
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 229 

 

На 23 август 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно условията и реда за провеждане 

на предизборна кампания в изборите за народни представители  на 2 

октомври 2022 г. 

   Докладва: Димитър Димитров 

2. Доклад относно машинното гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Гергана Стоянова, Цветанка Георгиева, 

Севинч Солакова 

4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

   Докладва: Цветанка Георгиева 

5. Медийни пакети. 

   Докладва: Димитър Димитров 

6. Гласуване извън страната. 

   Докладва: Цветозар Томов 

6а. Проект на решение относно промяна в състава на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София. 

Докладва: Красимир Ципов 

6б. Проект на решение относно обявяване на обществена 

поръчка. 
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Докладва: Емил Войнов 

7. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Росица Матева, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Севинч Солакова, Гергана Стоянова, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов.  

 

Заседанието бе открито в 14,15 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме 14 членове на Централната избирателна комисия 

– налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно условията и реда за провеждане 

на предизборна компания с докладчик господин Димитров. 

2. Доклад относно машинно гласуване с докладчик господин 

Войнов. 

3. Доклади по административни преписки с докладчици 

Нейкова, госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Елка 

Стоянова, госпожа Ганчева, госпожа Гергана Стоянова, госпожа 

Георгиева и госпожа Солакова. 

4. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчик госпожа Георгиева. 

5. Медийни пакети с докладчик  господин Димитров. 

6. Гласуване извън страната с докладчици господин Томов, 

госпожа Ганчева и госпожа Стоянова. 

7. Разни – докладва господин Димитров. 
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Имате ли предложения? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (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); против – няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ В 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 

2022 Г. 

Господин Димитров, заповядайте по точка първа. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Във вчерашната ми папка, колеги, има проект с № 1275 за 

принципното решение относно условията и реда за провеждане на 

предизборната кампания в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Решението е дълго, 8-9 страници. То е същото, каквото сме 

приемали за всички избори през миналата година. Има една малка 

разлика, тъй като имаше добавка от 1 май, според която трябва 

партиите и коалициите, регистрирали кандидати във всички избори 

– изборите за Народно събрание, имат право на равно участие в 

раздела Българска национална телевизия и Българско национално 

радио – ІV Раздел на Глава 12. 

Освен това, знаете, че в Допълнителните разпоредби има 

дефиниции кой е доставчик, какво е, какво не е медия – отразено е 

всичко това в решението, което е такова, каквото е било и през месец 

ноември. 
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Ако искате, някакво време да се даде, за да бъде погледнато. 

Всъщност са изменени сроковете, тоест, приведени са към календара 

на сегашните предстоящи избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта. Имате ли изказвания или предложения по 

проекта?  

Ако нямате предложения или коментари, моля, режим на 

гласуване на така представения проект на решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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); против – няма. 

Решението е № 1322-НС/23.08.2022 г.. 

 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

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

№ НС-00-112. Писмото е от „Информационно обслужване“ АД и с 

него в отговор на наше писмо ни изпращат файл, съдържащ 

избирателните секции в страната с над 299 включени избиратели, 

както и избирателните секции извън страната, в които на 14 ноември 

2021 г. са гласували над 299 избиратели.  

Този файл се намира във вчерашна папка с моите инициали, 

екселски файл. Видно от него, 9363 избирателни секции в страната 

са с над 299 избиратели и има 289 избирателни секции извън 

страната, в които на 14 ноември 2021 г. са гласували над 

299 избиратели. 

Тъй като това е необходимо за определяне броя на секциите с 

машинно гласуване, а също така за определяне на секциите, в които 

ще има по две машини, аз предлагам да приемем следния критерий, 

а именно в избирателните секции, в които на изборите на 14 ноември 
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2021 г. са гласували над 349 избиратели, в тях да се постави втора 

машина. 

Само ще обърна внимание, че критерият на 14 ноември беше 

втора машина да се постави в избирателните секции, където са 

гласували на последните избори над 320 избиратели. И тъй като 

сега, в сравнение с изборите две в едно, сегашните избори изискват 

по-малко време за гласуване, считам, че критерият – над 

349 избиратели да бъде границата, при която да се постави втора 

машина, е подходящ.  

В този случай ще се получи следното разпределение: в 

страната 9 363 избирателни секции ще бъдат с машинно гласуване, а 

от тях 1108 секции ще бъдат с две машини; извън страната 

в 289 избирателни секции ще има машинно гласуване, а от тях 233 

ще бъдат с две машини. 

Ако няма възражения, предлагам да определим по този начин 

броя на машините за предстоящите избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, за да сме 

сигурни, че сме чули всички числа, секциите в страната с над 

299 избиратели колко са?  

РОСИЦА МАТЕВА: 9363 секции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложението е  

секциите с над 349 гласували в изборите за народни представители  

на 14 ноември 2021 г. да бъдат с две машини и това са 1108. Тук 

говорим само за страната. А за извън страната?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: 289 са избирателните секции, в които са 

гласували над 299 избиратели, тоест, в 289 секции ще има машинно 

гласуване. От тях в 233 секции са гласували над 349 избиратели и 

там се предлага да има втора машина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

предложението на господин Войнов. Имате ли други предложения 

какъв да ни бъде критерият както за страната, така и извън страната 

– там, където са гласували повече от 349 избиратели в предходните 

избори, да има втора машина за гласуване? 
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Ако няма други предложения, моля, режим на гласуване. 

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. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е още едно 

писмо с вх. № НС-00-118. То е във връзка с проведената работна 

среща преди обед. От „Информационно обслужване“ АД ни 

уведомяват, че с оглед запазване функционалността на данните от 

последните избори, а именно показване на криптографския хеш и 

идентификационния номер на машината за гласуване, следва да се 

запази форматът на данните от машинното гласуване, версия 1.6. 

Препоръчват това да бъде включено в изискванията към 

обществената поръчка. 

Докладвам го за сведение и за съобразяване при изготвяне на 

проекта за обществена поръчка. 

Постъпило е писмо от Министерството на електронното 

управление с вх. № НС-04-27. С него ни канят на публично 

обсъждане на проекта за актуализирана методика за удостоверяване 

на съответствието, което ще се проведе на 26 август 2022 г. – петък, 

от 11,00 ч. в Мраморната зала на Министерството на електронното 

управление. Докладвам го за сведение. 

Уважаеми колеги, във връзка с проведената работна среща с 

Министерството на електронното управление, БИМ и БИС тази 

сутрин, съм подготвил коригирани правила относно реда и 

условията за извършване на доверено изграждане с направените 

забележки от работното обсъждане. 

Моля да се запознаете. Намират се в папка с моите инициали. 

Докладвам го за запознаване и по-късно евентуално за обсъждане. 

Накрая ще докладвам две писма от ГД „Жандармерия“ с вх. 

№ НС -04-02-203-1 и вх. № НС-04-02-203-2. 
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С първото писмо ни уведомяват за лицата, допуснати в склада 

на „Карго Партнер“ за периода 11 – 19 август, както и за вида и броя 

на внесените резервни части, които отговарят на указаното в нашето 

писмо. Уведомяват ни, че машини за гласуване не са изнасяни или 

внасяни в склада. 

С второто писмо ни уведомяват, че е създадена необходимата 

организация за недопускане на лица в склада, считано от 22 август 

2022 г. Докладвам ви ги за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка 

и аз ще ви направя едно предложение. 

Във връзка с проведената тази сутрин работна среща с 

представители на Министерството на електронното управление, 

Българския институт по метрология и Българския институт за 

стандартизация ви предлагам да изпратим до трите институции едно 

писмо, с което да изискаме да бъде предоставена на Централната 

избирателна комисия пълната техническа документация, както и 

всички относими материали, които са им били предоставени и 

послужили за целите на процеса по удостоверяване на 

съответствията по реда на чл. 213а за всички видове избори. 

Колеги, ще допълня текста: за всички видове избори, 

произведени през 2021 г. 

Ако нямате предложения, моля да гласуваме изпращането на 

това писмо. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

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

Тъй като колегата Войнов докладва предложения на 

„Информационно обслужване“ АД, в тази точка ще ви докладвам, че 

с вх. № НС-00-117/23.08.2022 г. „Информационно обслужване“ АД 

са ни изпратили писмо, с което ни информират, че като 

технологичен партньор на ЦИК изразяват готовност да подпомогнат 
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Комисията по всички въпроси, за които разполагат с експертиза с 

целия наличен ресурс на дружеството. 

 

Преминаваме към точка трета от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

 Господин Димитров, заповядайте, ако имате готовност в тази 

точка. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не мога в момента да докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Елка 

Стоянова? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря,  госпожо Председател. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-00-116, което е 

свързано с писмо от „Информационно обслужване“ АД. Те ни 

уведомяват, че по наше писмо с № НС-00-115, с което им даваме 

указания за корекция в публикуваното на сайта ни заявление за 

гласуване в страната, са извършени съответните корекции, а именно 

„Кемниц“ и „Кемиц“ са обединени под наименованието „Кемниц“ и 

Ескишехир, община Тепебашъ – дълго наименование – е обединено 

като едно общо – област Ескишехир, община Тепебашъ Кардешлер 

Ортаокулу, Ескишехир. 

Докладвам го в тази точка, тъй като не смятам, че е за точката 

„Гласуване извън страната“. Административно действие като това 

би следвало да бъде докладвано, затова сега го докладвам. 

Към момента нямам готовност с останалите доклади в тази 

точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Председател! 

Колеги, докладвам писмо, което току-що ми беше разпределено, 

което е с копие до  господин Томов. Надявам се да се е запознал. 

Писмото е с вх. № НС-04-01-20/23.08.2022 г., като то е от 

работна група „Избори“. Министерството на външните работи 

предлага използването на защитена облачна платформа за 
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улесняване комуникацията между министерството и Централната 

избирателна комисия. По-надолу съгласно писмото, както го 

виждате, се предлага тази платформа да бъде използвана между 

двете институции за изчерпателно изброени в тирета дейности, 

които, доколкото си спомням, бяха и предмет на работната среща. 

Но по мои спомени на срещата не се стигна до някакво решение. 

Отделно се сочи, че списъкът може да бъде разширен, тъй като 

платформата е гъвкава и дава големи възможности за бъдещо 

използване; посочва се за демонстрация на функционалността адрес 

– съгласно текста на писмото. Сочат, че е качено сканирано 

заявление, подадено лично от посолството на Република България в 

Претория и посочват как може да стане достъпът, а именно чрез 

линк по съответния ред, описан в писмото. Ние можем да получим 

информация на посочения телефон в Министерството на външните 

работи. Сочи се какво ще се случва при всяка промяна, запис и така 

нататък. 

Колеги, в последните два абзаца всъщност са обективирани 

очакванията на работна група „Избори“ от Централната избирателна 

комисия, а именно очакват да бъде одобрен технологичен ред за 

изпращане на сканирани заявления до ЦИК чрез използване на 

защитена облачна платформа на Министерството на външните 

работи. Допълнително предлагат да определим лице за контакт  по 

технически въпроси, свързани с използването на платформата. 

Колеги, аз ще си изразя моето мнение като докладчик. Считам, 

че с протоколни решения от вчера Централната избирателна 

комисия одобри технологичен ред за обработка на писмените 

заявления за гласуване извън страната, които пристигат в ДКП. По 

мое мнение към момента не се налага промяна на този технологичен 

ред. Но това, естествено, е решение на Централната избирателна 

комисия. Считам, че писмото може да се обсъди с оглед по-

нататъшната работа между двете институции с цел улеснение на 

процесите, които обхващат произвеждането на изборите извън 

страната и се извършват в известна степен в сътрудничество между 
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Централната избирателна комисия и Министерството на външните 

работи. 

Предлагам да направим работна група. Все пак и колегата 

Томов може да изрази мнение като ръководител на гласуването 

извън страната. Но аз към момента не смятам, че следва да се 

променя редът, по съображения, които мога и сега да изразя като 

докладчик на писмото, както казах. Считам, че с оглед това, че към 

момента, доколкото разбирам, не са кой знае какво. Аз лично 

очаквах да получим това заявление по съответния ред. 

Това е моето мнение, но предлагам, когато колегата Томов 

прецени или по Ваша преценка,  госпожо Председател, да го 

обсъдим на работна група, но не предлагам промяна в 

технологичния ред за обработка на писмените заявления, които 

постъпват в ДКП. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с това писмо. То пристигна днес малко преди началото на 

заседанието, така че остава за работна група. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-04-01-18/19.08.2022 г.  Това е писмо, в което са поставени 

въпроси от работна група „Избори“. Всъщност темата е 

удостоверението по чл. 263, ал. 2 от Изборния кодекс, като в 

няколко точки се поставят въпроси, свързани с удостоверението, а 

след това се сочи как ние сме отговаряли. 

Имат очаквания от нас да включим текст в методическите 

указания, което предлагат, както и използват възможността да ни 

изпратят изготвен от Министерството на външните работи образец 

за удостоверение за съгласуване. 

Аз възложих на юрисконсулт от администрацията с оглед това, 

че той е готвил предходни писма, да изготви отговор. Отговорът е 

във вътрешната мрежа. Но тъй като той е доста пространен и 

всъщност преповтаря вече изразени становища на Централната 

избирателна комисия, в тази разпоредба няма промяна, аз считам, че 

за да не товарим документооборота, може да отговорим с едно 
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изречение: съгласуваме предложения проект на удостоверение без 

забележки. Достатъчно е едно изречение, тъй като Централната 

избирателна комисия със свои писма за предходни избори, както 

сочи и работна група „Избори“, многократно е изразявала становище 

по поставените въпроси. Така че предлагам кратък текст на отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения?  

Ако нямате, моля, режим на гласуване. 

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. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви само за 

сведение постъпил въпрос от гражданка по имейл, свързан с 

гласуването в чужбина. То е с вх. № НС-22-62 и се намира в папка с 

моите инициали от вчера. Ще го резолирам за предоставяне на 

групата, която обобщава въпросите и отговорите, тъй като липсва 

такъв отговор, а мисля, че ще бъдат чести запитванията, да бъде 

отразен в рубриката „Въпроси и отговори“ отговорът на въпроса 

относно гласуване в секция в чужбина. 

Колеги, коригирам си доклада. Намерих, че фигурира в 

рубриката „Често задавани въпроси“ в секцията „Гласуване извън 

страната“ отговор на зададения от гражданката въпрос. Така че няма 

да има нужда от по-нататъшни действия, а само за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Извинете, колеги, аз ще взема думата и 

ще се възползвам от свързан доклад, тъй като имам три номера на 

писма, които са по същия повод. Ще ги докладвам само за сведение. 

Ще бъдат представени за проверка дали има отговор в рубриката 
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„Въпроси и отговори“ и ако няма, ще бъде качен съответен отговор. 

Входящите номера са НС-00-101/22.08.2022; НС-22-68/22.08.2022 г. 

и НС-00-101/18.08.2022 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Като свързан доклад предлагам, тъй 

като вече на нашата страница е активна рубриката „Въпроси и 

отговори“, относно частта гласуване извън страната, да препратим 

на работна група „Избори“ и в рамките на разясненията и 

информационната кампания, която Централната избирателна 

комисия прави, да публикуват по удачен начин и да разпространят 

чрез сайтовете на дипломатическите и консулски представителства 

или друг удачен начин сред българските общности линка към тези 

въпроси и отговори с оглед улеснение на българските граждани, 

които ще упражнят правото си на глас извън страната в 

предстоящите избори.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов);  против –   няма. 

Следващ докладчик е госпожа Цветанка Георгиева. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ МИ-06-449/22.08.2022 г. Това е писмо, което сме получили от 

кмета на община Добричка с искане за разрешение на достъп до 

помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали. 

Искането е във връзка с водено разследване. 

Предлагам ви да гласуваме писмо, в което да съобщим, че не е 

необходимо изрично разрешение на Централната избирателна 

комисия, а този достъп, когато е по искане на органите на МВР, на 
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разследващи органи, се осъществява на основание точката от 

Решение № 1244-МИ/30.09.2019 г. на Централната избирателна 

комисия. 

Моля да погледнете писмото и ако нямате възражения, да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов);  против –   няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието до 16,00 ч. във връзка с 

предстоящата работна среща. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Имаме кворум – 

14 членове сме в залата. 

 

Продължаваме с доклади по точка трета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви докладна записка с 

вх. № ЦИК-09-230/23.08.2022 г. относно одобрения с протоколно 

решение от 6 август от 2022 г. разход за изработка на банер, табела и 

предпечатни услуги и предлагам да бъде взето решение. 

Постъпила е фактура с номер, описан в докладната записка, и 

ви моля да одобрим изплащането на този разход по фактура 

№ 10270773 от 19 август 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 
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Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от ГД ГРАО, 

главен директор И. Г., с вх. № НС-04-03-44/23.08.2022 г., с което ГД 

ГРАО ни уведомява, че е осигурила алтернативен начин за справка 

за номера на избирателната секция  и мястото на гласуване за 

изборите за Народното събрание на 2 октомври за всички български 

граждани и в приложение към писмото е описан начинът, по който е 

осигурена справката, а именно през интернет на адрес на ГД ГРАО 

чрез SMS с посочен номер, на който се изпраща, и чрез стационарен 

или мобилен телефон, на който след набиране и предоставяне на 

ЕГН операторът уведомява за номера и адреса на секцията. 

Аз не знам как се предоставя ЕГН, как Комисията за защита на 

личните данни е одобрила такова уведомяване, но в крайна сметка 

това са начините.  

Колеги, предлагам Ви информацията, която ни е изпратила ГД 

ГРАО за начините, по които се извършва справка за мястото на 

секцията и номера на избирателната секция, в която всеки избирател 

и български гражданин може да гласува в изборите за Народното 

събрание на 2 октомври, да бъде публикувана като съобщение на 

нашата интернет страница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  



15 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам писмо от РИК 15 – 

Плевен с вх. № НС-15-25/23.08.2022 г. С него ни обръщат внимание, 

че в приложената таблица на позиция № 10 – ПП „Консервативно 

обединение на Десницата“ към графа „Решение на ЦИК“ е посочено 

Решение № 1288-НС/16.08.2022 г., а при справка в сайта на ЦИК е 

установено, че партията е регистрирана с Решение № 1287-НС от 

16 август 2022 г. 

Колеги, извърших проверка в справката във вътрешната 

мрежа, която сме изпратили на районните комисии, която е в папка с 

моите инициали. Няма допусната такава грешка – коректно е 

описано Решение № 1287-НС на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия в „Регистри“, в публичния 

регистър на регистрираните политически партии и коалиции в 

позиция № 10, където е описана ПП „Консервативно обединение на 

Десницата“, коректно е изписано Решение № 1287-НС, има линк към 

него. Така че не знам къде е допусната тази грешка, но според мен 

няма такава допусната. Писмото е за сведение. 

Следващият ми доклад е писмо от ДАНС с вх. № НС-04-02-

211/23.08.2022 г. В отговор на наше запитване относно присъствие 

на представители на медиите по време на инсталиране на софтуера 

на машините за гласуване ни уведомяват, че поставените въпроси не 

са от компетенциите на ДАНС и съгласно т. 4 от Решение № 775 на 

Министерския съвет от 10 ноември 2021 г. достъпът до 

помещенията, в които се съхраняват устройствата за машинно 

гласуване, се допуска само с разрешение на ЦИК. Това е отново за 

сведение. 

Колеги, докладвам ви във връзка с изтеклия срок на 22 август 

2022 г. за регистрация на инициативни комитети от районните 

избирателни комисии. В Централната избирателна комисия са 

постъпили следните писма: писмо, вх. № НС-15-24/3 от 23 август 

2022 г. от РИК – Варна, с което ни уведомяват, че в РИК – Варна, е 

регистриран един инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат за народен представител – Ц. Х. А. 
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От РИК – Ловеч, с вх. № НС-15-24/2 от днешна дата ни 

уведомяват, че няма регистрирани инициативни комитети.  

От РИК 26, с вх. № НС-15-24/1 от 22 август 2022 г. ни 

уведомяват, че няма регистрирани инициативни комитети за участие 

в изборите за народни представители. 

От РИК 21 – Сливен, ни уведомяват с писмо – вх. № НС-15-

24/22.08.2022 г., че към 17,00 ч. на 22 август 2022 г. няма 

регистрирани инициативни комитети.  

Възложих на звено „Регистри“ да бъде извършена проверка и в 

папка с моите инициали във вътрешната мрежа има изготвена 

справка за регистрираните инициативни комитети за издигане на 

независими кандидати, като освен този, за който РИК – Варна, ни 

информира, има регистриран инициативен комитет и в РИК 25 за 

издигане на независим кандидат – Л. Й. Й. 

Едновременно с това в справката, която виждате във 

вътрешната мрежа, извън папката на членовете – справка за 

регистрирани инициативни комитети, според мен тя не е правилно 

озаглавена, тъй като това не е справка за регистрирани инициативни 

комитети, а справка за внесените депозити по сметка на Централната 

избирателна комисия. Има внесени депозити от четири лица, но от 

тези четири внесени депозита имаме данни за регистриран 

инициативен комитет за издигане на независим кандидат само за 

Цветан Христов Атанасов. 

Ще възложа на счетоводството да проверят – предполагам, че 

депозитът е внесен и за втория независим кандидат, тъй като има 

решение, с което е регистриран инициативният комитет. Без да е 

внесен депозитът, няма как да е регистриран. 

Това са за момента данните. Няколко пъти беше извършвана 

проверка на страниците на районните избирателни комисии за 

публикувани решения за регистрация на инициативни комитети. 

Така че това е докладът, свързан с регистрациите на инициативни 

комитети. 
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Колеги, във вътрешната мрежа в папката с моите инициали 

има изготвено писмо до „Български пощи“, аналогично на писмата, 

които сме изпращали за предходни избори, с които ги молим във 

връзка с разяснителната кампания за предстоящите избори за 

народни представители да ни предоставят ценово предложение 

относно следните услуги: печат на информационно табло, плакат, с 

посочени размери, тираж – посочен е същият тираж, като на 

предходните избори, пакетирани в кашони, съответно как да бъдат 

пакетирани и доставка на колегите пратки до областните 

администрации. 

По-рано ги изпращахме, за да бъдат поставяни на видни места 

пред секционните избирателни комисии. Мисля, че ако този път по-

рано, каквото е и нашето намерение, можем да изпратим, дали да не 

увеличим тиража и да изпратим до повече места и в държавните 

институции като министерства, структури на НАП, на НОИ, да 

бъдат разпространени такива плакати. Ние сме го правили по-рано с 

Български пощи – те могат да ги пакетират според указания от нас 

брой и адреси, да бъдат разпространени. Дали да не увеличим броя 

на тиража на плакатите и броя на пратките? 

Колеги, предлагам да поискаме офертата в два варианта – при 

тираж 18 хиляди, при тираж 50 хиляди, и при брой пратки 28 

или 100. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Ако няма, 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.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, последният ми доклад в тази 

точка, тъй като няма точка „ Доклади по дела, жалби и сигнали“, ще 

докладвам току-що постъпила в Централната избирателна комисия 

призовка – вх. № НС-08-46/1 от 23 август 2022 г., от Върховния 
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административен съд, с която ни уведомяват, че по жалбата на Емил 

Колев е образувано адм. дело № 8480/2022 г., като съдебното 

заседание по делото е насрочено за 24 август 2022 г. от 15,00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик в тази точка е госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване писмо с вх. 

№ НС-03-28/23 август 2022 г. от администрацията на Министерския 

съвет. Проектът на писмо е по организационно-техническата 

подготовка, разпределението на задачите и възлагането на дейности 

по изготвяне, изработка и поставка на изборни книжа и материали.  

Докладна записка с вх. № НС-09-232/23.08.2022 г. относно 

предложения за сключване на граждански договори със служителите 

от Народното събрание, които се ангажират с подпомагане на 

дейността на Централната избирателна комисия, а именно от 

дирекции „Информационни и комуникационни системи“, 

„Управление на собствеността“, „Административно обслужване“, 

„Парламентарна канцелария“ и сектор „Квестори“. С тези служители 

ще бъдат сключени граждански договори, възнагражденията – от 

план-сметката, съгласно ПМС № 241. 

От Главния секретар очакваме да ни бъдат предоставени 

списъци на служителите поименно с посочване на дейностите, които 

ще изпълняват. Предлага се Централната избирателна комисия да 

изпрати писмо до Народното събрание, както и приложения към 

докладната записка проект на договор, но той си остава проект, 

който не е изготвен по надлежния ред. Затова Ви предлагам да 

изпратим писмо до Главния секретар на Народното събрание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от ГД ГРАО сме получили 

коригирани данни относно адресите на избирателните секции. 

Докладвам ви писмото за сведение и ви предлагам цялостната 

информация в рубриката за избирателите относно адресите на 

избирателните секции – да подновим информацията, тъй като тази е 

въз основа на получени данни от общинските администрации. 

Моля за протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладна записка, вх. № ЦИК-09-

229/22.08.2022 г., относно заплащане на стенографски услуги. 

Съгласно Вътрешните правила и сключени договори от 15 март 

2022 г. за стенографски услуги, представени отчети за извършена 

работа в периода 1 юни – 31 юли 2022 г. от В. В. П. и С. И. М., 

предлагам да одобрим така изготвените и представени отчети за 

извършената работа по сключените договори и да одобрим 

плащането, за което имаме данни – на обща стойност 1190 лв., а 

средствата са по § 02-02 от бюджета на Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

гласуване. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладна записка с вх. № ЦИК-09-

231/23.08.2022 г. за публикуване и информация от Годишния 

финансов отчет на Централната избирателна комисия за 2021 г., 

както и Одитния доклад на Сметната палата за същия период. 

Посочени са поименно документите, които съгласно нормативните 

изисквания и указания на министъра на финансите следва да бъдат 

публикувани на страницата на Централната избирателна комисия до 

края на месеца, следващ месеца, в който е получен одитният доклад. 

Предлагам да одобрим публикуването на така посочените 

документи на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

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.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, писма с вх. №№ НС-05-31 и 

НС-05-25/4 от 23 август 2022 г. от областния управител на област 

Монтана и от Областна администрация на област София сме 

получили писмо. С първото ни се предоставя информация относно 

броя на избирателите и се прави предложение за тираж на 

бюлетините.  

Второто писмо е адресирано до секретаря на Столичната 

община с копие до Централната избирателна комисия от областния 

управител на област София с искане да получи информация за роя 

на избирателите от Столична община за трите изборни района, както 

и предложение за тираж на бюлетините. За сведение ви го докладвам 

и ви уведомявам, че актуална информация, попълнена въз основа на 

предложенията на областните управител за тираж на бюлетините и 

публикувана във вътрешната мрежа, е в папка с моите инициали, 
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като Таблица №  3 – справка за бюлетините по изборни райони. 

Само за сведение. 

За сведение и запознаване ви докладвам – в папка „Технически 

характеристики на бюлетините“ да се запознаете с предложенията за 

технически характеристики. 

Във вътрешната мрежа трябва да има публикувани две писма, 

адресирани до всички областни управители, с копие до районните 

избирателни комисии и до областните управители. В писмото до 

всички областни управители искаме в срок до 30 август тази година 

да получим информация за необходим тираж на бюлетините за 

изборния район, за съответния изборен район, а в срок 

до 9 септември да изпратят информация за адреса за доставка на 

бюлетините в административния център на областта. 

Предлагам ви срокът 9 септември 2022 г. да стане 5 септември 

2022 г. Това писмо до областните управители е с копие до 

министъра на вътрешните работи и до всички районни избирателни 

комисии. 

Второто писмо е до всички районни избирателни комисии и до 

всички областни управители с копие до МВР и до Печатницата на 

БНБ и е свързано с упълномощаването, съответно оправомощаване 

на лица за получаване на бюлетините от Печатницата, която ги е 

отпечатала. От тях искаме в срок до 9 септември по електронната 

поща на ЦИК и на Печатницата на БНБ да изпратят информация за 

упълномощените лица. Посочили ме кои данни са необходими. 

Моля да ги гласуваме едновременно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

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.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с извършени 

промени в съставите на районните избирателни комисии, както в 

някои случаи и приети решения за поправка на технически грешки, 

предлагам да изпратим писма до Комисията по досиетата с 

приложен списък на лица с данни за тяхното ЕГН и длъжност в 

съответната комисия. Проектът на писмо и списъкът на членовете е 

във вътрешната мрежа. Ще добавим и последните промени, които са 

извършени в съставите на РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 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.  

Колеги в тази точка ще Ви докладвам докладна записка, 

вх. № ЦИК-09-233/23.08.2022 г., относно предложение за сключване 

на договор с външен експерт, който да подпомага дейността на 

Централната избирателна комисия при подготовката на обществени 

поръчки, свързани с изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

С наше писмо, вх. № НС-03-18/16.08.2022 г., до Главния 

секретар на Министерския съвет сме поискали да бъде подпомогната 

работата на Централната избирателна комисия. На 18 август 2022 г. 

с писмо – вх. № НС-03-22, сме получили отговор, с който от 

администрацията на Министерския съвет е посочен техният 

служител Б. Ц. – главен експерт в отдел „Обществени поръчки“ от 

администрацията на Министерския съвет.  

Към докладната записка е приложен проект на договор, в 

който е посочено и предложение за възнаграждение да ангажираме 

господин Ц. до 15 септември 2022 г. да подпомага 

Централната избирателна комисия при изготвянето на обществените 



23 

поръчки. По бюджета на ЦИК има налични средства за извършване 

на плащания по договора по § 02-02 „Персонал по извънтрудови 

правоотношения“ по план-сметката за изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Също така към докладната записка е приложен контролен лист 

от 23 август 2022 г. за извършване на предварителен контрол от 

финансовия контрольор преди приемане на задължение и изразено 

мнение за законосъобразност относно поемането на задължение в 

размера, посочен в проекта на договора.  

Предлагам да одобрим сключването на договор с господин 

Цветков при така посоченото в проекта на договор възнаграждение, 

както и с всички условия в предложението за проект на договор. 

Казвам „предложение за проект на договор“, тъй като проектът е 

изготвен, но е приложен към докладната неподписан от съставилите 

го служители, изписани са само техните имена, поради което ще 

обърна внимание на администрацията да подготвят документацията, 

така както е необходимо, за да може да се докладва с яснота кой е 

изготвил проектите на договор.  

Колеги, предлагам да гласуваме сключването на договор с 

господин Ц. 

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.  

Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моята папка от днес има 

няколко писма, които Ви предлагам за преглед. Проектните номера 

на писмата, подготвени до мейлите ви във връзка с разяснителната 

кампания, са с №№ 35-68, 35-69, 35-70 и 35-71. Единственото, което 

трябва да уточним по параметрите на тези писма, са детайлите във 
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връзка с начало и край на излъчванията и съответно за цялата група 

от всяка от групата медии ще бъде изпращано общо запитване. 

Изобщо тези параметри, които включват преценка в рамки „от-

до“, предлагам да бъдат обсъдени от Комисията за всяко писмо 

поотделно. В тази връзка, ако прецените, можем да направим кратко 

прекъсване, за да се запознаете с тях. 

Извън тези проектни номера, които в момента ви предложих за 

запознаване – пак повтарям: №№ 35-68, 35-69, 35-70 и 35-71 

включително, Ви докладвам, че получихме и чернова на 

предварително изготвения вариант на един от преработените 

клипове. Това е за хората с трайни увреждания. 

В същата папка има файл, третият файл отгоре-надолу, на 

който е видео изображението. Моля да обърнете внимание, че това е 

файлът, който е само с жестомимичен превод. Ще има още един със 

субтитри, така както сме написали за изпълнителя. Така че моля да 

погледнете и видеото и ако нещо Ви направи впечатление или имате 

забележки, да може да върнем към изпълнителя, за ги отрази 

своевременно.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Има и приложен аудио файл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моето предложение е периодът, в 

който да се излъчват нашите материали, да бъде от 28 август 2022 г. 

– мисля, че дотогава ще можем да се организираме или всъщност то 

е неделя. Може би 28 или 29 август, съответно до 2 октомври 

включително, защото това са разяснителни материали на 

Централната избирателна комисия и могат да бъдат излъчвани 

включително и в изборния ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Записвам като предложение за период на 

кампанията: 29 август 2022 г., понеделник, до 2 октомври 2022 г., 

нали така! 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения в тази част? Обединяваме ли се така: 29 август – 

2 октомври 2022 г.? Добре.  

Има ли други предложения по текста? Ако няма други 

предложения, с редакцията за периода на кампанията, подлагам на 

гласуване предложенията за писма до ВTV, „Дарик“, „Investor 

Media“ и „Нова Броудкастинг Груп“. 

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.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: По отношение на писмата, нанесла съм 

корекциите и ще бъдат изпратени, а по отношение на клипа, моля да 

се запознаете със същия и ако имате бележки, да ги отразим, за да 

можем да върнем на изпълнителя, за да си върши работата. 

Допълвам коментарите – в корекцията, която ще бъде отразена 

в клипа в последния кадър, отляво, където се чете „Избори за 

Народно събрание“, а вдясно „2 октомври 2022 г.“, в средата – 

иконата, която в момента на екран. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Едното в цифра, а другото с думи, за да си 

се балансира от едната и другата страна.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Това ще бъде нанесено като корекция. 

Моля да го подложите на гласуване, за да изпратим на 

изпълнителя, за да извърши корекцията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

предложенията на госпожа Стоянова и направеното предложение за 

корекция, моля да го одобрим с протоколно решение и да върнем на 

изпълнителя за корекции. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Упълномощавам госпожа Матева да води заседанието. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в 

„Доклади по административни преписки“ има ли други доклади? 

Заповядайте, колега Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, предлагам да включим нова 

точка в дневния ред: Проект на решение относно промяна в състава 

на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 

София“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Други 

предложения за промени в дневния ред? 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля и предлагам да включим точка 

„Обявяване на обществена поръчка“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

предлагам това да са точки 6а и 6б. Точка 6а ще бъде: Проект на 

решение относно промени в състава на РИК 25 – София“ и точка 6б: 

„Обявяване на обществена поръчка“. 

Моля, режим на гласуване за промяна в дневния ред. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Заповядайте, колега Георгиев. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: С вх. № МИ-27-158 от 22 август 

2022 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждения на 

членовете на ОИК – Сливен, за проведени едно заседание и две 



27 

дежурства през месец август 2022 г., като заседанието е било във 

връзка с разглеждане на постъпило постановление за прекратяване 

на досъдебно производство, изясняване на фактическата обстановка, 

изготвяне на становище за преценка дали е налице административно 

нарушение.  

Първото дежурство е във връзка с подготовка на заседанието, а 

второто е за изпращане на последваща кореспонденция. Сумата, 

която се изисква, е в размер на 1123,85 лв. Приложени са към 

преписката всички изискуеми документи. 

Колеги, предлагам Ви с протоколно решение да одобрим 

исканата сума за ОИК – Сливен. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

 

Колеги, преминаваме към пета точка: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Заповядайте, колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо 

председателстващ. 

Колеги, в моята папка има един файл, в който има списък на 

всички медии и медийни доставчици, които са обявили своите 

тарифи в срок до вчера, което е срокът по кодекс. Понеже имаме 

задължение да ги обявим публично, предлагам да одобрим този 

списък от 170 позиции и на страницата да организираме връзка към 

тарифи „Медии“. Така сме нарекли преди и така наричаме обичайно 

файлът, който показваме. Това е моето предложение. 



28 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

 

Продължаваме с шеста точка от дневния ред: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, този път се очертава 

да бъда съвсем кратък. 

Има две писма от граждани, по-скоро гражданки, които 

изявяват желание да сътрудничат като членове на секционни 

избирателни комисии извън страната. 

Писмата са вх. № НС-22-72 и вх. № НС-2273 от днешна дата. 

Мисля, че ние имаме протоколно решение да ги препращаме към 

Външно министерство, не е необходимо да гласуваме отново. 

Също имам да Ви докладвам писмо, № НС-22-69. Госпожата, 

която ни го праща ни съобщава, че при опит за регистрация за 

гласуване извън страната получава съобщение, че има 

несъответствие с международен документ, който има, и този в 

регистъра. 

Точки 7 и 8 на „Въпроси и отговори“ за гласуване извън 

страната ние сме разглеждали такава ситуация. Няма какво да 

добавим в тази връзка в нея. Така че докладвам за сведение това 

писмо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Преминаваме към точка 6а: 



29 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА 

НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – СОФИЯ. 

Заповядайте, колега Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес с вх. № НС-

11-28 постъпи заявление от коалиция „Продължаваме Промяната“. 

След освобождаването на члена на РИК 25 – В. В. И., днес постъпи 

предложение да назначим резервния член Е. Г. Г. 

С оглед на това Ви предлагам следния проект на решение: 

Постъпило е заявление от Никола Минчев, упълномощен 

представител на коалиция „Продължаваме Промяната“, на мястото 

на В. В. И. – член на РИК, освободен с Решение № 1320-НС от 

22.08.2022 г. на ЦИК, за член на РИК да бъде назначен Емил 

Георгиев Георгиев, от предложения резервен състав. 

Към предложението са приложени: пълномощно в полза на 

Никола Георгиев Минчев, декларациите по съответните текстове от 

Изборния кодекс и копие от дипломата за завършено висше 

образование на предложения кандидат и са налични в преписката по 

назначаване на районната избирателна комисия. 

С оглед на това Ви предлагам следното  

 

„РЕШЕНИЕ: 

Назначава за член на Районна избирателна комисия в Двадесет 

и пети изборен район – София, Емил Георгиев Георгиев, със 

съответното ЕГН. 

На лицето да бъде издадено удостоверение.“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по така предложения проект? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1323-НС/23.08.2022 г. 

 

Преминаваме към точка 6б: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в папка „Обществена 

поръчка за логистика“ се намира проект на решение относно 

откриване на процедура на договаряне без предварително обявление 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по 

осигуряване на машинното гласуване“ в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г., за частичните местни избори 

на 9 октомври и на 23 октомври, съгласно техническата 

спецификация и условията на договора. 

Както казах, предвижда се процедура на договаряне без 

обявление, тъй като има необходимост на неотложно възлагане на 

поръчката. Спешността е в резултат на изключителни обстоятелства 

и е налице обективна невъзможност да бъдат спазени 

законоустановените срокове и нормалното изпълнение на 

нормативно установените дейности на Централната избирателна 

комисия, което не е в резултат на действия на Възложителя. 

Подробно са мотивирани тези обстоятелства. 

Както казах, подробно е мотивирана изключителната 

спешност на обявяване на поръчката. Предвижда се да бъдат 

поканени две лица. Виждате, можете да се запознаете с проекта за 

обществена поръчка. Можете да се запознаете с обществената 

поръчка и техническата спецификация, приложена към нея. 

Предлагам да се запознаете с проекта на решение и малко по-

късно да го обсъдим и евентуално да го приемем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, всички 

изготвени проекти на документи, които имат отношение към току-
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що направения доклад на колегата Войнов, са във вътрешната 

мрежа.  

Моля да се запознаете – в работна група бяха обсъждани, но 

сега, с всички направени по тях редакции. 

Ще прекъсна заседанието за запознаване, след което ще 

продължим само с тази точка, тъй като другата част от дневния ред е 

изчерпана.  

 

Сега продължаваме с последната точка от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: ICPS – Институт по парламентарни 

изследвания, ни е напомнил отново, че ще издава професионален 

сертификат за управление на публични финанси и съответният 

семинар или серия от лекции, след която ще бъдат издавани 

сертификати, ще се състои през септември месец. 

Преписката е с вх. № ЦИК-07-88/1 от 22 август 2022 г. Има 

превод – в папката ми е, ако някой се интересува, за сведение и 

запознаване.  

Втората преписка е с вх. № ЦИК-07-53/8 от 20 август 2022 г. – 

съобщение от неформалната група, която изготвя сборник с 

практики по електронно гласуван, като „електронно“ е широка 

дефиниция. Описано е къде може да се видят вече депозираните 

материали, кога през септември ще се състои обсъждането. Поканата 

е за онлайн участие, както и ако е възможно, да се привлекат други 

експерти. Това също е за сведение и за запознаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, в точка „Разни“ имам 

два доклада. Единият е с вх. № НС-22-65/21.08.2022 г. и е за 

сведение. 

Другият е също за сведение – вх. № ЦИК-07-101/17.08.2022 г., 

с който един господин от Института по иновации във Виена иска 
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коментар от някого от Централната избирателна комисия относно 

статия, която пише, „За изборите в България“. Мисля, че в момента 

нямаме възможност за това, така че Ви го предлагам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

доклади има ли? 

Прекъсвам заседание за запознаване с документацията по 

обществената поръчка в оригиналния ѝ вариант и ще продължим в 

18,30 ч. 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

 

Продължаваме с точка 6б: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, постъпила е докладна записка от директора 

на дирекция „Администрация“ – вх. № ЦИК-09-234, с която ни 

представят проекти по индикативен график, покана ведно с 

приложение, договор и решение за откриване на процедура 

„Договаряне без предварително обявление“ за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Дейности по осигуряване на 

машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. и частичните избори за 

кметове на 9 и 23 октомври 2022 г.“ заедно с техническата 

спецификация, неразделна част от предложението за решение.  

При сключване на договор от Централната избирателна 

комисия в съответствие с предмета на обществената поръчка 

необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, 

ал. 3 от Закона за публичните финанси. Изготвен е и контролен лист 

за извършване на предварителен контрол. 
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Преди почивката Ви докладвах и проекта на решение за 

откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка с 

предмет „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в 

страната и извън страната в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. и частичните избори за кметове на 9 и 

23 октомври 2022 г.“ Предполагам, че се запознахте – беше 

направено и обсъждане на работна група. Както казах, към проекта 

за решение има и техническа спецификация, която е неразделна част 

от решението. Направени са съответните корекции, които бяха 

обсъдени, въз основа на което предлагам да вземем решение за 

откриване на процедурата по договаряне, както е описана в 

диспозитива на решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

техническата спецификация, която беше разглеждана и в работна 

група, и приложението към нея – формат на електронните данни от 

машинното гласуване, имате ли предложения и бележки?  

Ако няма, моля да одобрим техническата спецификация и 

приложението към нея. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

Колеги, сега по проекта на решение, докладван от колегата 

Войнов. Вие докладвахте, че има към преписката приложен 

контролен лист за извършен предварителен контрол. 

Колеги, по проекта на решение? 

Ако няма предложения, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

Решението е № 1324-НС/23.08.2022 г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, както докладвах в 

докладната записка, към нея има предложение за индикативен 

график на обществената поръчка. Той е качен във вътрешната 

мрежа. Моля да го погледнете и ако няма забележки, да го одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, погледнахте 

ли индикативния график, който е в максимално кратки срокове, 

предвид и времето, което ни остава до изборния ден.  

Ако няма предложения по него, моля да го одобрим. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да изпратим 

покана за участие в процедурата за договаряне до Смартматик 

Интернешънъл холдинг и до „Сиела Норма“ АД. Проектът за покана 

е качен във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по поканата 

– да поканим тези две дружества?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, получили сме писмо от 

БАСКОМ с вх. № НС-00-96/1, с което в отговор на нашите писма ни 

предлагат двама експерти, които да подпомагат Централната 

избирателна комисия. Тъй като съвсем малко данни са дали за тях, 
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предлагам да се обадим на експертите и да ги помолим да изпратят 

CV.  

Моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване по така направеното предложение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: И последен доклад за сведение: постъпило е 

писмо от „Информационно обслужване“ АД, вх. № НС-00-118. 

Можете да се запознаете с него. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

направения доклад от господин Войнов, съжалявам, обаче в 

началото на заседанието пропуснах  – тази сутрин изпратихме писмо 

до министър-председателя, до председателя на Държавната агенция 

„Национална сигурност“ и до министъра на електронно управление 

с молба в спешен порядък да ни предложат IT експерти, които да 

подпомагат Централната избирателна комисия в частта „Машинно 

гласуване“, така че, моля за последващо одобрение на изпратеното 

писмо, тъй като срокът за представяне на предложения е до 12,00 ч. 

в утрешния ден. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

Колеги, с последен доклад в точка „Разни“ – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви, че от 

„Информационно обслужване“ АД ни информират с писмо – вх. 

№ НС-00-120/23.08.2022 г., че вече е осигурена възможността на 
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интернет страницата на Централната избирателна комисия за 

проверка на избирателите в списъците, подкрепящи регистрацията 

на партии и коалиции.  

В тази връзка Ви предлагам да гласуваме да бъде публикувано 

съобщение на интернет страницата в този смисъл, за да уведомим 

гражданите, че тези, които желаят, могат да направят проверка дали 

фигурират в списъците за подкрепа на партии и коалиции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото за утре 24 август 2022 г., сряда, от 14,00 ч. Благодаря.  

 

(Закрито в 19,33 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        Камелия Нейкова 

 

     СЕКРЕТАР: 

        Севинч Солакова 

 

 

 

Стенографи: 

   Божидарка Бойчева 

 

Катя Бешева 


