов. 

Моля да се запознаете и ако одобряваме, да гласуваме 

изпращането на такъв отговор. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, виждате 

предложението за отговор. Има  ли изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Последният ми доклад отново е във 

вчерашната ми папка с вх. № НС-04-02-201 – искане за извършване 

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

извършване на проверка на декларациите за установяване на 

конфликт на интереси. По искане на ОД на МВР – Пловдив, в 

същата папка с проектен номер 3499 е изготвеното писмо до 

„Информационно обслужване“ АД с искане да бъде извършена 

проверка на посочените в цитираното писмо лица по списък, вътре в 

него. 

Моля да бъде гласувано изпращането на това писмо до 

„Информационно обслужване“ АД. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, виждате 

писмото до „Информационно обслужване“ АД. Има ли изказвания? 

Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Следващ докладчик – колежката Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, моля да погледнете в моя папка 

текстов файл, който се казва „Гласуване по настоящ адрес“ – това е 

предложение за текст на анимирания клип, който ще бъде изготвен с 

такава тематика. Моля да го прочетете и ако имате бележки и 

предложения, да ги отразим. 
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Във файла са включени текстовете и на трите анимирани 

клипа, които ще бъдат изготвени. Двата, които се преработват, са 

малко по-надолу. Там, както забелязвате, корекциите са по-скоро в 

посока актуализиране на дати, докато първият текст е изцяло с ново 

съдържание, тъй като досега е нямало такъв. 

Колегата Чаушев предложи да добавим на едно място дума, 

която сега ще я отразя и ще я видите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, моля време 

за запознаване с текста. 

Има ли изказвания по така предложените текстове?  

Ако няма изказвания, подлагам на гласуване предложените 

текстове. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-09-

149/16.08.2022 г. от Окръжна прокуратура – Пазарджик, ни искат 

във връзка с наш сигнал, Окръжен следствен отдел, по отношение на 

едно лице се води преписка, желаят да им изпратим списъка на 

имената и установъчни данни на председател, секретар и член на 

избирателна комисия, секция № 62 Великобритания, Лондон 

(Баркинг-2), участвали при провеждане на избори за народни 

представители на 4 април 2021 г. в Лондон, Великобритания. 

Отговорът е качен във вътрешната мрежа с всички решения, с 

които е назначена промяната в състава и ръководството на 

въпросната секционна избирателна комисия. Предлагам да изпратим 

решението, като изрично сме отбелязали, че в Централната 

избирателна комисия не е налична информация за телефоните и 

адресите на членовете на СИК – да гласуваме писмо с приложения: 
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решенията на ЦИК за назначаване на въпросната секционна 

избирателна комисия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

предложението на колегата Баханов. Има ли изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Колега Ганчева, заповядайте в тази точка. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо, получено от секретаря на община Батак с вх. № МИ-06-

447/17.08.2022 г., с което приложено ни е изпратено препис-

извлечение от смъртен акт за смърт на госпожа Д. М., заместник -

председател на ОИК – Батак, област Пазарджик, предвид 

което ви предлагам проект на решение, с което да установим 

предсрочно прекратяване на пълномощията на Дафинка Мирчева 

като заместник-председател на ОИК – Батак, област Пазарджик на 

съответните основания. 

Моля да гласуваме проекта на решение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, виждате 

проекта на решение относно промяна в състава на ОИК – Батак. Има 

ли изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1294-МИ/17.08.2022 г. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Господин председателстващ, 

предлагам да подложим на гласуване писмо до съответната 
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политическа сила с оглед на току-що приетото решение за 

попълване състава на ОИК – Батак. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, моля, 

процедура по гласуване на писмото. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се 

в първа точка. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за регистрация на коалиция „БСП за България“ за участие в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от коалицията, 

подписано от Корнелия Нинова – представляващ коалицията, 

заведено под № 3 на 16 август 2022 г. в регистъра на коалициите за 

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

Към заявлението са приложени: решение за образуване на 

коалицията между партия „Българска социалистическа партия“, 

партия „Политически клуб „Екогласност“ и партия „Политически 

клуб „Тракия“ за общо участие в изборите за народни представители 

на 2 октомври 2022 г., подписано от лицата, представляващи 

партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията 

партии. 

Коалицията се представлява от председател Корнелия 

Нинова. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние на трите партии; удостоверение на трите партии от 

Сметната палата за внесени финансови отчети за 2019-а, 2020-а и 

2021 г.; образец от печатите на трите партии; образец от подписа на 

представляващите трите партии;  образец от подписа на 
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представляващия коалиция „БСП за България“ – коалицията няма 

печат; вносна бележка за внесен безлихвен депозит; удостоверение 

за разкрита банкова сметка , по която ще се обслужва предизборната 

кампания на коалицията; имената и длъжностите на лицата, които 

ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

коалицията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис 

на заявени 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

коалицията, представен и в структуриран електронен вид на 

технически носител. 

От направената проверка на списъка с избиратели, 

подкрепящи регистрацията на коалицията, е установено, че са 

спазени разпоредбите на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за 

наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията.  

Спазени са изискванията на Изборния кодекс и Решение 

№ 1212-НС от 05.08.2022 г. на Централната избирателна комисия.  

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

на Централната избирателна комисия да  

„РЕШИ: 

Регистрира коалиция „БСП за България“ за участие в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2021 г. 

Наименованието на коалицията в бюлетината е: БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ. 

Решението подлежи на обжалване.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания или предложения, ако има такива? 

Моля, режим на гласуване по така представения проект на 

решение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Решението е № 1295-НС/17-08.2022 г. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам и още един 

проект относно регистрация на партия „“Движение за права и 

свободи“ за участие в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от партията, 

подписано от Мустафа Карадайъ в качеството му на председател и 

представляващ партията, заведено под № 17 на 16 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; удостоверение 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; 

удостоверение за разкрита актуална банкова сметка, по която ще се 

провежда предизборната кампания; 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 3333 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: Движение за права и свободи – ДПС. 

Извършена е проверка на избирателите, подкрепящи 

регистрация и е установено, че са налице не по-малко от 2500 

избиратели, валидно подписи, които подкрепят регистрацията на 

партията. 

Спазени са изискванията на Изборния кодекс. 

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

на Централната избирателна комисия да  
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„РЕШИ: 

Регистрира партия „Движение за права и свободи“ за участие 

в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е: Движение за 

права и свободи – ДПС. 

Решението подлежи на обжалване.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Решението е № 1296-НС/17.08.2022 г. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Постъпило е заявление за регистрация 

от партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ 

(БСДД), подписано от Георги Стефанов Неделчев в качеството му на 

председател и представляващ партията, заведено под № 13 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 02.08.2022 г.; 

удостоверение под съответния номер от 4 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 „Алианц Банк 

България“ АД за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от 

Изборния кодекс в размер на 2500 лв. по сметка в БНБ за участие в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.; 

удостоверение от 08.08.2022 г. за актуална банкова сметка; имената 
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и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с 

предизборната кампания; списъци, съдържащи три имена, ЕГН и 

саморъчен подпис на заявени общо 3080 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен 

вид, представени на технически носител. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: БСДД – Български Съюз за 

ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ. 

От протоколи с вх. №№ НС-04-03-21 от 16 август 2022 г. и 

НС-04-03-25 от 17 август 2022 г. на ЦИК от ГД ГРАО в МРРБ за 

извършена проверка на списъци 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.  

Спазени са изискванията на Изборния кодекс и решението на 

Централната избирателна комисия от 5 август 2022 г. за регистрация 

на партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ 

(БСДД) за участие в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

На съответните основания от Изборния кодекс ви предлагам 

следния проект на  

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА 

ДЕМОКРАЦИЯ“ (БСДД) за участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Наименованието на партията в бюлетините е: БСДД – 

Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,); против – 1 

(Цветозар Томов). 

Решението е № 1297-НС. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

заявление за регистрация от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, подписано от Ангел Джамбазки и 

Искрен Веселинов, които заедно представляват политическата 

партия. Заведено под № 16 в регистъра на партиите за участие в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подадено 

на 16 август 2022 г. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние, издадено след датата на указа за насрочване на 

изборите; удостоверение от  Сметната палата с посочен номер за 

внесени от партията финансови отчети за 2019-а, 2020-а и 2021 г.; 

образци от подписите на представляващите партията – и на 

четиримата; образец от печата на партията; Вносна бележка за 

внесен депозит; удостоверение от 15.08.2022 г., издадено от банка за 

наличието на банкова сметка, която ще се използва за предизборната 

кампания; декларация от представляващите партията, които са 

подали заявлението, с посочване на лицето и длъжностите на 

лицето, което ще отговаря за приходите и разходите и списък, 

съдържащ имена и саморъчен подпис на 4000 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партията. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. 

От протокол с вх. № НС-04-03-31 от 17 август 2022 г. на ГД 

ГРАО въз основа на извършена проверка на списъка с избиратели, се 
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установява наличието на коректни записи, необходимия брой от не 

по-малко от 2500 избиратели, поради което и на посочените в 

проекта на решения правни основания ви предлагам да вземем 

решение, с което да регистрираме партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е: ПП ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ. 

Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Решението е № 1298-НС/17.08.2022 г. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с проектен номер 1291 може 

да се запознаете с проект на решение относно регистрация на партия 

„БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ за участие в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Постъпило е заявление от партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И 

РАЗУМА“, подписано от представляващия партията Георги 

Манолов и е заведено в регистъра на партиите под № 18 на 

16.08.2022 г. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи 

съгласно Изборния кодекс и Решение № 1212-НС от 15 август 

2022 г. на Централната избирателна комисия. Приложен е и списък, 

съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 

3315 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. 
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От протокол със съответния вх. номер на ЦИК от ГД ГРАО в 

МРРБ за извършена проверка на цитирания списък на избиратели се 

установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от 

Изборния кодекс, спазени са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, 

т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на 

ЦИК, поради което и на посочените в проекта правни основания 

предлагам Централната избирателна комисия да регистрира партия 

„България на труда и разума“ за участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е: БТР – 

БЪЛГАРИЯ НА ТУРДА И РАЗУМА.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 

(Цветозар Томов). 

Решението е № 1299-НС/17.08.2022 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект на решение е 

относно регистрация на партия „Единна народна партия“ под 

№ 1291 като проект. 

Постъпило е заявление за регистрация от  партия „Единна 

народна партия“, подадено и подписано от упълномощения 

представител на партията Мария Капон. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи 

съгласно решение на Централната избирателна комисия и 

изискванията на Изборния кодекс. 

От извършената проверка на списъка, под който е 

регистрацията на партия „Единна народна партия“ за участие в 

изборите, е установено, че е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 3, 
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т. 5. Също така са спазени изискванията на чл. 133 и чл. 129, от 

Изборния кодекс, поради което и на посочените в проекта правни 

основания предлагам Централната избирателна комисия да 

регистрира партия „Единна народна партия“ за участие в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е ПП ЕДИННА 

НАРОДНА ПАРТИЯ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева,); против – 1 (Цветозар Томов). 

Решението е № 1300-НС/17.08.2022 г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, предлагам ви проект на 

решение за регистрация на коалиция „Продължаваме промяната“ за 

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

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция 

„Продължаваме Промяната“, подадено и подписано от Никола 

Георгиев Минчев – упълномощен от представляващите коалицията 

Кирил Петков Петков и Асен Васков Василев, заведено под № 4 на 

16 август 2022 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Към заявлението са приложени: Решение от 06.08.2022 г. за 

образуване на коалиция „Продължаваме Промяната“ между партия 

„Волт“ и партия „Средна европейска класа“ за участие с общи листи 

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

подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с 

печатите на участващите в коалицията партии. 
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Коалицията се представлява от Кирил Петков Петков и Асен 

Васков Василев. 

Представени са и удостоверения за актуално правно 

състояние на участващите  в коалицията партии; удостоверения от 

Сметната палата за внесени от двете партии, участващи в 

коалицията финансови отчети за 2019-а, 2020-а и 2021 г.; образци от 

печатите на двете партии; образци от подписите на 

представляващите партиите; представени са образци от подписите 

на представляващите коалицията „Продължаваме промяната“. 

Коалицията няма печат. 

Към заявлението е приложено преводно нареждане за внесен 

безлихвен депозит по ЦИК за участие в изборите за народни 

представители; Служебна бележка за банкова сметка на името на 

партия ВОЛТ, по която ще се обслужва предизборната кампания ; 

имената и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с 

предизборната кампания; декларация по чл. 128, ал. 2 от Изборния 

кодекс.  

Към заявлението е приложено и пълномощно от 

представляващите коалицията в полза на Никола Георгиев Минчев. 

Също така е представен списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен 

подпис на заявени 5550 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

коалицията, същият е представен и в структуриран електронен вид, 

представен на технически носител. 

Заявено е искане за наименование на коалицията в 

бюлетината по следния начин: Продължаваме Промяната. 

От протокол от 17 август 2022 г. на ЦИК от ГД ГРАО в МРРБ 

за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи 

регистрацията на коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., се 

установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от 

Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, 

подкрепящи регистрацията. 
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Спазени са изискванията на относимите разпоредби в 

Изборния кодекс и решението на Централната избирателна комисия 

за регистрация на коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Предвид всичко гореизложено и на съответните правни 

основания от Изборния кодекс ви предлагам да бъде взето решение, 

с което Централната избирателна комисия да  

„РЕШИ: 

Регистрира коалиция „Продължаваме промяната“ за участие 

в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Наименованието на коалицията в бюлетината е: 

Продължаваме промяната.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е 1301-НС/17.08.2022 г. 

Продължаваме с проектите на решения на партиите и 

коалициите, които трябва да регистрираме в условията на 

неприключила проверка. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Постъпило е заявление за регистрация 

от партия Постъпило е заявление за регистрация от партия 

„РУСОФИЛИ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“, подписано от Николай 

Симеонов Малинов в качеството му на председател и представляващ 

партията, заведено под № 23 на 17 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 12.08.2022 г.; 
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удостоверение под съответния номер от 15 август тази година 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 от „Юробанк“ от 

15 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.; служебна бележка от 15 август 2022 г., издадена 

от „Юробанк“, за актуална банкова сметка; Имената и длъжностите 

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 3694 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: РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА 

ОТЕЧЕСТВОТО. 

Регистрацията се извършва в условия на неприключила 

процедура за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията за участие в изборите за народни 

представители съгласно чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение 

№ 1212-НС от 05.08.2022 г. на Централната избирателна комисия. 

Предвид изложеното и на съответните основания от 

Изборния кодекс предлагам на вниманието ви следния проект на 

решение: „Регистрира партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА 

ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за народни представители 

на 2 октомври 2022 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е: РУСОФИЛИ 

ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на  гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Решението е № 1302-НС/17.08.2022 г. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви проектен номер 

1306 в моя папка – проект на решение за регистрация на коалиция 

„Български дух и традиции – гражданско движение“, за участие в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Представено е заявление за регистрация от коалиция 

„Български дух и традиции – гражданско движение“, подписано от 

Светозар Стоянов Съев и Пейчо Димитров Касъров – 

представляващи коалицията, заведено под № 7. в регистъра на 

коалициите за участие в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Приложени са изискуемите документи, а именно: Решение от 

за образуване на коалиция та от 10 август 2022 г., в която участват 

партия „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“, партия 

„БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“, партия „ПОДЕМ“ и 

партия „НАЦИЯ“ за общо участие в изборите.  

Коалицията се представлява от представляващите Светозар 

Стоянов Съев, Атанас Георгиев Йончев и Пейчо Димитров Касъров 

заедно и поотделно.  

Има приложени удостоверения за актуално правно състояние 

на партия „БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“, партия 

„ПОДЕМ“, на партия „НАЦИЯ“ и за партия „КОЙ“ – 

КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ . 

Приложени са удостоверения от Сметната палата за партиите, 

участващи в коалицията; приложени са образци от печатите и на 

четирите партии, участващи в коалицията; образци от подписите на 
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представляващите съответните партии, както и образци от 

подписите на представляващия коалицията. Коалицията няма печат. 

Коалицията няма печат. 

Представени са и останалите изискуеми документи: вносна 

бележка за депозит, удостоверение от банка за банковата сметка, по 

която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията, 

посочени са имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят 

за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, 

свързани с предизборната кампания; списък, съдържащ три имена, 

ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3330 избиратели, но тъй като не 

се е върнала проверката от ГРАО, ще се наложи да извършим 

регистрацията в условия на неприключила процедура за проверка на 

списъците, поради което ви предлагам да гласуваме решение с 

диспозитив: Централната избирателна комисия 

„РЕШИ: 

Регистрира коалиция „Български дух и традиции – 

гражданско движение“, за участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Наименованието на коалицията в бюлетината е: Български 

дух и традиции – гражданско движение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния 

административен съд.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1303-НС/17.08.2022 г. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е по отношение 

на регистрация на партия АТАКА за участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия АТАКА, 

подписано от Волен Сидеров в качеството му на председател и 

представляващ партията с регистрационен номер 22 в регистъра на 

партиите за участие в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Приложени са изискуемите документи, а именно: 

удостоверение за актуално правно състояние на партията от 

10 август 2022 г., удостоверение от Сметната палата от 11 август 

2022 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец 

от печата на партията; вносна бележка за депозит; банкова 

референция за актуална банкова сметка.  

Посочени са имената и длъжностите на лицата, които ще 

отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

партията по предизборната кампания. 

Заявено е искане за наименование на партията в бюлетината 

по съответен начин и е приложен списък, съдържащ три имена, ЕГН 

и саморъчен подпис на заявени 4024 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията. 

Тъй като не се е върнала проверката от ГД ГРАО, ще се 

наложи да се извърши регистрация при условия на неприключила 

процедура за проверка на списъците с избирателите. 

На основание гореизложеното и на правните основания ви 

предлагам проект на решение с диспозитив: Централната 

избирателна комисия 

„РЕШИ: 

Регистрира партия АТАКА за участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е: АТАКА. 

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния 

административен съд.“  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по този проект на решение? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1304-НС/17.08.2022 г. 

Следващ докладчик – господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с моите инициали може да 

видите проект на решение относно регистрация на партия 

„КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия 

„КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“, подписано от Красимир 

Цветков Манов в качеството му на председател и представляващ 

партията, заведено под № 21 на 17 август 2022 г. в регистъра на 

партиите за участие в изборите за народни представители на 

 2 октомври 2022 г. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи: 

удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено 

на 5 август 2022 г. от СГС, VI-11 състав; удостоверение № 48-00-410 

от 8 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 Банка ДСК АД от 15 август 2022 г., за внесен 

безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс; 

Удостоверение от 16 август 2022 г., издадено от Банка ДСК АД, за 

актуална банкова сметка; имената и длъжностите на лицата, които 

ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

партията, свързани с предизборната кампания; списък, съдържащ 

имената, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3305 избиратели, 
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подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран 

електронен вид, представен на технически носител. 

Спазени са съответните изисквания на чл. 133 и чл. 129 ал. 1, 

т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1212-НС/05.08.2022 г. на 

Централната избирателна комисия за регистрация на партията, но не 

е дошло за извършена проверка, поради което регистрацията се 

извършва в условия на неприключила процедура за проверка на 

списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за 

участие в изборите за народни представители.  

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

„а“ и във връзка със съответните членове от Изборния кодекс 

предлагам Централната избирателна комисия да 

„РЕШИ: 

Регистрира партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“ за 

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

Наименованието на партията в бюлетината е: ПП 

КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?  

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1305-НС/17.08.2022 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващият проект на решение е 

относно регистрация на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ 

ДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия „СЪЮЗ НА 

СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“, подписано от Радослав Кацаров в 

качеството му на председател и представляващ партията, заведено 
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под № 24 на 17 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 10 август 2022 г. от 

съответния състав на СГС; удостоверение № 48-00-429 от 10 август 

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

за последните три години; образец от подписа на представляващия 

партията; образец от печата на партията; вносна бележка, издадена 

от „Юробанк“ от 17 август 2022 г. за внесен безлихвен депозит по 

чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс в  съответния размер и 

удостоверение от 16 август 2022 г., издадено от споменатата банка, 

за актуална банкова сметка; имената и длъжността на лицето, което 

ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

партията, свързани с предизборната кампания; списък, съдържащ 

имената, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3798 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: Съюз на свободните демократи ССД. 

Спазени са изискванията 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 „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ 

ДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за народни представители 

на 2 октомври 2022 г. 

Регистрацията ще трябва да се извърши в условия на 

неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, 

подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за 

народни представители, съгласно съответния раздел от Решение № 

1212-НС от 5 август 2022 г. на Централната избирателна комисия. 

Предвид изложеното и на основание съответните членове от 

Изборния кодекс предлагам Централната избирателна комисия да 

вземе следното 
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„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира партия СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ 

за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е: Съюз на 

свободните демократи ССД.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Решението е № 1306-НС/17.08.2022 г. 

Господин Баханов, заповядайте с Вашия доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам на вашето 

внимание проект на решение относно регистрация на партия 

„НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите 

за народни представители на 2 октомври 2022 г. при неприключила 

процедура. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия 

„НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“, подписано от Никола 

Петков Иванов в качеството му на председател и представляващ 

партията, заведено под № 19 на 16 август 2022 г. в регистъра на 

партиите за участие в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, 

а именно: удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено на 8 август 2022 г.; удостоверение на Сметната палата за 

внесени от партията финансови отчети за три години назад; образец 

от подписа на представляващия партията; образец от печата на 
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партията; вносна бележка, издадена от посочената банка за внесен 

безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс в размер 

на 2500 лв. по сметка в БНБ за участие в предстоящите избори; 

банково удостоверение, издадено за актуална банкова сметка; 

имената и длъжностите 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 4593 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен 

вид, представен на технически носител. 

Заявеното искане за наименованието на партията в 

бюлетината е: ПП „Национално движение Единство“. 

Спазени са изискванията на разпоредбите на Изборния 

кодекс и наше Решение № 1212-НС от 5 август 2022 г. относно 

регистрация на партия „Национално движение Единство“. 

 Регистрацията се извършва в условия на неприключила 

процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи 

регистрацията на партията за участие в изборите за народни 

представители, съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и 

решение на Централната избирателна комисия. 

 Предвид изложеното и на основание относимите разпоредби 

на Изборния кодекс предлагам Централната избирателна комисия да 

вземе следното 

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира партия „Национално движение Единство“ за 

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

Наименованието на партията в бюлетината е: ПП Национално 

движение Единство. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 



45 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1307-НС/17.08.2022 г. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

заявление за регистрация на коалиция „Справедлива България“, 

подписано от  Йордан Гергов и Елена Нонева – представляващи 

коалицията, заведено под № 6 на 16 август 2022 г. в регистъра на 

коалициите за участие в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Към заявлението са приложени: коалиционно споразумение 

за образуване на коалиция „Справедлива България“ между партия 

„Обединена социалдемокрация“ и партия „Политическо Движение 

Социалдемократи“ за общо участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Коалицията се представлява заедно от съпредседателите 

Йордан Гергов и Елена Нонева. 

Представено е удостоверение за актуално правно състояние 

на двете партии; удостоверения от Сметната палата и за двете 

партиите за представени финансови отчети за последните три 

години; образци от печатите на двете партии; образци от подписите 

на представляващите двете партии, участващи в коалицията, както и 

образец от подписите на представляващите коалицията. 

Коалицията няма печат. 

Представено е преводно нареждане за внесен безлихвен 

депозит по сметка на ЦИК в БНБ, както и служебна бележка за 

банкова сметка на името на партия „Обединена социалдемокрация“, 

по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията. 

Представено е името и длъжността на лицето, което ще отговаря за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, 
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свързани с предизборната кампания, както и списък, съдържащ 

имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3250 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на коалицията, същият е представен в 

структуриран електронен вид на технически носител. 

Заявено е искане за наименование на коалицията в 

бюлетината по следния начин: Коалиция Справедлива България. 

Спазени са изискванията на относимите текстове от 

Изборния кодекс и Решение № 1212 на Централната избирателна 

комисия за регистрация на Коалиция Справедлива България. 

Регистрацията следва да се извърши в условията на 

неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, 

подкрепящи регистрацията на коалицията, поради което, предвид 

изложеното и на основание относимите разпоредби на Изборния 

кодекс ви предлагам да вземем решение с диспозитив: Регистрира 

Коалиция Справедлива България за участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври. 

Наименованието на коалицията в бюлетината е: Коалиция 

Справедлива България. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1308-НС/17.08.2022 г. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение относно регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ 

ВЪЗХОД“, подадено и подписано от Катя Иванова Иванова, 

упълномощена от представляващия коалицията Стефан Динчев 

Янев, заведено под № 5 на 16 август 2022 г. в регистъра на 
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коалициите за участие в изборите за народни представители 

на 2 октомври 2022 г. 

Към заявлението са приложени: решение за образуване на 

коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ между партия „Свобода“, партия 

„Партия на зелените“ и партия „Земеделски народен съюз“ за 

участие с общи листи в изборите за народни представители 

на 2 октомври 2022 г., подписано от представляващите партиите и 

подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии. 

Коалицията се представлява от Стефан Динчев Янев. 

Представени са удостоверения за актуално правно състояние 

на трите, участващи в коалицията партии; удостоверения от 

Сметната палата за трите партии за подадени финансови отчети за 

последните три години; образци от печатите на трите партии, 

участващи в коалицията; образци от подписите на всички 

представляващи партиите, участващи в коалицията; образец от 

подписа на представляващия коалицията, както и образец от печата 

на коалицията; преводно нареждане за внесен безлихвен депозит в 

БНБ по сметка на ЦИК за участие в изборите; удостоверение от 

„Тексим банк“ АД за банкова сметка на името на партия „Свобода“, 

по която ще се обслужва предизборната кампания; имената и 

длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите 

и счетоводната отчетност на коалицията; пълномощно от 

представляващия коалицията Стефан Динчев Янев в полза на Катя 

Иванова Иванова; списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен 

подпис на заявени 4513 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на 

технически носител. 

Заявено е искане за наименование на коалицията в 

бюлетината по следния начин: БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД. 

Спазени са изискванията на относимите разпоредби от 

Изборния кодекс и Решение № 1212-НС на ЦИК за регистрация на 

коалиция БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД за участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 
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Регистрацията следва да се извърши в условия на 

неприключила процедура за проверка на списъците с избиратели, 

подкрепящи регистрацията. 

Съгласно съответните разпоредби на Изборния кодекс и 

цитираното решение на Централната избирателна комисия 

предлагам да се вземе решение с диспозитив: регистрира коалиция 

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД за участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Наименованието на коалицията в бюлетината е: БЪЛГАРСКИ 

ВЪЗХОД. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решение № 1309-НС/17.08.2022 г. 

Според списъка на подадените заявления за регистрация това 

ни е последното решение за регистрация на партия или коалиция за 

участие в изборите. 

 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-04-01-16/17.08.2022 г. Писмото е от работна група „Избори“ 

на Министерството на външните работи. С него Министерството на 

външните работи предлага на Централната избирателна комисия да 

разгледа възможността за изменение на т. 1 от Решение № 1204-НС 
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от 4 август относно единната номерация на секциите за гласуване 

извън страната. 

Да представя накратко предложението: единният номера на 

всяка секция за гласуване извън страната да се състои от 9 цифри, 

групирани във вида АА-двузначен код; BBB – тризначен; С – 

еднозначен и ХХХ – тризначен код, където АА е числото 32, ВВВ е 

номерът на страната, в която ще се гласува. Предложението е в 

списъка на държавите да бъдат включени всички държави, в които 

Република България има акредитиран посланик. Има приложение с 

номерата на тези държави от 1 до 128, като се предлага и 

алтернативен възможен подход – да се използват стандартизираните 

кодове за международно телефонно избиране на съответната 

държава, които също са тризначни. 

Третата група С – нула, и ХХХ е пореден номер на секцията 

за гласуване, но в съответната държава, като за всяка държава 

номерацията започва от 001. 

Мотивите на това предложение, същината на предлаганата 

промяна е в това номерът на страната, в която ще се гласува, да е 

постоянно число независимо от вида избори. Подобен подход би 

способствал за улесняване работата на дипломатическите и 

консулски представителства, възможност за устойчивост 

номерацията на голяма част от секциите при различни избори, както 

и възможност за издаване на заповедите за образуване на секциите 

на по-ранен етап. 

Към текста на това писмо има приложение с номерата на 

всички държави, в които акредитиран български посланик. 

В момента го докладвам за сведение като предложението ми 

е да го разгледаме в работна група и евентуално след това да го 

обсъдим още веднъж в Комисията. 

Докладвам вх. № НС-04-1-11-1/17.08.2022 г. също от работна 

група „Избори“, с което работна група „Избори“ ни препраща грама 

от 16 август 2022 г. от посолството в Берлин относно дадено 

принципно  съгласие за разкриване на избирателни секции на 
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територията на Федерална република Германия на не повече от 40 

адреса, като в случая не влизат адресите на дипломатическите и 

консулските представителства и почетните консули на Република 

България в Германия. 

Продължавам с текста на писмото: С оглед на факта, че 

съгласието за всяка от тези секции се дава поотделно след 

разглеждане, преценка и съгласуване на всеки конкретен адрес от 

немските власти, Министерството на външните  работи ще 

информира допълнително ЦИК относно възможността за образуване 

на секции на тези адреси. Докладвам го също за сведение. Мисля, че 

трябва да го разгледаме вниманието и също с предложение да бъде 

обсъдено на работна група. Вътре е приложена и самата грама на 

оригинален език, както и в превод на български. 

Разпределено ми е писмо от госпожа Р. К., чието 

съдържание не мога да коментирам. Тя пита за името, някакво име и 

какво несъответствие има. Не мога да разбера съдържанието на това 

писмо. Моля да ме извините. Вх. № НС-22-33 – ако някой счете, че 

може да го разбере, нека опита. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

точка 4а: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ИЗВЪН 

СТРАНАТА. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, обсъден е на  

работна група в Централната избирателна комисия проект на 

решение относно възнагражденията на членовете на секционните 

избирателни комисии извън страната. 

С оглед на това, че с този проект на решение, ако го приемем, 

ще се избегнат много затруднения, които се създаваха в годините 

пред Външното министерство при изплащането на 

възнагражденията в левове, предложението е да бъдат изплащани 
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съобразно наредбата за командировките извън страната в 

съответната валута. Посочени са и държавите. 

Размерът на възнаграждението в този проект съответства на 

извършваните дейности, които се възлагат на членовете на 

секционните избирателни комисии извън страната, те са заети с 

много повече дейности. Предвиденият размер е за целия период на 

ангажиране.  

Предлагам да го приемем в този вид и да отменим т. 2.4 на 

Решение № 1200 от 2 август на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания или предложения. Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Това решение е № 1310-НС/17.08.2022 г. 

Колеги, връщам в точка трета. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам с оглед 

на изпратената покана съгласно Решение № 1279 от 16 август тази 

година до Печатницата на БНБ за провеждане на преговори за 

възлагане изработката и доставката на хартиените бюлетини, 

предлагам да определим състав на комисията. 

Съставът е изписан в проекта на заповед: участваме аз, 

Йорданка Ганчева, Елка Стоянова, Силвия Стойчева и Николай 

Желязков – главен юрисконсулт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 
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Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Това беше последният доклад за днешното заседание. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващото за утре, 18 август 2022 г., от 13,30 ч., тъй като 

до обяд ще има работни групи и работа на комисията, чийто състав 

току-що гласуваме. Благодаря. 

 

(Закрито в 19,40 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


