
 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 228  

 

На 22 август 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Георги Баханов, Красимир Ципов и 

Любомир Георгиев 

3. Гласуване извън страната.  

Докладва: Цветозар Томов 

4. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладват: Георги Баханов, Ерхан Чаушев и 

Красимир Ципов 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева 

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

Двадесет и пети изборен район – София. 

Докладва: Красимир Ципов 

7. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 1316-НС от 19 август 2022 г.  

Докладва: Елка Стоянова 
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ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева 

 

Заседанието бе открито в 13,40 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия, и от госпожа Росица Матева и господин Цветозар Томов – 

заместник-председатели на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!  

Тринадесет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на 

заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

2. Доклади по административни преписки с докладчици: аз, 

госпожа Матева, госпожа Солакова, госпожа Елка Стоянова, 

госпожа Ганчева, господин Баханов, господин Ципов и господин 

Георгиев. 

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчик господин Баханов. 

4. Доклади по дела жалби и сигнали с докладчик госпожа 

Матева. 

Имате ли предложения за допълване? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля да включим нова точка: 

Гласуване извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „Гласуване извън 

страната“ може да стане точка трета. 

Господин Чаушев, Вие? 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в изплащане на 

възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. Ако се наложи, ще 

допълваме дневния ред. 

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

Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте в точка първа. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо с 

вх. № НС-04-26/19.08.2022 г. от Министерството на електронното 

управление и е във връзка с проведената работна среща на 17 август 

относно правилата за доверено изграждане на изходния код. 

От Министерството на електронното управление (МЕУ) са ни 

изпратили предложения за уточняване на термините в правилата, 

свързани със защитената среда, сигурната хардуерна платформа и 

дефиниране на понятието „изходен код“, също така подкрепят 

предложението на Централната избирателна комисия редът за 

достъп до изходния код да бъде регламентиран в отделни правила. 

Докладвам писмото за запознаване и за обсъждане на работна 

група заедно с предложенията на ДАНС, които докладвах на 

предходното заседание, за да можем да уточним правилата за 

довереното изграждане. 

Връщам на доклад писмото от Министерството на 

електронното управление с вх. № 04-24, което докладвах за 

запознаване на миналото заседание. Припомням, че от МЕУ имат 
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два уточняващи въпроса, свързани с Решение № 1282-НС на 

Централната избирателна комисия.  

Предлагам да изпратим писмо до Министерството, с което да 

ги уведомим, че новото доверено изграждане ще бъде извършено от 

Централната избирателна комисия и че техническите устройства за 

машинно гласуване с доверено изграден изходен код ще бъдат 

предоставени за удостоверяване. Проектът на писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направения доклад от колегата Войнов предлагам, преди да върнем 

отговор на поставените от тях въпроси, с оглед и бележките, които 

са дадени по проекта на правила за доверено изграждане и които 

колегата Войнов докладва за запознаване и за работно обсъждане, да 

проведем работна среща с институциите, които имат отношение към 

този процес, като ги поканим на среща утре в 10,00 ч. в Централната 

избирателна комисия. 

След работната среща ще отговорим на поставените към 

Централната избирателна комисия въпроси. 

Колеги, ако не възразявате, с цел бързина, представителите на 

институциите, които са изпратили бележки по проекта на правилата 

за доверено изграждане, да бъдат поканени по телефона за работно 

обсъждане утре, в 10,00 ч. в Централната избирателна комисия, като 

ще ви информирам допълнително кои представители ще бъдат на 

тази среща.   

Има ли други предложения? 

Ако няма, моля режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Определям госпожа Матева за кратко да води заседанието. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-04-79/19.08.2022 г. Писмото е от Изпълнителната 
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агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и е във 

връзка с наше писмо, с което отправихме запитване за достъпа до 

данните ни в държавния хибриден частен облак. 

От Агенцията ни уведомяват, че техни представители нямат 

достъп до съхраняваните от нас данни. Твърдят, че е изградена 

директна защитена свързаност от една зала до хранилището за данни 

на държавния хибриден частен облак. Достъп до данните се 

извършва само от един служител на Централната избирателна 

комисия. Приложили са и бланка-искане за отдалечен достъп, която 

се попълва при необходимост за осигуряване на достъп на посочени 

от ЦИК лица и са подали лице за контакт. Докладвам писмото за 

сведение и запознаване, като предлагам лицето за контакт да 

определим, след като вземем решение за архивиране на данните. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това лице да даде веднага паролите за 

достъп в Централната избирателна комисия! 

Освен това, няма какво да попълваме нови бланки, при 

положение че има вече някакъв код. Проблемът не е, че има код или 

парола, проблемът е какво трябва да се смени. Това е същественият 

момент! Какво сведение? Трябва действия. 

Същото ще стане и с доверителното му, с всичкото му и с 

фантасмагориите му – допълнителните. Все някой върши някаква 

работа, а Централната избирателна комисия нищо не знае?! 

Предложението ми е ясно: да се върнат веднага паролите, тук 

да се върнат и да се сменят впоследствие! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тези 

въпроси ще бъдат поставени утре на работното обсъждане. Моля ви 

да се запознаете с всичките писма, които дойдоха във връзка с наши 

запитвания към МЕУ по различен повод и получените отговори, и 

утре на работната среща ще бъдат обсъдени, и ако е необходимо 

Централната избирателна комисия да предприеме някакви действия, 

те ще бъдат предприети. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в подпапка „Писма 

Карго-партнер“ се намира писмо с вх. № ЦИК-00-254-1/19.08.2022 г. 

Писмото е от „Карго-партнер“ и е в отговор на наше писмо от 

29 юли относно сключване на договор. От „Карго-партнер“ ни 

информират, че в предложения от нас договор са премахнати всички 

клаузи, позволяващи индексация на цените в бъдеще и поради 

галопиращата инфлация за тях не е приемливо да подпишат 

двегодишен договор с фиксирани цени. Най-дългата валидност, 

която могат да приемат без клаузи за индексация на цените, е шест 

месеца. Молят да променим срока на договора. 

Другите промени в предложения от нас договор са приемливи 

за тях. Отговаря и на поставените в нашето писмо въпроси, като 

предлагат нови образци от складовите документи, на които 

Централната избирателна комисия е нанесена като „Възложител“. 

Докладвам го за запознаване и за обсъждане на работна група за 

евентуално сключване на договор. 

Получили сме две писма от „Сиела Норма“ АД с вх. №№ 

ПВР/НС-23-23 и ПВР/НС-23-23-1. С първото писмо ни информират, 

че са извършили гаранционна поддръжка на 620 броя СУЕМГ, с 

второто писмо ни информират, че са извършили гаранционна 

поддръжка и на останалите 266 броя СУЕМГ. Изпращат и списъци с 

идентификационните номера на обслужените машини и съответните 

повреди, които са отстранили. Твърдят, че са установили липси в 

оборудването на обслужените машини, както са изброени в писмата. 

Предлагат при интерес от наша страна да доставят компонентите 

срещу съответното заплащате. 

В заключение на второто писмо ни информират, че 

освобождават склада и от 22 август, тоест от днес няма да достъпват 

до склада. Докладвам го за запознаване и за обсъждане на работна 

група набавянето на липсващите части. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Във връзка със сегашния доклад, 

доколкото си спомням, беше дадено разрешение да бъдат допускани 

в склада за извършване на ремонтни дейности представители на 

„Сиела Норма“ АД до края на месеца, така че с оглед написаното от 

тях, че повече нямат работа в склада, предлагам да изпратим писмо 

до ГД „Жандармерия“, че от днес нататък не следва да бъдат 

допускани служители, които са допускани във връзка с ремонтните 

дейности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, постъпило е писмо от „JAR 

Сomputеrs“ с вх. № НС-00-107, с което ни уведомяват, че не 

предлагат батерии под наем, могат да предложат само продажба на 

батериите. Докладвам го за сведение. 

Последното писмо е с вх. № НС-22-57, което докладвах на 

миналото заседание. Писмото е от гражданин, който споделя своето 

смущение от проведеното машинно гласуване на изборите. Гласувал 

е в секция, която не е посочена, и вместо „край на гласуването“ се е 

появил отново „списък на партиите“. Общо взето гласувал е, излязла 

е квитанция и иска да го информираме какво е правилното действие, 

но тъй като не е посочена нито секцията, нито повече подробности, 

предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

втора точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Моят доклад е – ще ви помоля да отворите работната папка, 

докладвам ви за запознаване писмо с вх. № НС-23-34/19.08.2022 г. от 
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Държавната агенция „Национална сигурност“ и писмо с вх. № НС-

04-02-207/19.08.2022 г. от Министерството на вътрешните работи. 

Тези писма са в отговор на наши писма с изх. № НС-04-02-

199/15.08.2022 г. – до двете институции е изпратено нашето 

изходящо писмо.  

Във връзка с получените писма ви предлагам да бъде 

проведена работна среща с представители на двете институции по 

поставените в писмата въпроси, като срещата може да бъде утре или 

в сряда в зависимост от възможностите. Предлагам срещата да е 

утре от 15,00 ч. или в сряда от 10,00 ч. в зависимост от 

възможностите за провеждане на такава. 

Имате ли други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Следващ докладчик – госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам да предоставим на 

„Информационно обслужване“ АД списъците с избирателите, 

подкрепящи регистрацията на партии и коалиции в изборите за 

народни представители на 2 октомври, които да бъдат качени на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия, за да 

могат избирателите да се проверяват в тях, като можем да им 

посочим срок, в който да ги качат, ако предложите. 

Предлагам не по-късно от 24 август да се активира 

възможността на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия за проверка на избирателите в подписките. Писмото е в 

папката с моите инициали и може да се запознаете с текста. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Матева има ли изказвания? 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо до 

председателя на Сметната палата. Проектът на писмо е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали, както и приложенията 

към това писмо.  

На основание чл. 163 и чл. 164 трябва да изпратим на 

председателя на Сметната палата списъка на партиите, които са 

регистрирани за участие в изборите, заедно с банковите сметки и 

лицата, които са отговорни за приходите и разходите по кампанията. 

Вторият списък е за коалициите. 

Предлагам да гласуваме изпращането на това писмо заедно с 

приложенията към него. 

ПРЕДСЕДАТАЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е във връзка с 

писмо с вх. № НС-04-02-206/19.08.2022 г. от СД на МВР, отдел 

„Разследване“. Във връзка с водено досъдебно производство ни 

молят да ги информираме писмено дали лицето Волен Николов 

Сидеров с посочено ЕГН е включен в кандидатската листа на партия 

„Атака“, или на друга партия, регистрирана за участие в 

парламентарните избори на Република България, които ще се 

проведат на 2 октомври. Поради кратките срокове на разследването 

молят да им изпратим отговор в срок до 26 август. 
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В папката с мои инициали във вътрешната мрежа има проект 

на отговор. Предлагам отговорът да бъде в смисъл, че регистрацията 

на кандидатски листи на регистрирани партии и коалиции за участие  

в изборите на 2 октомври се извършва от районните избирателни 

комисии в срок до 30 август, поради което преди 2 септември 2022 г. 

Централната избирателна комисия не може да предостави 

информация дали посоченото лице е включено в кандидатска листа 

на партията или на друга партия за изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е заявление с вх. 

№ НС-11-22/21.08.2022 г. от С. С. и А. Й., които представляват 

коалиция от партии „Български дух и традиции – Гражданско 

движение“. С това заявление ни молят да им предоставим копие от 

протокола на ГД ГРАО за извършената проверка на списъците на 

лицата, подкрепящи регистрацията на коалицията за изборите на 2 

октомври. Мисля, че имаме практика да предоставяме при поискване 

копие от тази информация, така че ви предлагам да бъде 

предоставена поисканата информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Последният ми доклад е подобно писмо 

от ПП „Българска социалдемокрация – евролевица“, с което ни се 

отправя искане да им изпратим на имейла, от който е подадено 

искането, протокола от извършената проверка от ГД ГРАО на 

избирателите, подкрепящи регистрацията на тази коалиция. 

Подадено е от упълномощен представител на политическата партия. 

Предлагам да гласуваме да бъде изпратен по електронната 

поща, посочена тук, протоколът от проверката на ГД ГРАО по 

отношение на ПП „Българска социалдемокрация – евролевица“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Следващ докладчик – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за сведение – 

във вътрешната мрежа има публикувана в табличен вид информация 

за заявените тиражи на бюлетините. На този етап постъпващата 

информация се попълва в Централната избирателна комисия. Само 

за запознаване. 

Докладвам ви за сведение писмо от Печатницата на БНБ с вх. 

№ НС-26-8/19.08.2022 г. Писмото е адресирано до Министерството 

на финансите с копие до нас. Във връзка с предстоящото сключване 

на договора с Централната избирателна комисия ни уведомяват за 

подизпълнители, които ще бъдат ползвани за отпечатване на 

бюлетините, а именно ДЕМАКС АД и Печатница ЕАА АД. Дали са 

и разпределението по печатници за производството на бюлетините. 

Докладвах ви го за сведение. 

Постъпила е докладна записка с вх. № ЦИК-09-

228/22.08.2022 г. с предложение за закупуване на канцеларски 
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материали. Към докладната записка има приложен контролен лист, 

както и справка за закупените канцеларски материали до 31 юли 

тази година – една година назад, включително и материалите, които 

са необходими, явно, въз основа на извършено проучване за тези 

цели. Очакваните средства за закупуване на необходимите 

канцеларски материали е в размер на 14,353,00 лв. с ДДС. 

Не знам по какъв ред, но щели да бъдат направени 

запитвания до специализирани търговци, с които Централната 

избирателна комисия е работила коректно до момента. Посочени са 

наименованията на дружеството.  

Предлагам да одобрим предложението с протоколно решение 

средствата, необходими за канцеларските материали, да бъдат от 

план-сметката по § 10-15. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имали други 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Росица Матева). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, следващата докладна записка 

е с вх. № ЦИК-09-227, представяне на отчета по политики и 

програми към 30 юни тази година. 

Предлагам ви да одобрим представения отчет по 

изпълнението на програмния бюджет и да приемем протоколно 

решение за публикуване на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия. Същият да бъде предоставен на 

Министерството на финансите, Народното събрание и Сметната 

палата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Ако няма, моля да гласуваме. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова. 

Определям господин Томов да води заседанието. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладите са ми кратки. В моя папка 

има писмо с вх. № НС-00-109, което ви докладвам за запознаване. 

Уведомяват ни, че възложеното по отношение на формуляра на 

заявление за гласуване извън страната са нанесени корекциите, 

които сме им дали като указание с наше писмо с изх. № НС-00-102 и 

че в писмата се отговаря на лицата, които пишат във връзка със 

заявлението. Ще има автоматичен линк към рубриката „Въпроси и 

отговори“, за да могат да получават информация още преди да са 

срещналия същински проблем. 

Другото, което искам да ви докладвам, в частта 

„Разяснителна кампания“ – докладвам го тук, защото вече сме го 

обсъдили и е също за сведение и запознаване.  

С вх. № НС-25-3-1 е изпратено писмо с образец на логото, 

като на работно заседание комисията се спря вече на един от двата 

предложени варианта и в тази връзка са дадени указания на 

изпълнителя. Тъй като приложеното е в нецветно копие, цветното 

копие може да видите в обща папка – „разяснителна кампания“, 

където вече се виждат същинските цветове на разяснителната 

кампания на Централната избирателна комисия. 

Ще помоля за протоколно решение за утвърждаване на 

втория образец, на който на работната среща се спряхме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ако 

няма изказвания, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам за сведение и запознаване – 

от БНТ се обадиха, че утре в 10,00 ч. ще има технически дейности по 

заснемането и дублажа на клипа, който ще се преработва. В тази 

връзка с колегата Стойчева ще отидем да наблюдаваме 

първоначалните минути от процеса, след което ще ви кажем какво 

точно се е случило, ще ви държим в течение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Следващ докладчик – Йорданка Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

писмо от община Аксаково с вх. № НС-06-85/19.08.2022 г., което е 

аналогично на предходен мой доклад. Подобно писмо постъпи и от 

община Аврен относно сгрешени адреси. Към момента го докладвам 

за сведение и за запознаване. Ще подготвя проект на решение въз 

основа на тези писма. 

Във вътрешната мрежа в моя папка се намира писмо с 

проектен номер 3542 във връзка с обсъжданията, които правихме на 

работна група, именно по-рано, за да може партиите и коалициите, 

които имат право да предлагат членове за състава на секционните 

избирателни комисии извън страната и с оглед предстоящите 

консултации, след като с решението си по чл. 12, не по-късно от 

10 септември определим окончателно местата и държавите, в които 

ще се произвеждат избори извън страната и броя на секциите, ще 

направим консултации тук. За тяхно улеснение говорихме да им 

изпратим приложено Решение № 1236, както и таблица в ексел 

формат, която да обективира писмените предложения, да ги 

спомогне за тези писмени предложения. 

Колеги, моля да погледнете екселския файл, който предлагам 

да изпратим, като той е изготвен на базата на този, който е ползван 

за предходните избори, като разликата е само в две графи – поне 

това, което ми дадоха колегите. В предходните избори имаше графа 

„опит от предходни избори“. Считам, че е неотносимо. 
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Тук стои въпросът дали за улеснение може би е добре да 

сложим всички държави, както са параметризирани в електронното 

заявление, като със звездички на самия файл да напишем, че 

номерът на секцията не се попълва, тъй като към момента нямаме, а 

също така, въпреки че в писмото е отразено, ако приемем да сложим 

държавите и местата по Решение №1236, да обърнем внимание с 

пояснителен текст, че окончателните места и броят на секциите в тях 

ще бъде определен не по-късно от 10 септември – за всеки случай, за 

да не се объркат, че това са всички места, които ще бъдат 

определени и броят на секциите за провеждане на изборите извън 

страната. Броят на членовете и номерът на секцията няма да се 

попълват. Броят на членовете ще бъде ясен към момента на 

провеждане на консултациите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Може 

би било добре евентуално да изпратим за втори път тази форма, 

когато тези въпроси се изяснят. Това ще е преди 10 септември. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Това може би ще бъде, когато 

определим датата, часа и мястото по смисъла на закона. Когато сме 

готови с решението по чл. 12 и ги поканим за консултациите, тогава 

вече в окончателност да ги улесним. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

други бележки и коментари по това предложение? 

Ако няма, да пристъпим към гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с проектен номер 3556 във 

вътрешната мрежа се намира писмо, с което ви предлагам с 

протоколно решение да възложим на „Изпълнителя“ да създаде за 

нуждите на обработката на писмените заявления, които постъпват в 

ДКП, електронна поща, която да бъде предадена на Централната 
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избирателна комисия. След като получим, ако гласуваме това писмо, 

предлагам анблок да ги гласуваме, тъй като са свързани, да изпратим 

писмо на работна група „Избори“ с оглед и проведената среща за 

това, че вече имаме съгласие, редът за обработка на писмените 

заявления да бъде същият, да им изпратим пощата, на която трябва 

да изпращат със същите изисквания. Това всъщност е по писмо с 

проектен номер 3550, като приложеният екселски формат, е този, 

който възложих на администрацията и е използван за предходните 

избори. 

Предлагам да гласуваме тези две писма заедно, като след 

получаване на пощата, да я попълним в писмото и да я изпратим на 

работна група „Избори“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

изказвания по това предложение? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам във връзка с 

предстоящото решение по чл. 12 от Изборния кодекс, а именно 

решението, с което ще определим местата и окончателния брой на 

секциите за гласуване извън страната, да изпратим писмо до 

министъра на външните работи с копие до председателя на работна 

група „Избори“, което е във вътрешната мрежа с проектен номер 

3549, като ги помолим всички мотивирани предложения на 

ръководителите на ДКП да бъдат изпращани в Централната 

избирателна комисия своевременно. Тук може би да добавим и едно 

изречение: всяка относима информация да бъде изпратена 

своевременно, като под всяка относима информация имам предвид 

всичко, което те преценят, за да не е в последния момент и да не 
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препятства взимането на решението. Едно изречение в този смисъл 

да допълним. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Изказвания по това предложение? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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. 

Следващ докладчик – господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, господин Томов. 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № НС-09-

140/09.08.2022 г. От Следствен отдел на Софийска градска 

прокуратура до Централната избирателна комисия е постъпило 

искане, с което ни информират, че има досъдебно производство и за 

нуждите на същото желаят да изготвим и изпратим подробна 

справка (окончателен списък) на членовете на секционна 

избирателна комисия в чужбина и конкретно за избирателна секция 

№ 32800724, място Турция/Чорлу при провеждането на избори за 

гласуване извън страната в изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г. – три имена, ЕГН, адрес за кореспонденция, мобилен 

телефон за призоваването им в условията на пандемия.  

Също така желаят да им предоставим и декларация по чл. 33, 

ал. 2 от Изборния кодекс за конкретно посочено в искането лице, със 

съответното ЕГН, записано под № 727 от допълнителната страница и 

молят за четливи копия на същата страница. 

Има изготвено писмо-отговор във вътрешната мрежа в моя 

папка, с което им изпращаме исканите от тях документи, а именно 

всички решения за назначаване на конкретната избирателна 

комисия, заверено копие от декларацията на лицето и заверено 

копие от допълнителната страница на списъка за гласуване, като ги 

информираме, че не разполагаме с данни за постоянен и настоящ 



18 

адрес и телефони на членовете на съответната избирателна комисия 

и че с оригинала на другите документи могат да се запознаят в 

сградата на Централната избирателна комисия. 

Изпращаме им и приложения, а именно решенията на 

Централната избирателна комисия, декларацията на лицето и първа 

страница от протокола на секционната избирателна комисия, от 

който са видни имената на лицата, членове на секционната 

избирателна комисия. Това е предложението ми за отговор, който да 

бъде изпратен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият ми доклад е с вх. № НС-09-

157/19.08.2022 г. От Окръжен следствен отдел към Окръжна 

прокуратура – София, ни е изпратено искане във връзка с 

разследване по досъдебно производство. Молят да им отговорим кои 

лица са изпълнявали длъжността кмет на община Банско и община 

Симитли за периода 2018 – 2020 г. 

Изготвено е писмо, с което ги информираме, че за периода от 

2015 г. досега въпросното лице, изпълнявало длъжността кмет на 

община Симитли, е А. С. А., а за периода 2015 г. 

до 2019 г. длъжността кмет на община Банско е изпълнявал 

Г. И., а за периода 2019 г. досега – И. М. К.. 

Това е предложението ми за писмо, само ще си направя 

автокорекция на втория ред. 

Моля да го подложите на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 
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Ако няма, моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ГЕОРГИ БАХАНОВ: С вх. № НС-22-61/19.08.2022 г. по 

имейла сме получили оплакване от едно лице от поведение на 

областния координатор за Габрово на структурата в Дряново на 

партия „Възраждане“. Информира ни, че няколко човека с три имена 

и ЕГН молят да бъдат изключени от партията по собствено желание. 

Виждам, че е изпратено и по имейла на партия „Възраждане“, като 

посочва, че го изпращат и на Централната избирателна комисия, за 

да са сигурни, че няма да остане в папка „спам“ и да бъде 

игнорирано. Предлагам да остане за сведение, тъй като това са 

вътрешнопартийни организационни въпроси и Централната 

избирателна комисия не се занимава с тези въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви с вх. № НС-15-

18/18.08.2022 г. молба от Владимир Владимиров Иванов, член на 

Районна избирателна комисия – София, от квотата на 

„Продължаваме промяната“, да бъде освободен като член на 

Двадесет и пети РИК, считано от деня на решението на ЦИК, като 

въпросното лице моли да назначат на негово място определения 

резервен член от квотата на „Продължаваме промяната“ в Двадесет 

и пети РИК и при възникнали въпроси относно освобождаването му 

и назначаването на резервния член да бъдат обсъдени с 

упълномощени представители на „Продължаваме промяната“. 

Докладвам ви го за сведение. 

Колеги, във връзка с докладваната от мен молба предлагам да 

бъде включена нова точка в дневния ред на заседанието: Проект на 
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решение относно освобождаване на член от Двадесет и пети изборен 

район – София. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за допълване на дневния ред с проект на решение 

относно освобождаване на член на РИК в Двадесет и пети изборен 

район – София, има ли други предложения по дневния ред? 

Госпожо Стоянова? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да ме включите с нова точка: 

Проект на решение относно поправка на техническа грешка в 

Решение № 1316-НС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това е решението 

ни за избирателните списъци. 

Колеги, по направените предложения дневният ред се 

допълва с точка 6: Проект на решение относно освобождаване на 

член на РИК в Двадесет и пети изборен район – София, с докладчик 

колегата Ципов и точка 7: Проект на решение относно поправка на 

техническа грешка в Решение № 1316-НС с докладчик колегата 

Стоянова. 

Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, режим на гласуване за допълване на дневния 

ред. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-06-

82/17.08.2022 г. – писмо от община Сливен, за предоставяне на 

искана от нас информация във връзка с изборите, произведени на 

11 юли 2021 г. Писмото е адресирано до Столичната дирекция на 

вътрешните работи с копие до нас. Докладвам го за сведение. 
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Докладвам ви засега за сведение писмо от ОД на МВР – 

Шумен, с което във връзка със заведена преписка под съответния 

регистрационен номер искат да им предоставим информация за това 

дали две лица със съответните ЕГН са гласували на каквито и да е 

било избори в Република България или в Република Турция. 

Докладвам ви го за момента за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали най-напред 

представям за запознаване писмо с вх. № НС-04-01-10-1 от 

Министерството на електронното управление, от зам.-министър 

Кирилов, с прикачен към писмото протокол от извършената работа 

на екипа на Министерството. Докладвам го за запознаване и за 

работа впоследствие на работна група. 

Продължавам с писмо с вх. № НС-22-50-1, което е с 

благодарности за отговора на госпожа В. И., която изразява 

благодарности за отговора, който сме й изпратили във връзка с 

участието на независими кандидати в изборите за народни 

представители и желае успешни избори. 

Последният ми доклад в тази точка е по повод запитване 

относно разпределение на ръководни длъжности в секционните 

избирателни комисии по общини. Писмото е с вх. № НС-22-

60/19.08.2022 г. Подготвил съм кратък отговор в смисъл най-общо 

казано, че каквото Централната избирателна комисия е направила 

във връзка с назначаването на съставите на секционните 

избирателни комисии може да се намери в Решение № 1281-НС от 

16 август 2022 г. 

Предлагам да гласуваме текст на писмото с проектен номер 

3538 в същата папка. 

Колеги, оттеглям предложението за отговор, още повече ясно 

е решението на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

трета точка от дневния ред: 
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ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам писмо с 

вх. № НС-04-01-5-2/19.08.2022 г. Писмото е от работна група 

„Избори, с поредната петъчна справка за постъпилите съгласия от 

приемащи държави за организация на избирателни секции на тяхна 

територия. Най-важното ново в поредната справка е съгласието на 

властите на Федерална република Германия за разкриването на не 

повече от 40 места, както беше и на предишните избори. Други 

съществени промени няма. Самата таблица може да откриете във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Докладвам за сведение 

това писмо. 

Докладвам писмо също от секретариата на работна група 

„Избори“ с вх. № НС-04-01-11-3/19.08.2022 г., с което ни 

уведомяват, че в тяхно предишно писмо с техен номер 55-177-

32/18.08.2022 г., с което ни беше препратена грама от посолството в 

Мадрид с твърдение за нецелесъобразното разкриване на 

избирателна секция в град Арчидона, Испания, е допусната грешка – 

там имаше като мотив за искането твърдението, че в секция в град 

Арчидона е образувана на изборите през юли 2021 г. Тогава няма 

секция в Арчидона, има на изборите за президент и вицепрезидент и 

народни представители през месец ноември, когато са гласували 

104 човека на 14 ноември и по тази причина секцията е обявена като 

място по чл. 14, т. 3. Предложението за нецелесъобразност е 

свързано с това, че избирателите са били временно там. 

В момента го докладвам за сведение и моето предложение е 

да изчакаме с евентуалното закриване на тази секция, за да видим 

дали ще пристигнат от нея и заявления за гласуване и евентуално ще 

го докладвам отново в Комисията към края на сроковете за 

заявления за гласуване. Засега няма заявления за Арчидона. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-23-35/22.08.2022 г. 

Писмото е от Румелийската Асоциация за култура и солидарност, 

Ексишехир. Очевидно, тази организация организира кампания за 
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набиране на заявления за гласуване в град Ексишехир, но ни 

съобщават, че те се натрупват на две – секциите се виждат двойно, 

така е озаглавено. Аз проверих, не е точно така. Има подадени 

83 заявления, на другия надпис има две заявления. 

Предлагам да изпратим искане до „Информационно 

обслужване“ АД за обединяването на тези два записа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението на господин Томов да изпратим писмо до 

„Информационно обслужване“ АД за обединяване на подадените 

заявления за мястото, посочено в писмото? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

 

Продължаваме с четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е искане 

от председателя на ОИК – Девин, подписано от председател и 

секретар и подпечатано с печата на същата. Желаят да им изплатим 

възнаграждения за проведени две дежурства и едно заседание. 

Дежурството е дадено на 15 август в състав от председател и член, 

които са подготвили материали за провеждане на заседанието на 

следващия ден. Публикували са проект на дневен ред. Запознали са 

се с писмо за предсрочно прекратяване пълномощията на общински 

съветник; заседание, проведено на 16 август в състав от председател, 

двама заместник-председатели и 8 членове и на 18 август е дадено 

дежурство за изготвяне на документация за изпращане в 
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Централната избирателна комисия на документация относно 

изплащане на възнагражденията. 

Общата сума за възнагражденията е на стойност 841,89 лв. за 

двете дежурства и едно заседание. 

В искането е посочено да се изплатят пътни разходи на 

стойност в размер на 6 лв. на секретаря на ОИК – Девин, във връзка 

с пътуване за участието му за заседание. 

Приложени са счетоводна справка и протокол от заседанието 

като доказателство за провеждането му и решението за 

предсрочното прекратяване на пълномощника. Приложени са 

контролен лист и счетоводна справка и от Централната избирателна 

комисия. 

Предлагам да вземем решение, с което да изплатим исканото 

възнаграждение от ОИК – Девин, а за пътните  разходи, да го 

препратим на кмета на община Девин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

на колегата Баханов за изплащане на възнаграждение има ли 

изказване? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

По отношение на искането за изплащане на транспортните 

разходи да се препрати в тази част искането до кмета на община 

Девин с копие до ОИК. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Господин Чаушев, заповядайте. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-

154/11.08.2022 г. сме получили искане от ОИК – Исперих, за 

изплащане на възнаграждение за проведено заседание на 8 август 

2022 г., на което са присъствали председател, заместник-

председател, секретар и 8 членове, на което заседание са прекратили 

правомощия и са обявили следващия кандидат от съответната листа. 

По преписката има контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам да изплатим на ОИК – Исперих, за проведено 

заседание сумата от 603,82 лв. с осигуровките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване за изплащане на възнаграждения 

на ОИК – Исперих. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: С вх. № МИ-27-156/19.08.2022 г. е 

постъпило искане за изплащане на възнаграждения от ОИК – 

Дупница. Искането е съпроводено с протокол от проведено 

заседание, на което е прието решение за предсрочно прекратяване 

пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на 

коалиция „БСП за България“ и определяне за избран на следващия 

от същата листа. 

Искането е съпроводено със счетоводна справка и контролен 

лист. Предложението е за изплащане на 603,82 лв. за проведеното 

заседание, на  което са присъствали председател, зам.-председател, 

секретар и 8 членове ведно с осигурителните вноски. 

Предлагам да одобрим така направеното искане за изплащане 

на възнаграждения на ОИК – Дупница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 
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Ако няма, моля да гласуваме изплащане на възнаграждения 

на ОИК – Дупница. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Прекъсвам заседанието за 15 минути. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието с доклади в точка пета. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви изпратен ни 

препис от Определение – писмо с вх. № НС-08-9-43/19.08.2022 г. 

Определението е № 7746 от 19 август на Върховния 

административен съд, IV Отделение по адм. дело № 7386/2022 г. 

Делото е образувано по оспорено от И. И. Л. Решение № 1295-НС на 

Централната избирателна комисия. 

С определението е оставена без разглеждане жалбата на И. 

Л., подадена срещу решението, което цитирах. Прекратява се 

производството по делото и определението е окончателно. 

Докладвам го за сведение. 

Следващият ми доклад е Решение № 5325/19.08.2022 г. с вх. 

№ НС-08-44/19.08.2022 г., постановено от Административен съд – 

София-град, по адм. дело № 7659/2022 г. Производството е 

образувано по жалба от Е. К. С решението по делото се отхвърля 

жалбата на господин К. срещу Решение № 1231-НС от 11 август на 

Централната избирателна комисия. 

Междувременно, преди малко ми беше дадено писмо с вх. 

№ НС-08-46/22.08.2022 г., с което ни е изпратено разпореждане по 

вх. № 12-16/22.08.2022 г. на председателя на IV Отделение на 
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Върховния административен съд. С това разпореждане ни се 

изплаща жалбата на Е. К. с вх. № 12161/2022 г. по описа на 

Върховния административен съд за администриране и 

комплектуване на делото. Жалбата е срещу решението на 

Административен съд – София-град, което току-що ви докладвах. Тя 

е предоставена вече на звено „Правна дейност“, за да бъде 

комплектувана. Имаме възможност да изразим в еднодневен срок 

становище по жалбата на господин К.  

Предлагам предвид натовареността на Централната 

избирателна комисия в момента да не изразяваме становище по 

жалбата на господин К. срещу решението. 

Докладвам писмо с вх. №  НС-11-21/19.08.2022 г., с което ни 

е изпратена жалба от коалиция „Демократична България – 

Обединение“, с която се обжалва Решение № 2082-НС от 16 август 

на Централната избирателна комисия, в частта относно т. 3 от 

решението. Жалбата е до Върховния административен съд, така че 

ви я докладвам  за сведение.  

Административната преписка е комплектувана и внесена във 

Върховния административен съд с писмо – изх. № НС-08-

45/22.08.2022 г. Вх. № на Върховния административен съд е 12-

188/22.08.2022 г. Докладвам го за сведение на Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

точка шеста от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА 

НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – СОФИЯ. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, както ви докладвах в точка 

„Доклади по административни преписки“, постъпила е по 

електронната ни поща молба от В. В. И. за 

освобождаването му като член на РИК в Двадесет и пети изборен 

район – София. В тази връзка в моя папка от днес ще видите проект 
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на решение със следното съдържание: „Освобождава като член на 

Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 

София, В. В. И. със съответното ЕГН.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Решението е № 1320-НС/22.08.2022 т. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Във връзка с така приетото решение от 

Централната избирателна комисия също в моя папка от днес има 

писмо до представляващите коалицията на ПП „Продължаваме 

промяната“ чийто член току-що освободихме от Двадесет и пети 

изборен район – София, в най-кратък срок да направят предложение 

за попълване на РИК. 

Моля да го подложите на гласуване, госпожо Председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

 

Преминаваме към седма точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА 

ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 1316-НС ОТ 19 АВГУСТ 

2022 Г. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в папка с мои инициали от днес 

има проектен номер 1314. В Решение № 1316-НС/19.08.2022 г. е 

объркана една цифра, поради което ви предлагам проект на решение 

за поправка на техническа грешка с диспозитив: в т. 19 вместо 

„19 септември“ да се чете „17 септември“. В останалата си част 

решението остава непроменено. Това е предложението ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта на 

решение, докладван от госпожа Стоянова? 

Ако няма изказвания, моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1321-НС/22.08.2022 г. 

Връщаме се в пета точка. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, междувременно по жалбата на 

коалиция „Демократична България – Обединение“, във Върховния 

административен съд е образувано адм. дело № 7447/2022 г. Делото 

е насрочено за разглеждане на 23 август от 15,00 ч. и сме получили 

призовка чрез юрисконсулт Желязков по телефона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващият доклад 

е в точка първа. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо с вх. № НС-23-36 от 

Българския институт за стандартизация и с него ни изпращат линк 

към публикувания за обществено обсъждане проект на методика за 

удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо 

устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от 

Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация. 



30 

Докладвам го за запознаване предвид предстоящата утре среща с 

трите институции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия и насрочвам следващото заседание за утре, 

23 август 2022 г., от 14,00 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 18,00 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


