
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 226 

 

На 18 август 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН   РЕД: 

 

1. Проект на решение относно поправка на техническа грешка в 

Решение № 1240-НС от 12 август 2022 г. 

 Докладва:   Цветанка Георгиева 

2. Машинно гласуване. 

 Докладва: Емил Войнов 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Димитър Димитров, Любомир Георгиев, Елка 

Стоянова, Силвия Стойчева и Гергана Стоянова 

4. Проект на решение относно промяна в състава на РИК в 

Седемнадесети изборен район – Пловдивски. 

 Докладва: Цветанка Георгиева 

5. Гласуване извън страната. 

 Докладва: Цветозар Томов 

6. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Росица Матева и 

Камелия Нейкова 
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7. Проект на решение относно съставяне, обявяване, поправка, 

отпечатване и публикуване на избирателните списъци за изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. 

  Докладва: Елка Стоянова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Росица Матева, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Севинч Солакова, Гергана Стоянова, Георги 

Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и  

Цветозар Томов. 

 

Заседанието бе открито в 13,08 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия, и господин Емил Войнов – заместник-председател на ЦИК. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги. 

Осем членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на 

заседанието. Останалите колеги са ангажирани със служебни задачи. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно поправка на техническа грешка в 

Решение № 1240-НС от 12 август 2022 г. с докладчик госпожа 

Георгиева. 

2. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

3. Доклади по административни преписки с докладчици Нейкова, 

госпожа Матева, госпожа Солакова, господин Димитров, господин 

Георгиев, госпожа Елка Стоянова, госпожа Стойчева и госпожа 

Гергана Стоянова. 
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4. Разни с докладчик господин Димитров. 

Може би дневният ред ще се измени, когато се присъединят 

останалите колеги, тъй като би трябвало да има и други доклади. 

Имате ли предложения за изменение?  

Ако няма, моля, режим на гласуване . 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.  

 

Преминаваме към първа точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА 

ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 1240-НС ОТ 12 АВГУСТ 

2022 Г. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА:   Благодаря Ви, госпожо председател. 

Колеги, предлагам Ви проект на решение за поправка на 

техническа грешка в Решение № 1240-НС от 12 август 2022 г. относно 

назначаване на РИК в Единадесети изборен район – Ловешки, за 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Допусната е 

грешка в изписване фамилията на един от членовете и вместо „Мария 

Бончева Йорданова”, както би следвало да се чете, е изписано „Мария 

Бончева Йорданов”. Моля да коригираме допуснатата грешка с наше 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим на 

гласуване  по този проект на решение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова и Цветанка Георгиева), против – няма.  
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Решението е № 1311-НС/18.08.2022 г. 

 

Продължаваме с втора точка: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

министъра на вътрешните работи с вх. № НС-03-20. Той моли да му 

бъде предоставена информация за броя на техническите устройства за 

машинно гласуване и чия е собствеността им. Предлагам да изпратим 

писмо на министъра, с което да го уведомим, че броят на СУЕМГ, с 

които разполага държавата, е 12837 и собственикът е ЦИК. Проектът за 

писмо е в папката с моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Връщам на доклад писмо с вх. № НС-00-96 от 

Българската асоциация на софтуерните компании. След обсъждане в 

работна група предлагам да изпратим писмо до Асоциацията, с което 

да отговорим на поставените въпроси. Проектът на писмо е в моя 

папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по проекта на писмо?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. 

№ ЦИК-04-75 от Изпълнителна агенция „Инфраструктура на 

електронното управление” и е във връзка с наше писмо, с което 

поискахме информация как се осъществява достъпът до архива на ЦИК 

в държавния хибриден облак и кой има достъп до информацията в него. 

От Агенцията ни уведомяват, че данните от проведените машинни 

избори през 2021 г. са надлежно архивирани в държавния хибриден 

частен облак (ДХЧО) и на наши служители са предоставени права за 

защитен достъп до виртуалните ресурси. Тъй като направих лично 

проверка и не установих на наши служители да са предоставени такива 

права за защитен достъп, предлагам да изпратим писмо до 

Изпълнителната агенция, с което да ги попитаме на кои наши 

служители са предоставени правата за достъп. Писмото е в папката с 

моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, нека да 

гласуваме малко по-късно това писмо с оглед  извършване на една 

справка. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е заявление за 

достъп до обществена информация с вх. № ЦИК-15-159 от 18 август 

т.г. Заявлението е от П. С. и с него задава няколко въпроса, 

свързани с организацията на машинното гласуване за изборите 

на 2 октомври т.г. Докладвам заявлението за запознаване, като ще 

възложа на юристите да започнат подготовка на отговора. 

Във връзка с постъпилите в ЦИК оферти за купуване на 

акумулаторни материи предлагам да изпратим писма до двете фирми, 

които са ни изпратили оферти, с които да ги попитаме дали 

предоставят и на каква цена акумулаторни батерии с посочените в 

писмата параметри под наем. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения по текста?  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, постъпило е писмо от ГД 

„Жандармерия” с вх. № НС-04-02-203, с което ни уведомяват, че са 

създали необходимата организация за допускане на петте лица, 

представители на „Карго-партнер”, които заявихме в наше писмо. 

Докладвам го за сведение. 

 

Преминаваме към следващата точка трета: 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Докладвам Ви, че с вх. № НС-02-20 от 18 август т.г. сме 

получили писмо от главния секретар на Народното събрание, с което 

ни информират, че във връзка с нашето писмо от 11 август т.г. и 

предвид подготовката и провеждането на изборите за народни 

представители ще бъдат осигурени за нуждите на ЦИК 25 паркоместа в 

зоната за охрана на площад „Желю Желев” за срок до 15 октомври т.г. 

Докладвам Ви го за сведение. 

Докладвам Ви вх. № НС-04-01-1/2 от 17 август сме получили  

писмо от постоянния секретар на Министерството на външните работи 

относно осигуряване на международно наблюдение на изборите на 

2 октомври 2022 г. съгласно ангажиментите на Външно министерство. 

С писмото ни препращат за сведение получени грами от Постоянното 

представителство на Република България към ООН, ОССЕ и други 

международни организации във Виена, с които уведомяват за 
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разпространени вербални ноти относно  взето решение за    разполагане 

на Мисията за наблюдение на предсрочните парламентарни избори в 

България – на ОССЕ са тези ноти, отправена покана до държавите-

участнички в ОССЕ за номиниране на 14 дългосрочни наблюдатели за 

участие в мисията и отправена покана до държавите участнички в 

ОССЕ за номиниране на 200 краткосрочни наблюдатели за участие в 

мисията. В нотите е посочено, че се планира дългосрочните 

наблюдатели да пристигнат в България на 5 септември и да останат до 

7 октомври, съответно краткосрочните е планирано да пристигнат на 28 

септември и да напуснат страната на 5 октомври. Към писмото са 

приложени и вербалните ноти. Докладвам Ви го за запознаване. 

С вх. № ЦИК-09-214-1 от 17 август – докладна записка от 

администрацията относно закупуване на 10 броя метални шкафове. 

Колеги, на 10 август т.г. ние взехме протоколно решение да бъде 

направено проучване за осигуряване на още  10 шкафа, в които да се 

събира документацията на ЦИК. Изпратено е запитване до същия 

доставчик, който е доставил предходните шкафове. Получена е оферта 

с вх. № ЦИК-08-29 от 15 август т.г. Предложената цена на един 

метален шкаф – същия, като тези, които вече са разположени на нашия 

етаж, е 365 лв. без ДДС. Доставката и монтажа са включени в цената. 

Срокът за доставка е до 3 работни дни. Разликата в новото 

предложение е в направената отстъпка, която е в размер 15%. Общата 

сума за доставка и монтаж на 10 шкафа със съответната отстъпка е в 

размер на 3102,50 лв. без ДДС. Предлага се ЦИК да разгледа офертата 

на „Проконтракта” OOД и да се одобри разходът за купуване на 

10 броя метални шкафове в общ размер 3723 лв. с ДДС. През 

последните 12 месеца са разходвани средства с такъв предмет на 

доставка на обща стойност 10 774,80 лв. Съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

може да се възлага директна доставка с прогнозна стойност по-малка от 

30 хил. лв. по бюджета на ЦИК. По § 10-15 има налични финансови 
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средства за покриване на посочения разход. Към преписката е 

приложен контролен лист от 17 август т.г. за извършване на 

предварителен финансов контрол преди поемане на задължение, в 

който е изразено мнение за законосъобразност относно поемането на 

това задължение. Предлагам да одобрим направеното предложение и да 

бъде възложено на администрацията чрез директора на Дирекция 

„Администрация” организацията по изпълнение. 

Имате ли други предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

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

няма.  

Колеги, с вх. № ЦИК-11-42 от 16 август т.г. е постъпило 

заявление от Иван Владимиров – юрисконсулт в ЦИК, с което отправя 

писмено 30-дневно предизвестие за прекратяване на трудовото му 

правоотношение с ЦИК на основание чл. 326, ал. 1 във връзка с ал. 2 от 

Кодекса на труда. Трудовото правоотношение да бъде прекратено на 16 

септември т.г. Уведомява ЦИК, че ще ползва 11 дни от полагащия му 

се платен годишен отпуск, считано от 31 август до 15 септември т.г. 

включително. 

Следващ докладчик – госпожа Солакова. Заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви за 

запознаване проект на писмо от администрацията на МС, което е 

адресирано до областните управители, кметовете на общини, министри, 

които имат отношение към изборния процес, като същото касае 

основно организацията и техническите дейности по осигуряването на 

изборния процес, както и разпределението на основните ангажименти, 

включително по осигуряване на изборни книжа и материали. 
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Докладвам Ви го за запознаване. Когато сме готови, ще изпратим 

писмо за съгласуване или с бележки. 

От областна администрация София са ни уведомили за актуални 

адреси, на които да се изпраща информацията, свързана с изборите. 

От областна администрация Ямбол областният управител ни 

уведомява за броя на избирателите и броя на необходимите бюлетини 

за  гласуване в изборите. Следва да се предостави за обобщаване в тази 

част. 

Докладна записка ЦИК-09-224 от 17 август т.г. – предложение за 

сключване на граждански договори със стенографи. Въз основа на 

проведени разговори е направено проучване относно възможността 

стенографите, с които Централната избирателна комисия в годините е 

имала взаимоотношения и сключени граждански договори с тях за 

обезпечаване на дейността по изготвяне на стенографски протоколи за 

всяко заседание и публикуването им в рамките на законово 

предвидения срок. Списъкът на стенографите, с които е проведен 

разговор, е приложен към докладната записка. Представен е и 

контролен лист, както и проект на граждански договор с тези 

10 стенографи. Условията са същите, както и на предходни избори. 

Средствата по тези граждански договори са от план-сметката. 

Плащането ще се извършва по § 02-00.  

Предлагам да бъдат сключени граждански договори с посочените 

10 стенографи. Всички те са познати на ЦИК и с тях през годините сме 

имали сключени граждански договори. Към докладната записка е 

представена включително справка за изплащани досега възнаграждения 

по граждански договори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания, предложения? Няма. Моля да одобрим направеното 

предложение.  

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Гергана 

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма.  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, от 23 РИК сме получили писмо 

с искане за актуализиране на възнагражденията на РИК, както и на 

специалистите към РИК. В същото писмо се отправя искане за 

допълнителен брой специалисти, а именно двама експерти. Към този 

момент явно те ще са достатъчни, за да се обезпечи работата на РИК. 

Само в тази част Ви предлагам да изпратим отговор до РИК съгласно 

Решение на ЦИК № 1200-НС от 2 август т.г. – да дадем разрешение за 

допълнителен брой специалисти, двама експерти. В останалата част – 

за обсъждане на работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения или изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, постъпи мотивирано 

искане за допълнителен брой специалисти от РИК – Пловдив, този път 

по надлежния ред. Моля да ме извините, че все още няма проект на 

писмо, но предлагам да гласуваме, да изпратим писмото и дадем 

съгласие. 

Колеги, моля за разрешение към РИК – 16 да бъде назначен 

допълнително още един технически сътрудник, включително в 
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мотивираното искане, съгласно изискванията в нашето решение, е 

посочен и срокът, в който да се случи гражданският договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа виждате доклада от работата на комисията във връзка с Решение 

№ 1279-НС от 16 август т.г. за възлагане на изработка и доставка на 

хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни представители. 

Със заповед на председателя на ЦИК № 26-АД от 17 август въз основа 

на решение на ЦИК комисия в състав аз, госпожа Ганчева, госпожа 

Елка Стоянова, госпожа Силвия Стойчева и господин Николай 

Желязков – главен юрисконсулт, проведе преговорите с печатницата на 

БНБ. В доклада са описани както ценовото предложение, така и 

резултатът от водените преговори. Благодаря за активното участие на 

членовете на комисията, госпожо Стоянова, госпожо Стойчева, 

госпожо Ганчева. Въз основа на предложенията и исканията от името 

на Централната избирателна комисия резултатът, който се постигна, 

мисля, че е удовлетворителен, доколкото всички във вчерашния ден 

видяхме, че с ценовото предложение на печатницата на БНБ беше 

потвърдено пред предишно тяхно изразено становище за цената на 

единичната бюлетина. 

Предлагам Централната избирателна комисия да приеме 

протоколно решение за приемане на работата на Комисията. Да 

упълномощим председателя на ЦИК да одобри този доклад. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И аз благодаря на 

комисията за свършената работа.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – няма.  

 Определям господин Войнов да води за кратко заседанието. 

 СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Във връзка с получените предпечатни 

образци на удостоверенията за гласуване на друго място, както и 

публичния регистър съобразно Приложение № 26-НС и Приложение 

№ 27-НС от одобрените изборни книжа на ЦИК и представено 

становище с вх. № ЦИК-09-225 от 18 август предлагам да изпратим 

писмо до администрацията на Министерския съвет с приложени два 

броя одобрени предпечатни образци. Единият предпечатен образец да 

се съхранява в Централната избирателна комисия.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, чухте предложението за писмо. Има ли изказвания? Не 

виждам.  

Процедура по гласуване. 

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

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

Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – няма.  

Следващ докладчик в Административни преписки е господин 

Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Благодаря, господин 

председателстващ. 

Колеги, връщам на доклад вчерашното удостоверение за 

извършена услуга, която е поискало „Информационно обслужване” АД 
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Аз оттеглих това, тъй като не беше във формàта, в който 

обичайно издаваме такова удостоверение. В новия вариант има 

допълнено едно изречение. Той е в днешната ми папка. Предлагам да 

упълномощим председателя и секретаря да подпишат това 

удостоверение. То е необходимо на „Информационно обслужване” за 

участие в обществени поръчки. Касае се за изпълнение на Договор 

№ 36 от 15 ноември 2021 г., с който на практика са обработени 

резултатите от изборите през ноември 2021 г. 

Всички неща са изписани коректно. Вчера също бяха изписани 

коректно. Вчера липсваше само изречение на коя дата и с кое 

протоколно  решение сме приели изпълнението на договора. Сега това 

е добавено в третия абзац отзад напред. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, виждате предложението за удостоверение. Има ли 

съображения по направения доклад? Не виждам.  

Процедура по гласуване. 

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

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

Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка е колегата Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали моля да 

погледнете писмо с вх. № НС-22-50 от 17 август 2022 г. Същото 

междувременно като съдържание е пристигнало и по обикновената 

поща. Това, което докладвам, е по електронната поща. То е озаглавено 

като искане за регистрация за участие в изборите за независим народен 

представител. Подготвил съм проект на отговор на писмото на госпожа 

И., който е с № 3518. Моля да го погледнете, колеги. Предлагам да 

отговорим на госпожата накратко. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате предложението за отговор на писмото. Има ли изказвания? Не 

виждам.  

Моля,  процедура по гласуване. 

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

Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма.  

Следващият докладчик е госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля малко по-късно да докладвам, защото 

нямам готовност в момента. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващият 

докладчик е госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, представям на Вашето внимание 

доклад за резултатите от проведени преговори по процедура пряко 

договаряне с предмет „Преработка на наличните аудио и аудио-

визуални произведения (клипове), лого и иконографика с акцент върху 

машинното гласуване, актуализиране на статичен банер и дизайн на 

плакат, както и изработка на нов аудио и видеоклип за разяснителната 

кампания на ЦИК за изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г.” 

На 17 август комисията, назначена със съответната заповед на 

заместник-председателя на ЦИК комисия в състав председател – 

Силвия Стойчева, и членове – Елка Стоянова – член на ЦИК, и Милена 

Радославова – главен юрисконсулт в звено „Правна дейност”, проведе 

преговорите на основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществени поръчки. Относно техническото предложение 

комисията установи, че участникът е представил предложение, което 

съответства изцяло на техническата спецификация и решение № 1772-
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НС от 15 август 2022 г. на Централната избирателна комисия. Точките 

относно ценовото предложение са описани подробно в доклада на 

комисията. Участникът  „АДВЕР ТЕХ” ООД е предложил цена в 

размер на 20 499 лв. без ДДС – цена  по-ниска от максимално 

определената прогнозна стойност, която беше обоснована от 

представителя на дружеството с дейностите по извършване на 

предмета на поръчката. Относно проекта на договор се постигна 

следното споразумение: до 29 август 2022 г. да бъде срокът за 

изпълнение по договора, а предаването на първото и второто готово 

произведение, като в това са двата преработени 30-секундни 

видеоклипове, подробно описани в техническото задание, с теми 

„Гласуване на избиратели с увреждания” и „Машинно гласуване” с 

детайлни указания за начина на гласуване, да бъдат предадени до 

25 август 2022 г. 

Предлагам Централната избирателна комисия с протоколно 

решение да одобри работата на Комисията по обществената поръчка 

във връзка с представения доклад и приложения към него протокол. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, чухте 

доклада. Виждате го и във вътрешната мрежа. Има ли изказвания? Не 

виждам. Подлагам на гласуване предложението да се одобри докладът 

на комисията.  

Моля,  процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във връзка с вече приетата работа 

на комисията е подготвен проект на решение с проектен № 1305 в 

папката с моите инициали относно определяне на изпълнител по 

обществена поръчка в процедура по пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, 
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т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП с предмет „Преработка на 

наличните аудио и аудио-визуални произведения (клипове), лого и 

иконографика с акцент върху машинното гласуване, актуализиране на 

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

видеоклип за разяснителната кампания на ЦИК за изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. В мотивите подробно са изложени 

аргументите на Комисията относно определянето за изпълнител на 

обществената поръчка при открита процедура, проведена при 

условията на чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП „АДВЕР ТЕХ” ООД, 

възлагането на изпълнението на дейностите по процедурата пряко 

договаряне с цитирания в проекта на решението предмет, както и 

упълномощаването на председателя на ЦИК да подпише с определения 

за изпълнител участник „АДВЕР ТЕХ” ООД договор за изпълнение на 

предмета на обществената поръчка. Колеги, моля, ако имате някакви 

предложения относно проекта на решение, да ги обсъдим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, малко време за запознаване с проекта на решение.   

Има ли изказвания по проекта на решение? Не виждам.  

Моля,  процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева,  Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1312-НС/18.08.2022 г. 

Следващ докладчик в тази точка е Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви получено писмо 

от ИО за извършена проверка по повод наше запитване за 

лица, посочени от ОД МВР – Пловдив, дали същите са били 

кандидати  за народни представители, членове на Европейски 

парламент,    общински   съветници   или   кметове. Първият отговор е с  
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№ ЕП-00-02 от 16 август т.г., в който се отговаря, че  лицата не са били 

кандидати, съответно не са били избрани на такива позиции. Предлагам 

да бъде гласуван текст на писмо в отговор на ОД МВР, след тази 

извършена проверка за резултата от нея. 

Идентичен е и отговорът по друго запитване на ОД МВР – 

Пловдив. Отговорът, получен след извършената проверка, е с № НС-

00-100 от 18 август т.г. Отново посочените проверени лица за 

кандидати за народни представители, не са били общински съветници и 

кметове, съответно не са на такива позиции. Предлагам и второ писмо с 

идентичен текст като отговор за резултата от извършената проверка. 

Двете писма са в моя папка с № 3524 и 3525. Моля да гласуваме 

изпращането им в отговор на ОД МВР – Пловдив. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате писмата до ОД МВР – Пловдив.  

Има ли изказвания по тях? Не виждам.  

Моля,  процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  

В тази точка има доклад колегата Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, най-наред Ви докладвам 

постъпили в Централната избирателна комисия протоколи от 

извършена проверка на списъците с избиратели на две от коалициите и 

една от партиите, които регистрирахме вчера при неприключила 

проверка, а именно вх. № НС-04-03-33 от 18 август т.г. Това е 

протоколът от резултатите от извършената проверка на Коалиция 

„БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД”. От извършената проверка е установено, че 

са налични необходимият брой не по-малко от 2500 коректни записи. 

Регистрацията на Коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД” остава. 
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Следващият протокол е вх. № НС-04-03-34 от 18 август т.г. по 

отношение на Коалиция „Справедлива България”, където също е 

установен необходимият брой коректни записи – повече от 2500. Тази 

регистрация също е валидна. 

Третият протокол е по отношение на партия „Единство” с вх. 

№ НС-04-03-35 от 18 август тази година. Установен е необходимият не 

по-малко от 2500 броя коректни записи на лица, подкрепящи 

регистрацията на тази партия. Тя също е действителна. 

Докладвам писмо-запитване от ВTV, от репортер с вх. № НС-23-

27 от 17 август 2022 г., с което се моли екип на ВTV да бъде допуснат 

до склада с машини за изборите на 2 октомври 2022 г. в деня, в който се 

инсталира софтуерът. По повод на това и на други запитвания от 

медии, които имахме, да бъдат допуснати медии до склада, Ви 

предлагам да изпратим писмо до Държавната агенция „Национална 

сигурност“ и да попитаме в кои етапи от подготовката на изборите 

можем да допуснем и можем ли да допуснем медии да заснемат 

процеса и в какъв обем. 

Всъщност това посещение на медии ще бъде в присъствие на 

представители на Централната избирателна комисия. 

Допълвам доклада: да бъде изпратено копие от това писмо и до 

вицепремиера, отговарящ за изборите, господин Демерджиев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова,  Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма.  
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Колеги, има ли предложения по дневния ред? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо председател, заявявам нова 

точка в дневния ред: Проект на решение за промяна в състава на РИК в 

17 Изборен район – Пловдивски.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз също моля за нова точка Гласуване 

извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предложението 

на госпожа Георгиева ще е точка четвърта, точка пета ще е Гласуване 

извън страната, а т. Разни ще стане шеста точка. 

По дневния ред има ли други предложения? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  

 

Продължаваме с доклади в трета точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. 

В моя папка се намира проектен номер на писмо 3527. Това е 

писмо в резултат на проведено работно обсъждане по отношение 

провеждане на нова функционалност в заявлението за гласуване извън 

страната, което е активирано на сайта на Централната избирателна 

комисия. Функционалността не касае попълването на формата, а 

създаването на функция за намиране на отговор на често задавани 

въпроси. Правя това предложение във връзка с писмо № НС-00-98 от 

17 август т.г. от български гражданин, избирател, който е отправил 

запитване до имейла, предвиден за съпорт, заявлението е в 

support@cik.bg. Отправил е запитване и съответно е получил отговор. 

mailto:support@cik.bg
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Това, което предлагам и обсъдихме на работно заседание, е най-често 

задаваните въпроси в тази връзка да бъдат изведени в отделна секция в 

полето на самото заявление, за да могат да бъдат лесно откривани и там 

да бъдат обобщавани всички задавани въпроси и съответните отговори. 

Моля да го погледнете и ако нямате бележки и възражения, да го 

гласуваме и го изпратим за техническо изпълнение на поддръжниците 

на сайта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по текста?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева,  Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  

 

Продължаваме към новата четвърта точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА 

НА РИК В СЕДЕМНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – ПЛОВДИВСКИ. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви проект на 

решение з апромяна в състава на РИК в 17-и изборен район – 

Пловдивски. В ЦИК е постъпило предложение с вх. № НС-11-20 от 

18 август т.г. от В. Б. – упълномощен представител на Коалиция 

„Продължаваме промяната”, в което се предлага на мястота на Манка 

Васкова Бабаджанова – член на РИК, да бъде назначен Димитър 

Василев Костадинов, който е от предложения резервен състав. Към 

предложението е приложено заявление от М. Б. за освобождаването ѝ 

като член на Комисията, а декларация съгласно изискванията на ИК и 

копие от дипломата за завършено висше образование на Димитър 

Василев Костадинов са налични в преписката по назначаване на РИК. 
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Предвид изложеното и на база правните основания предлагам на 

ЦИК да  

„РЕШИ: 

 Освобождава като член на РИК в Седемнадесети изборен район 

– Пловдивски, Манка Васкова Бабаджанова. 

Назначава за член на РИК в Седемнадесети изборен район – 

Пловдивски, Димитър Василев Костадинов.  

Решението подлежи на обжалване.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания, предложения?  

Моля, режим на гласуване  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма.  

Решението е № 1313-НС/1808.2-22 г. 

 

Продължаваме с новата пета точка: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Благодаря. Докладвам ви писмо НС-04-01-

11/2 от 18 август 2022 г. от работна група „Избори” към МВнР, което 

ни препраща грама на посолството в Мадрид, Испания, с предложение 

за нецелесъобразност от разкриване на СИК в гр. Арчидона, област 

Андалусия. В писмото се казва, че секцията в гр. Арчидона е 

формирана за първи път на извънредните парпламентарни избори през 

месец юли 2021 г. след събиране на необходимата бройка сънародници 

за откриване на секция в града. „Заявилите желание за гласуване бяха 

сънародници, командировани на работа от българска фирма, 
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подизпълнител на германска компания, изпълняваща проект, свързан с 

възобновяеми източници на енергия. В момента същите служители на 

българската фирма са командировани във Великобритания, поради 

което няма да могат да гласуват в гр. Арчидона.” Това е 

съображението, въз основа на което посолството предлага да бъде 

закрита секцията в гр. Арчидона, област Андалусия – поради липса на 

български граждани, тъй като посолството не разполага с информация 

за наличието на други български граждани в града.  

Докладвам тази преписка за сведение и няма да предложа 

закриване на СИК в града поради следната причина. Изнесената 

информация в това писмо не е вярна, като вероятно става въпрвос за 

техническа грешка, но няма как да го знам към момента. Тъй като 

секцията в гр. Арчидона не е формирана за първи път на 

парламентарните избори през месец юли 2021 г., а и на президентските 

и парламентарните избори през ноември 2021 г., където на първи тур са 

гласували 104 души, а на втори 76 души. Тези 104 души са причината 

да бъде включена като секция по чл. 14, ал. 3. Докладвам за сведение. 

Ще направя необходимото, за да разбера наистина ли е правилна 

хипотезата ми, или става дума за техническа грешка, преди да 

предложа решение на Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължаваме 

с последната шеста точка: 

РАЗНИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Благодаря Ви, госпожо председател. 

Колеги, имам две писма за доклад. Първото е с вх. № ЦИК-07-

57/2 от 16 август т.г. Това е напомняне, че предстои издаването на 

поредния брой на бюлетина през месец август. Подканват ни отново, 

ако имаме каквато и да е готовност, да участваме в издаването на този 

бюлетин. За сведение. 



23 

Следващото писмо е № ЦИК-07-100 от 18 август т.г. от 

Комисията на република Молдова, която ще организира международна 

конференция на тема „Качество на демокрацията, изборна сигурност, 

участие на младите – намеса, предизвикателства, решения” на 

10 ноември 2022 г. Посочено е къде можем да получим повече 

информация от организаторите. Поканени сме да участваме след като 

направим регистрация. Докладвам за сведение. Ако някой от колегите 

се интересуват, ще отворим линка, с който е възможна регистрацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По тази точка Разни 

докладва също госпожа Матева. Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам, че е 

постъпила жалба чрез Централната избирателна комисия до Върховния 

административен съд против Решение 1295-НС от 17 август на 

Централната избирателна комисия. Входящият номер на жалбата е НС-

22-53 от 18 август 2022 г. Жалбата ще бъде предадена за 

окомплектоване на преписката и внасяне във ВАС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по тази точка 

ще докладвам и аз. Бяхме получили от постоянния секретар на МВнР 

на 9 август т.г. писмо, от което става ясно, че от ОССЕ са отправили 

молба за встъпителна среща на екипа на наблюдателната мисия в 

Централната избирателна комисия на 30 август т.г. Предлагам да 

върнем отговор на МВнР срещата да бъде проведена в ЦИК 

на 30 август от 11,00 ч., като допълнително ще посочим мястото, 

където тя ще бъде проведена.  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева,  Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  
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Колеги, връщаме се към втора точка, тъй като там имаше писмо, 

което не сме гласували. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам отново писмо с вх. № ЦИК-

04-75 от 17 август т.г. Вече се изясни, че това, за което ставаше въпрос 

в писмото, не е относимо към повдигнатия въпрос за достъпа на наши 

служители до държавния хибриден частен облак. Във връзка с това 

предлагам да изпратим писмо до изплънителния директор на 

Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление”, 

с което да го попитаме на кои наши служители  и по какъв ред са 

предоставени права за защитен достъп до виртуалните ресурси в 

хранилището на държавния хибриден частен облак, където се 

съхраняват данните от машинното гласуване от произведените избори 

на 11 юли 2021 г. и 14 ноември 2021 г. Проектът на писмо е в моя 

папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Съгласен съм с писмото. Нека добавим още 

едно изречение: дали самата агенция има достъп до тези данни, които 

са на Централната избирателна комисия. Трябва да питаме по-ясно. Те 

ще дадат достъп на наши служители, безспорно. Самите те обаче имат 

ли достсъп до тези данни? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с 

направения доклад имаше направени изменения и допълнения, 

предложения, които ще бъдат отразени в писмото. Има ли и други? 

 Моля, режим на гласуване. 

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

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

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и 

Цветанка Георгиева), против – няма.  
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Колеги, връщаме се към шеста точка: Разни. 

Колеги, току-що пристигна писмо № НС-03-22 от 18 август  от 

администрацията на МС в отговор на писмото на ЦИК от 16 август с 

искане за осигуряване на експерти от администрацията на МС, които да 

подпомагат Централната избирателна комисия като външни експерти в 

периода 18 август 15 септември 2022 г. От страна на администрацията 

на МС е определен Борислав Цветков – главен експерт в отдел 

„Обществени поръчки”. Докладвам Ви го за запознаване. Ще бъде 

възложено на администрацията предприемане на необходимите 

действия с оглед ангажиране на господин Цветков да подпомага 

дейността на ЦИК. 

В тази точка Разни заповядайте отново, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, докладвам ви току-що пристигнало 

определение от АС – София-град, по а.д. 7279. Отгоре пише друг номер 

на делото. В определението е посочен № 7659 в преамбюла, а след това 

се говори за а.д. 7279. Ще го проверим. АС е образувал производство 

по жалбата на Емил Колев, има определение по делото, с което е 

насрочено  разглеждане в открито съдебно заседание утре, 19 август 

т.г. от 14,00 ч. Дадени са указания към ищеца и ответника. В момента 

го докладвам за сведение и запознаване. Ще се окомплектова с 

преписката при нас. За момента не предлагам ЦИК да изпраща 

процесуален представител. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по заявените 

доклади съобразно дневния ред има ли други доклади? 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да ме включите в дневния ред с нова 

точка Вземане на решение относно съставяне, обявяване, поправка, 

отпечатване и публикуване на избирателните списъци за изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения?  

Ако няма, моля да допълним дневния ред с нова седма точка: 

Проект на решение относно съставяне, обявяване, поправка, 

отпечатване и публикуване на избирателните списъци за изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г.  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия 

Стойчева), против – няма.  

Колеги, във връзка с допълнения дневен ред обявявам прекъсване 

на заседанието до 16,00 ч. за запознаване с проекта на решение. 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на ЦИК с новата седма точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО СЪСТАВЯНЕ, 

ОБЯВЯВАНЕ, ПОПРАВКА, ОТПЕЧАТВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА 

ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Предполагам всички се запознахте с проекта на решение, 

подготвен от госпожа Стоянова. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, проектният № е 1303 в папка с мои 

инициали от днес. Решението е систематизирано в няколко групи в 

зависимост от това за какъв тип процес от общия процес по съставяне, 

обявяване, поправка, отпечатване и публикуване на избирателните 

списъци   става     въпрос.   Общите   положения  са  за  общите  избори,  
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съставяне на избирателни списъци е вторият раздел, отпечатване, 

обявяване и публикуване, заличаване, вписване и дописване. Тъй като в 

законодателството, в Изборния кодекс няма изменения в частта, 

касаеща съставянето, обявяването, поправката, отпечатването и 

публикуването на избирателните списъци, решението по същество не 

се различава като процедура от досегашните решения на Централната 

избирателна комисия от последните две години. Разбира се, съобразени 

са новите изборни книги, които приехме с наше решение, както и 

новите срокове съобразно Указа на президента за насрочване на 

изборите на 2 октомври 2022 г.  

В тази връзка моля да подложим решението на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по проекта на решение? Ако няма, предлагам да го 

изпратим на ГД ГРАО за съгласуване с молба в най-кратък срок да ни 

бъде върнат отговор, като приложим и проекта на решение, докладван 

току-що от госпожа Стоянова.  

Има ли други предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова Силвия Стойчева и Цветозар Томов), 

против – 2 (Георги Баханов и Йорданка Ганчева). 

Колеги, във връзка с приетата хронограма, съгласно т. 14 трябва 

да открием секция за предоставяне на информация, свързана с 

машинното гласуване. Предлагам на страницата на Централната 

избирателна комисия в рубриката „Избори за Народно събрание на 

2 октомври 2022 г.” да бъде открита секция „Машинно гласуване” и в 

нея да бъдат публикувани решенията и други материали на 

Централната избирателна комисия, свързани с машинното гласуване.  
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Моля за такова протоколно решение. 

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

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветозар 

Томов), против – няма.  

Поради изчерпване на дневния ред  закривам заседанието.  

Насрочвам следващото заседание за утре – 19 август 2022 г., от 

13,30 ч. 

 

(Закрито в 16,25 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

Стенограф: 

        Виржиния Петров 


