
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 227 

 

На 19 август 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на Решение относно: определяне на изпълнител по 

обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително 

обявление с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини 

за гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г.“ 

Докладва: Севинч Солакова 

2. Проект на Решение относно: заличаване на регистрация на 

коалиция „Български дух и традиции – гражданско движение“ за 

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

Докладва: Елка Стоянова 

3. 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  

4. Проект на Решение относно: реда за предоставянето и 

изразходването на средствата за медийни пакети в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Докладва: Димитър Димитров   

5. Проект на Решение относно: условията и реда за участие на 

застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, 
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коалиции и инициативни комитети в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Докладва: Любомир Георгиев  

6. Проект на Решение относно: условията и реда за 

финансиране на предизборната кампания в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Докладва: Красимир Ципов  

7. Машинно гласуване.  

Докладват: Любомир Георгиев и Емил Войнов    

8. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Докладва:Росица Матева  

9. Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладва: Йорданка Ганчева   

10. Гласуване извън страната.  

   Докладва: Цветозар Томов 

11. Доклади по административни преписки.  

Докладват: Камелия Нейкова, Йорданка Ганчева, 

Севинч Солакова, Димитър Димитров, Елка 

Стоянова, Росица Матева, Красимир Ципов, 

Цветанка Георгиева, Емил Войнов, Георги Баханов  

12. Разни.  

Докладва: Цветанка Георгиева  

 

ПРИСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Севинч Солакова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Гергана 

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

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.   

 

Заседанието бе открито в 13,45 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия, госпожа Росица Матева и господин Димитър Димитров – 

зам.-председатели на Централната избирателна комисия. 
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* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

В залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия. 

Имаме кворум за провеждане на заседание.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на Решение относно: определяне на изпълнител по 

обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително 

обявление с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини 

за гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г.“ с докладчик Севинч Солакова 

2. Проект на Решение относно: заличаване на регистрация на 

коалиция „Български дух и традиции – гражданско движение“ за 

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

02.10.2022 г. с докладчик Елка Стоянова. 

3. Проект на Решение относно: съставяне, обявяване, 

поправка, отпечатване и публикуване на избирателните списъци за 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. с 

докладчик Елка Стоянова. 

4. Проект на Решение относно: реда за предоставянето и 

изразходването на средствата за медийни пакети в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. с докладчик Димитър 

Димитров 

5. Проект на Решение относно: условията и реда за участие на 

застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, 

коалиции и инициативни комитети в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. с докладчик господин 

Георгиев. 

6. Проект на Решение относно: условията и реда за 

финансиране на предизборната кампания в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. с докладчик Красимир Ципов. 
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7. Машинно гласуване. – докладват господин Георгиев и 

господин Войнов.  

8. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладва госпожа 

Матева. 

9. Доклад относно изплащане на възнаграждения на ОИК с 

докладчик Йорданка Ганчева. 

10. Гласуване извън страната – докладва, господин Томов. 

11. Доклади по административни преписки – докладват: 

Камелия Нейкова, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Росица Матева, Красимир Ципов, 

Цветанка Георгиева, Емил Войнов, Георги Баханов.  

12. Разни с докладчик Цветанка Георгиева. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред?  

Заповядайте, господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Моля да ме включите в точка 

Доклади по административни преписки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване по така предложения проект на дневен ред с 

направените изменения и допълнения по него.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.   

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В ПРОЦЕДУРА НА 

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С 

ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ХАРТИЕНИ 

БЮЛЕТИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.“ 

Заповядайте, госпожо Солакова.  
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Определям господин Димитров за малко да води заседанието.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вчера ви докладвах 

за работата на комисията. Приехме работата на комисията. 

Упълномощихме председателя да утвърди доклада. Предлагам ви 

проект на решение за определяне на изпълнител по обществена 

поръчка.  

Колеги, проекта е във вътрешната мрежа. Въз основа на 

проведената процедура и преговорите на вчерашна дата, с участник 

Печатницата на БНБ въз основа на покана изпратена от Централната 

избирателна комисия, в изпълнение на Решение № 1279-НС от 

16 август и резултатите от проведените преговори, предлагам с 

Решение на Централната избирателна комисия да се определи за 

изпълнител на обществена поръчка, открита и проведена при 

условията на чл. 79, ал. 1, точка 3, буква „в“ от Закона за 

обществените поръчки, Печатницата на БНБ. Да възложим 

изпълнението на дейностите по изработка и доставка на хартиени 

бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. на Печатницата на БНБ. Да упълномощим 

председателя на ЦИК да подпише договора за изпълнение с 

посочения предмет на обществената поръчка.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Солакова.  

Има ли някакви становища, коментари и мнения по 

предложения проект? Няма.  

Предлагам да преминем към гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, 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 № 1314-НС/19.08.2022 г. 

 

Преминаваме към точка втора.  
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО: ЗАЛИЧАВАНЕ НА 

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ДУХ И 

ТРАДИЦИИ – ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ“ ЗА УЧАСТИЕ В 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 

2022 Г.  

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, с наше решение 1303-НС от 

17.08.2022 г. регистрирахме под условие коалиция „Български дух и 

традиции – гражданско движение“ за участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г.. Това се случва в условията на 

неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс. 

Докладвам ви постъпил от ГД ГРАО протокол № НС-04-03-40 от 

19.08.2022 г., според който при извършената проверка на списък с 

избиратели подкрепящи регистрацията на коалицията се установява, 

че общия брой установени коректни записи е 2325. Следователно 

представения за проверка списък съдържа по-малко от 

2500 избиратели, които подкрепят регистрацията на коалиция 

„Български дух и традиции – гражданско движение“ и това обуславя 

липсата на изискванията по чл. 140, ал. 3, точка 6 от Изборния 

кодекс и от наше Решение 1212-НС от 5 август 2022 г. Поради което 

на основание чл. 145, ал. 4 във връзка с ал. 2 и ал. 3 ще трябва да 

заличим регистрацията на коалиция „Български дух и традиции – 

гражданско движение“ и да върнем внесения безлихвен депозит.  

Предлагам ви в тази връзка на основание чл. 57, ал.1, точка 1, 

чл. 142, ал. 5 във връзка с чл. 140, ал. 3, точка 6 от Изборния кодекс, 

Централната избирателна комисия да вземе решение с диспозитив, 

реши: Заличава регистрацията на коалиция „Български дух и 

традиции – гражданско движение“ за участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г., извършена с Решение № 1303-

НС от 17 август 2022 г. на ЦИК. Анулира издаденото удостоверение. 

Възстановява внесения от коалиция „Български дух и традиции – 

гражданско движение“ безлихвен депозит в размер на 2500 лв. за 
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участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

в седемдневен срок от влизане в сила на решението ни.  

Това решение може да бъде обжалвано чрез Централната 

избирателна комисия по реда на чл. 58 от Изборния кодекс.  

Това е предложението ми за решение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението. Мнение по предложението за 

заличаването на въпросната коалиция. Коментари има ли? Няма. 

Предлагам да преминем към гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.   

Решението № 1315-НС/19.08.2022 г..  

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с току що взетото 

решение и задължението ни по хронограма, ви предлагам да вземем 

решение, с което да изпратим писмо до всички районни избирателни 

комисии, с което им изпращаме списък на регистрираните в 

Централната избирателна комисия, партии и коалиции за участие в 

изборите на 2 октомври 2022 г. С проекта на писмо и списъка може 

да се запознаете в папката с мои инициали. Има подпапка 

регистрирани партии и коалиции. Първият файл е писмото. Вторият 

файл е списъка с всички, които са подали документи. И третия файл 

е списъка с останалите регистрирани партии и коалиции, без тази 

която току що заличихме. Предлагам него да изпратим до районните 

избирателни комисии.  

В подпапка в моята папка списък за РИК – регистрирани 

партии и коалиции.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, предлагам с протоколно решение да приемем да изпратим 
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този списък на районните избирателни комисии, какъвто се е 

получил при доклада.  

Преминаваме към гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.   

 

Преминаваме към точка трета.  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО СЪСТАВЯНЕ, 

ОБЯВЯВАНЕ, ПОПРАВКА, ОТПЕЧАТВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ 

НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Думата има госпожа Елка Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, проекта за решение няколко пъти 

сме го гледали. Внасям го за окончателно гласуване, тъй като 

получихме отговор от ГД ГРАО с № НС-04-03-42, в който ни 

обвиняват, че няма по същество забележки. Проектът е публикуван в 

днешна моя папка. Ако нямате други забележки, моля да го 

подложим на гласуване. Това е решение за съставяне и обявяване на 

поправка, отпечатване и публикуване на избирателните списъци за 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.  

Издаваме го на основание чл. 23, ал.1, чл. 24, чл. 25, ал.1,3, 5, 

чл. 26, ал.1, чл. 27 до чл. 30, чл. 9, ал.6, чл. 43 от Изборния кодекс.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, имате ли коментари и становища по предложения проект с  

проектен номер 1303. 

Колеги, след като няма коментари и предложения по този 

проект, предлагам да преминем към гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 



9 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.   

Решението е № 1316-НС/19.08.2022 г.  

 

Преминаваме към следващата точка – четвърта от дневния 

ред:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕТО И ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

В моя папка с днешна дата имаме проекта. Последният 

вариант е редактиран от господин Цачев. В него има разместване на 

две от точките. Към този 1267 има първо приложение, второ 

приложение.  

Ако няма коментари, предлагам да преминем към гласуване на 

проекта заедно с приложение 1, приложение 2, които са част от 

документите, които се попълват при ползване на медийни пакети.  

Това е принципното решение, а конкретното решение кой на 

колко има право, ще вземем по-късно.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма.   

Решението е № 1317-НС/19.08.2022 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка пета.  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО: УСЛОВИЯТА И РЕДА 

ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В 

КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 
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Господин Георгиев, заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали с № 1307 е 

предложения проект за решение, относно условията и реда за 

участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на 

партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г.  

Представям го в няколко раздела.  

Първият от тях е застъпници, обхват на дейност и общо брой 

застъпници.  

Вторият е регистрация на застъпници и заместващи 

застъпници в страната и съответния публичен регистър свързан с 

това.  

Третият раздел е съответната регистрация на застъпници и 

заместващи застъпници извън страната на кандидати от 

регистрираните за участие партии и коалиции.  

Четвъртият раздел е права и задължения, така както вече са 

приемани съответни текстове от документи.  

Петият раздел е легитимация, отличителни знаци.  

Шестият раздел е статут.  

Накрая са общи разпоредби.  

Има да се направят някои конкретни корекции. В точка 

28 трябва да се донапише номера на решението и да погледнем 

приложенията.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.   

Решението е № 1318-НС/19.08.2022 г.. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

точка шеста от дневния ред.  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО: УСЛОВИЯТА И РЕДА 

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 

2022 Г.  

Господин Ципов, заповядайте.  

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

под № 1212 проект за решение относно условията и реда за 

финансиране на предизборната кампания в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. Тъй като няма никакви 

промени в нормативната уредба, предлагам да се запознаете със 

самия проект и с двете приложения към него и ако имате някакви 

бележки да ги обсъдим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта. Има ли предложения, изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.   

Решението е № 1319-НС/19.08.2022 г. 

 

Продължаваме с точка седма.  

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.  

Господин Георгиев, заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам във връзка с приключване 

на работата по извличане на данните от записващите технически 

устройства или флаш памети от предходните избори, първо 

Централната избирателна комисия да определи една група в състав 

от поне трима членове, за приемане на работата на екипа изпратен от 

Министерство на електронното управление в сградата на 
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Централната избирателна комисия. Същата група да приеме 

записаното и архивирано, доколкото разбирам от контактите с 

изпълнителите, на два сървъра в помещението на Централната 

избирателна комисия получения архив. И след това да вземем 

решение как по-нататък съответните данни, архива да бъде записан 

на два външни носителя и по-нататък в държавния хибриден частен 

облак. Предлагам да участваме аз, господин Войнов, господин 

Димитров и още колеги, може и госпожа Стоянова.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

предложението на колегата Георгиев, аз смятам, че неговото 

предложение може да бъде обсъдено, като преди това получим 

доклад от екипа, който изпълни тези дейности. Тази информация 

след като е достъпна на компютри в Централната избирателна 

комисия, след като бъде свалена и записана със съответните външни 

носители, бъде предадена на Централната избирателна комисия със 

съответния протокол и доклад за извършените дейности. Като 

получим този доклад, като предполагам, че част от него ще бъде 

начина по който е извлечена и съхранена тази информация, тогава 

ще вземем нашите решения. Може би сега Централната избирателна 

комисия да определи, кой да получи външните носители.  

Колеги, във връзка с отчитането на тази дейност, предполагам 

доклада ще бъде предоставен и входиран в деловодството на 

Централната избирателна комисия. Но по отношение на приемането 

на външните носители, ви предлагам да определим за ЦИК приемо-

предавателния протокол да бъде подписан от колегите Георгиев, 

Димитров и Войнов.  

Имате ли други предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.   
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Господин Войнов, заповядайте.  

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

№ НС-23-33/19.08.2022 г. Писмото е от Български пощи до 

министъра на транспорта и съобщенията, с копие до Централната 

избирателна комисия и е свързано с нашето писмо, което 

изпратихме до министъра на транспорта и съобщенията, относно 

необходимата логистика за машинното гласуване. От Български 

пощи ни информират, че имат възможност да окажат съдействие в 

процеса на логистика, а именно чрез транспортиране на машини за 

гласуване от Централния склад до избирателните секции и обратно. 

Като казват, че имат възможност да осигурят 53 микробуса и 

очакват от ЦИК точните места за обслужване и утвърден график за 

транспортиране. Очакват да им се заплати съответно.  

Моето мнение е, че това писмо не е сериозно, тъй като 

53 микробуса не повече от 2500 машини могат да поберат, а 

не 12 000. Докладвах го за запознаване и за обсъждане при 

подготовката на обществените поръчки.   

Докладвам ви две писма свързани с довереното изграждане на 

изходния код и удостоверяването по чл. 213а. Едното писмо е от 

Министерството на електронното управление с вх. № НС-04-24. 

Това писмо е потвърждение от страна на ЦИК, че новото доверено 

изграждане на версията на софтуера ще бъде извършено от ЦИК, 

като притежател на софтуера или оправомощени от нея експерти, а 

също така и да потвърдим, че техническите устройства с доверено 

изградения изходен код ще бъдат предоставени за удостоверяване по 

смисъла на чл. 213а.  

Второто писмо е от ДАНС с вх. № НС-23-32, с което дават 

своите препоръки относно процедурата по довереното изграждане. 

Докладвам ги също за запознаване и за осъждане на работна група.  

Във връзка с нашето писмо, което изпратихме вчера до 

фирмите изпратили оферти за доставка на батерии, сме получили от 

„ЕнЕрДжи Сорс“ ООД писмо с вх. № НС-00-106. Те ни уведомяват, 

че биха могли да ни предоставят нужното количество батерии под 
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наем, като цената на наема е половината от цената за продажба. 

Също за запознаване и за съобразяване при изготвяне на искането за 

доставка или наемане на батерии.  

Колеги, предлагам да изпратим във връзка с нуждата да 

определим секциите с машинно гласуване. Предлагам да изпратим 

писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което да ги помолим 

въз основа на публикуваната информация на интернет страницата на 

ЦИК за брой избиратели, в предварителните списъци за гласуване в 

изборите за Народно събрание на 2 октомври и файла адрес към 

избирателните секции, да ни предоставят списък с избирателните 

секции с вписани над 299 избиратели. Като за всяка избирателна 

секция да посочим пълния номер на секцията, нейния код по Ekatte, 

нейния адрес, брой избиратели и броя на гласувалите според 

подписите на 14 ноември. Последното е с оглед да може да се 

ориентираме за секциите, в които да определим по две машини. 

Предлагам такова писмо да изпратим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли  

изказвания или предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.   

 

Преминаваме към точка осма.  

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви призовки вх. 

№ МИ-08-78/2 от 18 август 2022 г. Призовката е по административен 

характер дело № 2622/2020 г. С нея ни съобщават, че се отменя 

решение № 1734-МИ/21.02.2020 г. на Централната избирателна 

комисия и се осъжда Комисията да заплати 370 лв. възнаграждение 

за процесуален представител в производството.  
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Следващата призовка е вх. № МИ-08-92/1 от 18.08.2022 г. по 

наказателно административен характер дело 47-19 от 2020 г., с което 

ни се връчва решение по дело 49-450 от 21 юли 2022 г., с което се 

отменя решение на Централната избирателна комисия № 1769 от 

25.02.2020 г. Имаме 14 дневен срок за обжалване. Както и по 

предишното решение ще предоставя на юрисконсултите да изразят 

становище, дали трябва да се обжалва това решение.  

Колеги, докладвам ви писма от Върховния административен 

съд с вх. № НС-08-30 от 18.08.2020 г. Всички писма са с вх. № НС-

08-31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42, с което от Върховния 

административен съд ни изпращат решения постановени по дело 

№ 7313 – 2022 г., по което е обжалвано Решение 1247-НС от 12 

август на ЦИК по дело № 7312 от 2022 г., по което е обжалвано 

Решение 1258-НС на ЦИК, по дело № 7311 от 2022 г., по което е 

обжалвано Решение 1245-НС на ЦИК по дело № 7305 – 2022 г., с 

което е обжалвано Решение 1255-НС на ЦИК, по дело № 7314, по 

което е обжалвано Решение 1241-НС на ЦИК, по дело № 7309 от 

2022 г., по което е обжалвано Решение 1261-НС на ЦИК, по дело № 

7306 от 2022 г., по което е обжалвано Решение 1254-НС на ЦИК, по 

дело № 7304, по което е обжалвано Решение 1257-НС на ЦИК, по 

дело № 7302, по което е обжалвано Решение 1251 на ЦИК, по дело 

№ 7301 от 2022 г. по което е обжалвано Решение 1243-НС, по дело 

№ 7300 от 2022 г. по което е обжалвано Решение 1260-НС на ЦИК, 

по дело № 7299 от 2022 г. по което е обжалвано Решение 1240-НС на 

ЦИК и по дело № 7298 от 2022 г., по което е обжалвано Решение 

1250- НС на ЦИК.  

Припомням, че всички тези административни производства 

пред Върховен административен съд бяха образувани по жалба на 

Коалиция „Продължаваме промяната“ срещу решенията, които 

споменах на Централната избирателна комисия. С докладваните от 

мен решения Върховния административен съд отхвърля всички 

жалби на Коалиция „Продължаваме промяната“ срещу решенията на 

Централната избирателна комисия.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

точка девета.  

ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Определям госпожа Матева за малко да води заседанието.  

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение в Общинска избирателна комисия - 

Никопол. Искането е с вх. № МИ-27-155. Искането е за заседание на 

10 август от председател, заместник-председатели двама и 8 члена. 

Сумата ведно с осигурителните вноски е 603,82 ст. Като има 

положително становище за изплащане на докладваното 

възнаграждението, съобразно контролен лист от 18 август.  

Моля, с протоколно решение да одобрим изплащането на 

докладваното от мен възнаграждение на ОИК – Никопол.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по направения доклад има ли? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.   

 

Преминаваме към десета точка. 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядайте, колега Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ЦИК-1145 от 18.08.2022 г. В него двама български граждани се 

обръщат към ЦИК с кандидатури за участие в секционни 

избирателни комисии извън страната на изборите на 2 октомври 

2022 г. В съответствие с прието на предишно заседание наше 

протоколно решение, ще препратим информацията от тяхно писмо 

на Министерство на външните работи.  



17 

Същият тип писмо е с вх. № НС-22-59 на гражданин, който е 

подал данни със СV с желание да кандидатства за комисия извън 

страната.  

С писмо вх. № НС-00-101 от 18.08.2022 г., гражданин ни 

задава въпрос относно това дали да подава заявление за гласуване 

извън страната и  дали би могъл да гласува по постоянен адрес, ако 

бъде в България. Аз мисля, че ние предвидихме във въпроси и 

отговори да има такъв отговор. Също за сведение го докладвам.  

Писмо НС-00-101 препратено от „Информационно 

обслужване“ АД, поради запитване в сайта съпорт cik.bg. Това 

писмо е написано от дамата подала заявление. Тя е искала да подаде 

заявление за гр. Кемниц – Германия, но е записала Кемиц вместо 

Кемниц. Моли, ако е възможно да се поправи заявлението й. 

Заявлението не може да се поправи в строгия смисъл на думата, но 

бихме могли да обединим Кемниц и Кениц под Кемниц, както сме 

правили и друг път. И аз предлагам да напишем едно писмо до 

„Информационно обслужване“ АД, с искане да се извърши това 

обединение, ако комисията е съгласна.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Томов има ли? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); 

против – няма.   

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Още едно писмо, което ни е изпратено 

от съпорт cik.bg. Гражданин пита дали след подаване на 

заявление населено място, което не присъства в падащото меню, а то 

не събере 40 заявления, ще може ли  безпрепятствено със същото 

заявление за гласуване в чужбина, да гласува в следващото по-

близко място? Конкретно се интересува от това, би ли могъл да 

гласува в Берлин, ако Потсдам, за който е подал заявление не е 

събрал 40 заявления. Или ще трябва на място да попълва ново 
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заявление на хартиен носител. В случая предлагам да отговорим на 

господина, защото точно този казус го няма във въпроси и отговори. 

Като обясним, че заявлението ще е за мястото, където го е подал. Но 

в деня на изборите би могъл да гласува, като попълни декларация по 

чл. 33.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по предложението на колегата Томов, дали да се 

отговаря на този гражданин или да го насочим към рубриката 

„Въпроси и отговори“. Тъй като съдържанието на въпроса е не за 

конкретните места, а ако човек е подал заявление за гласуване извън 

страната, може ли да гласува в изборния ден на друго място също 

извън страната. И отговора е може при попълване на декларация и 

вписване в избирателния списък.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз съм склонен да приема това 

предложение. Приемам това предложение. Да посочим, че той няма 

да фигурира в списъка за място, където не е подал заявление, но има 

право да гласува като попълни декларация по чл. 33.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моето предложение е да вземем протоколно решение в момента, в 

интернет страницата на ЦИК в рубриката „Гласуване извън 

страната“ да се обособи булет – въпроси и отговори и там да се 

качат всички отговори, които касаят въпроси задавани за начина на 

гласуване извън страната.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: С една добавка, ако приемете – тези 

отговори да останат в общата рубрика „Въпроси и отговори“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Други 

предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.   
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам писмо с вх. № НС-22-55 от 

18 август, с което гражданка ни пита за информация за участие като 

член на избирателна комисия. Съгласно приетото протоколно 

решение ще бъде препратена към Министерство на външните 

работи. Аз не знам при положение, че имаме толкова предложения, 

обсъждахме рубрика „Въпроси и отговори“, да сложим и такъв 

отговор. Като им дадем информация, че ако желаят да се включат в 

секционни избирателни комисии извън страната, следва да се 

обърнат към Министерство на външните работи, а не към ЦИК.  

Колеги, продължавам с писмо вх. № НС-22-54 от 18 август 

2022 г. Пише ни господин Асенов, който има критични бележки по 

отношение на множеството непотвърдени декларации, които се 

подават чрез формата за подаване на електронни заявления. 

Докладвам писмото за сведение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В 

момента на страницата на ЦИК има само две непотвърдени 

заявления. Да се каже, че Централната избирателна комисия е дала 

възможност, връща се автоматичен отговор там, където има някакви 

проблеми. И за да не се потвърждават заявленията, подаващия 

заявлението по някакъв начин не е изпълнил всички изисквания, за 

да сработи заявлението и да бъде потвърдено.  

Колеги, предлагам ви тези две решения, които ви докладвах от 

февруари 2020 г. отменените решения на Централната избирателна 

комисия, да не се обжалват решенията на съда, тъй като мотивите са 

такива, че няма как да бъдат поправени при следващо производство, 

а единствено ще трупаме разноски.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма. 

Моля, да гласуваме.  

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против - 1 (Йорданка Ганчева).   
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Колеги, прекъсвам заседанието до 15,30 часа.  

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в залата сме 

12 членове.  

Продължава заседанието с точка единадесета.  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.  

Колеги, докладвам ви с вх. № НС-02-22 от 18 август писмо от 

главния секретар на Народното събрание за изключване на 

електрозахранването на 27 и 28 август - събота и неделя, поради 

извършване на ремонтни дейности. Съобразно сроковете в 

хронограмата на Централната избирателна комисия, ви предлагам да 

гласуваме по принцип изпращането на писмо, че е необходимо 

електрозахранването в тези дни да бъде осигурено за Централната 

избирателна комисия, с оглед непрекъсваемостта на изборния 

процес.  

Тъй като трябва да изключим всичката компютърна и копирна 

техника до произвеждането на изборите и обявяването на изборните 

резултати, да бъде осигурено електрозахранване на Централната 

избирателна комисия.  

В този смисъл да бъде изготвено и изпратено писмо до главния 

секретар на Народното събрание.  

Моля, режим на гласуване. Няма да преценяваме съобразно 

хронограмата, а с оглед промените в съставите на коалициите. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.   

Следващ докладчик – госпожа Ганчева.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение и 

запознаване към момента преписка с вх. № 06-04 от 19 август 2022 г. 

С нея се поставя от община Аврен въпроса за така наречените 

сгрешени адреси. Към момента за сведение и запознаване.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвах ви за 

запознаване проекта на писмо от администрацията на Министерския 

съвет, което ни е изпратено за съгласуване, с оглед на 

организационно-техническата подготовка на изборите и възлагането 

на определени дейности във връзка със снабдяването с изборни 

книжа и материали и тяхната изработка и предоставяне на 

секционните избирателни комисии. Входящ № НС-03-19 от 

17 август 2022 г. След запознаване с проекта и представен доклад 

ЦИК-09-226 от 19 август във вътрешната мрежа има проект на 

писмо до главния секретар на Министерския съвет, с което го 

уведомяваме, че съгласуваме проекта на писмо. Като обръщаме 

внимание на някои чисто редакционни несъответствия с изборните 

книжа, одобрени от Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.   

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-15-19 от 18 август, 

относно приложение 69. Господин Росен Кръстев Ангелов, посочил 

се е като заместник-председател на РИК – Видин, обръща внимание 

и иска да се коригира приложение 69 от изборните книжа, тъй като 

има отбелязано място за подпис само на представител на секционна 

избирателна комисия. Няма място за районна избирателна комисия.  
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Докладвам ви го за сведение на този етап, тъй като е 

предвидено, че екземпляр се предоставя на районната избирателна 

комисия и считам, че не се налага да се коригира изборна книга.  

Докладвам ви за сведение писмо от областния управител на 

Област – Кюстендил с информация относно адреса за доставка и 

съхранение на изборни книжа и материали. 

Писмо от РИК – 14, за предоставяне на още една бройка 

технически сътрудник. Тъй като писмото е по електронната поща, 

съгласно нашето решение, искането се прави от районната 

избирателна комисия, което означава, че следва да има решение на 

районната избирателна комисия и съответно да се удостовери с 

писмо с подписа на председател и секретаря.  

Докладвам ви го за сведение – вх. № НС-15-17/18.08.2022 г.  

Писмо от РИК – Кюстендил, подписано само от председателя, 

входящ № НС-15-22 от 19 август. Поставя се въпрос, дали е 

приложимо решение, с което са уредени въпроси свързани с 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители 

на 14 ноември и дали по аналогия съответна точка от решението за 

възнагражденията може да се приложи и сега. За тези избори ние 

имаме Решение 1200 от 2022 г. За сведение ви го докладвам.  

Докладвам ви писмо от Народното събрание с вх. № ЦИК-02-

74 от 18 август. Представени са оправдателни счетоводни документи 

за разходи извършени за сметка на Централната избирателна 

комисия на обща стойност 7958 лв. за топлоенергия, електрическа 

енергия, вода и транспортни услуги от гаража на Народното 

събрание. Като добавим и тази сума, общата е в размер на 7990 лв. и 

50 ст. 

Предлагам ви да одобрим изплащането на тези средства. Като 

всички тези писма се предоставят на счетоводството за извършване 

на проверка, след което да се извърши плащането при коректност на 

данните.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.   

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам 

писмо с вх. № НС-06-83 от 18 август от Район „Овча купел“ на 

Столична община. Към писмото са приложени заверени копия от 

заповед за отваряне на запечатано помещение въз основа на искане 

от МВР – СДВР и протокол от 15 август, също заверено копие за 

отваряне на запечатаното помещение. Докладвам ви го за сведение.  

За сведение е и писмо с актуални данни за област – Бургас във 

връзка с комуникацията, която се осъществява. Благодаря ви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик е господин Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладът е свързан с взетото 

предходно решение по медийните пакети. Предлагам да 

публикуваме на страницата на Централната избирателна комисия 

едно съобщение, с което да напомним на всички доставчици, че 22 е 

едната дата, на която са длъжни да изпратят съобщение за тарифите 

и съответно е 2 е другата дата. Съобщението възпроизвежда 

предходно съобщение, само са сменени годините. В моята папка е. 

Да го одобрим с протоколно решение и да го публикуваме.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението има ли? Няма.  

Моля, режим на гласуване за одобряване това съобщение да 

бъде публикувано на интернет страницата на ЦИК. Като допълнение 

да бъде изпратено и като прессъобщение до медиите.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.   

Следващият докладчик в тази точка съм аз.  
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Докладвам ви протокол вх. № НС-04-03-41 от 19 август, с 

който ГД ГРАО ни предоставя информация за извършените 

проверки в списъка с избиратели подкрепящи регистрацията на 

партия „Съюз на свободните демократи“, а именно установени са 

коректни записи, повече от 2500, колкото са необходимия брой. Така 

че регистрацията на тази партия остава.  

Следващият протокол който ви докладвам е от ГД ГРАО е с 

вх. № НС-04-03-38 от 18 август 2022 г., за резултати от извършена 

проверка на избирателите подкрепящи регистрацията на партия  

„Русофили за възраждане на отечеството“. И те имат необходимия 

брой коректни записи на избиратели. Повече от 2500 избиратели 

подкрепя тяхната регистрация, каквото е изискването.   

Следващият протокол от проверка е с вх. № НС-04-03-36 от 

18.08.2022 г. по отношение на проверката на избиратели 

подкрепящи регистрация на партия „Коалиция за теб България“. 

Също са установени повече от 2500 коректни записа, така че тази 

регистрация е действителна. 

Следващият протокол е вх. № НС-04-03-37/18.08.2022 г. 

относно списъка за подкрепа на избиратели подкрепящи 

регистрацията на партия „Атака“. Установени са необходимият брой 

коректни записа повече от 2500. Така че всички партии и коалиции, 

които бяха регистрирани за участие в изборите, с изключение на 

коалиция по отношение на която взехме решение днес да бъде 

заличена регистрацията й, а именно „Български дух и традиции – 

гражданско движение“ остават действителни и те ще участват в 

следващите избори, освен ако не проявят желание сами да бъдат 

заличени.  

Следващият ми доклад в тази точка е писмо вх. № НС-20-20 от 

10 август от в-к „Труд“, с искане да бъде разрешено да се направи 

фоторепортаж от склада за съхранение на машините.  

Колеги, припомням, че ние изпратихме по повод на искане от 

друга медия, писмо за становище от Държавната агенция 

„Национална сигурност“, така че това го докладвам в момента за 
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сведение. Когато получим информацията ще преценим как ще 

действаме.  

Следващият докладчик в тази точка е колегата Георгиева. 

Заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ПВР-23-115/1 от 18 август 2022 г. Писмо, което сме получили от 

В. Д. С него тя ни пита какво се случва с жалба, която е подала във 

връзка с проведените избори на 11 ноември 2021 г. Тази жалба е 

сигнал по своето същество. Постъпила е в Централната избирателна 

комисия на 22 ноември и на 23 ноември е разгледана на заседание на 

Комисията и е взето решение, тя да бъде изпратена по 

компетентност на районна избирателна комисия 24 – София, тъй 

като сигналът касае според подателката на сигнала 

незаконосъобразни действия на председателя на секционната 

избирателна комисия, изписан е номерът. И затова тя е уведомена с 

писмо.  

Така че ви предлагам да й изпратим отговор в този смисъл. В 

моя папка е текстът на писмото. Моля, да го погледнете и ако нямате 

възражения, да го гласуваме.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище. Колеги, не виждам предложения по текста за 

писмо.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.   

Следващият докладчик е колегата Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ МИ-08-23/1 от 18.08.2022 г. от Софийския районен съд до 

Централната избирателна комисия. Уведомяват ни, че съгласно 

разпореждане на председателя на 28-ми състав по дело № 62652/ 

2021 г. по описа на СРС, следва да им изпратим три имена, ЕГН на 
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кмета на с. Доброславци в периода от 1.12.2022 г. до момента, с 

оглед налагане на глоба.  

Направих справка в деловодството на Централната 

избирателна комисия и такова писмо със същото съдържание по 

същото дело е получено с вх. № МИ-08-23 на 18.07.2022 г. 

Изпратено е по имейл до Централната избирателна комисия като 

придружаващ документ и с изх. № МИ-08-25 от 19.07.2022 г. т.е. 

веднага на следващия ден сме им отговорили, като сме им дали и 

сме им изпратили данните на Софийския районен съд по отношение 

на кмета на с. Доброславци, абсолютно всички данни, три имена, 

ЕГН и от кога е кмета. Той продължава да бъде кмет и към момента. 

Така че колеги, тъй като виждам, че е изпратено по имейл, а писмото 

не е било подписано от районен съдия и секретар, а сега е дошло 

подписано от районен съдия и секретар и подпечатано с печата на 

Районен съд – София. Единият вариант е дали да им го изпратим, че 

сме изпратили отговор с изходящ номер еди-кой си.  

Колеги, с оглед на доклада ми и с оглед на фактическата 

обстановка, която ви доложих, предлагам да изпратим отговор до 

Софийския районен съд – осми състав, като ги информираме, че с 

наше писмо, което ви прочетох от 19.07.2022 г., сме им отговорили 

на поставените въпроси и сме им изпратили исканите данни по 

отношение на лицето. И им е изпратено ново копие на отговора ни 

от 19.07.2022 г.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението на колегата Баханов. Колеги, не 

виждам становища по предложението на колегата Баханов.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували  8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана 

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

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.   

Давам думата на колегата Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Министерство на електронното управление с вх. № ЦИК-00-77. То е 
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относно проекта на техническа спецификация за изграждане и 

внедряване на система за дистанционно електронно гласуване. С 

това писмо ни изпращат доклад от ръководителя на проекта, който 

доклад е заведен с вх. № ЦИК-04-76. В този доклад се посочват 

някои от предложенията на Централната избирателна комисия 

изпратени с писмо от 7 юли 2022 г., кои се приемат и кои не. В 

своето писмо Министерството на електронното управление предлага 

Централната избирателна комисия да разгледа изложените в доклада 

предложения от страна на МЕУ, които биха подпомогнали 

Централната избирателна комисия при вземането на решения за 

съгласуване на проекта на техническа спецификация.  

С нашето писмо от 7 юли Централната избирателна комисия е 

съгласувала проекта за техническа спецификация, като е направила 

съответните предложения по тази техническа спецификация и 

считам, че няма какво повече да съгласуваме. Предлагам да 

изпратим писмо до Министерство на електронното управление, в 

което да му съобщим този факт и да кажем, дали и доколко 

Министерството, като бенефициент по проекта, ще се съобрази с 

направените препоръки е само в неговите компетенции. Проектът за 

писмо е в моя папка.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по текста на писмо, което предлага колегата Войнов. 

Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

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

няма.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам 

ви с вх. № ЦИК-07-99 от 11 август постъпило писмо от Държавната 

избирателна комисия на Република Хърватия, с което ни молят да 

им предоставим информация, дали използваме прозрачни 
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пластмасови урни. Ако ги използваме как ги съхраняваме, кой 

отговаря, както и снимка на такава урна, ако можем да изпратим.  

Подготвен е проект на писмо до колегите от Централната 

избирателна комисия на Хърватия. В моя папка е. Да предоставим 

информацията за нашите урни. Проектен № 35-35. Моля да го 

погледнете и ако нямате предложения по текста, да го изпратим.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

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

няма.   

 

Преминаваме към точка дванадесета.  

РАЗНИ 

Госпожо Георгиева, заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, с вх. № НС-22-51 от 

17 август сме получили писмо от Павлин Найденов, с въпроси 

свързани с гласуване извън страната. Отговорите на тези въпроси се 

съдържат в рубриката „Въпроси и отговори“, която е на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия. Докладвам това 

писмо за сведение.  

Колеги, предлагам ви в допълнение към обособената рубрика 

„Въпроси и отговори“, за която Централната избирателна комисия 

взе решение, да се отрази и в рубриката „Гласуване извън страната“, 

да бъдат отразени всички въпроси, които касаят гласуването на 

избиратели в секции извън страната. Така че въпроси поставени за 

гласуване извън страната биха могли да се намерят както в общата 

рубрика „ Въпроси и отговори“, така и в рубриката „Гласуване извън 

страната“.  

 ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря.  

Колеги, обявявам 10 минути почивка.  
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(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия. 

Насрочвам следващото заседание за понеделник, 22 август 

2022 г. от 13,30 часа. Благодаря. 

 

(Закрито в 16.30ч. ) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

          Камелия Нейкова  

 

СЕКРЕТАР:  

         Севинч Солакова   

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Силвия Михайлова 


