
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 230  

 

На 24 август 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно жребий при попълване 

съставите на СИК. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов3.  

3. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в решение на Централната избирателна комисия.  

Докладва: Росица Матева 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Елка Стоянова, Красимир Ципов и Севинч 

Солакова, Любомир Георгиев, Димитър Димитров  

5. Гласуван извън страната. 

Докладват: Камелия Нейкова и Цветозар Томов 

 

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 и Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Силвия Стойчева. 
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Заседанието бе открито в 14,10 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия, и господин Димитър Димитров – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Десет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на 

заседанието. 

В отпуск е колегата Силвия Стойчева. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно жребий при попълване състава 

на СИК с докладчик господин Войнов. 

2. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

3. Доклади по административни преписки с докладчици: аз, 

госпожа Матева, госпожа Стоянова, господин Ципов и  госпожа 

Солакова. 

4. Гласуване извън страната – ще ви докладвам аз, и господин 

Томов. 

Има ли предложения, или допълнения.  

Госпожо Матева? 

РОСИЦА МАТЕВА: Моля да включим нова точка в дневния 

ред: Проект на решение относно поправка на техническа грешка в 

решение на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще бъде точка 

3, останалите се преномерират. 

Друго предложение? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Моля да ме включите в „Доклади по 

административни преписки“. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля да ме включите в „Доклади 

по административни преписки“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване по така представения проект на 

дневен ред с направените допълнения. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЖРЕБИЙ ПРИ 

ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК. 

Господин Войнов, заповядайте в първа точка. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моята папка има 

проект на решение относно жребий при попълване съставите на 

секционните избирателни комисии. Такова решение приемаме на 

основание чл. 92, ал. 3 и ал. 9 от Изборния кодекс. 

Предложеното решение е стандартно, то не се различава по 

нищо от решението, което приехме за изборите на 14 ноември. 

Единствено е променено в т. 1 – решението за назначаване съставите 

на СИК, а именно Решение № 1281-НС, което приехме миналата 

седмица. В останалата част от решението няма абсолютно никакви 

корекции. 

Ако няма възражения, предлагам в този вид да бъде прието 

решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да се 

запознаете с проекта на решение. 

Има ли предложения по текста? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – 2 (Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов). 
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Решението е № 1325-НС/24.08.2022 г. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам писмо с вх. № НС-00-119. 

Писмото е от Българския институт за стандартизация и с него ни 

изпращат сертификата на хартията за машините. Докладвам го за 

сведение и за приобщаване към останалата документация за 

машините за гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка ще ви докладвам няколко преписки, които постъпиха в 

днешния ден. Във връзка с вчерашното предложение за IT експерти 

от Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), което 

колегата Войнов докладва в края на вчерашното заседание и 

изисканите документи от посочените в предложението лица, с вх. 

№ НС-23-39/24.08.2022 г. сме получили автобиография на едно от 

предложените лица. В моя папка във вътрешната мрежа може да се 

запознаете. 

Докладвам ви вх. № НС-04-30/24.08.2022 г. – получили сме 

отговор от министъра на електронното управление във връзка с 

нашето писмо за подпомагане дейността на Централната 

избирателна комисия чрез предоставяне на експертна помощ. В 

писмото се посочва, че експертите на Министерството на 

електронното управление, които отговорят на одобрените от 

Централната избирателна комисия изисквания, са ангажирани и 

участват в процеса по удостоверяване по чл. 213а от Изборния 

кодекс. Извън тези експерти Министерството не разполага с други 

специалисти, поради което няма възможност да предостави 

необходимите експерти, които да са служители на Министерството – 

докладвам ви го за сведение. 

С вх. № НС-03-30/24.08.2022 г. сме получили писмо от 

кабинета на министър-председателя отново в отговор на нашето 
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писмо от 23 август за предоставяне на експертна помощ. С това 

писмо ни представят информация за определените от заместник 

министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър 

на вътрешните работи специалисти, които притежават необходимата 

експертиза за подпомагане дейността на Централната избирателна 

комисия. Към писмото на началника на кабинета на министър-

председателя е приложено писмо на министъра на вътрешните 

работи от 24 август, адресирано до министър-председателя на 

Република България, във връзка с писмото на Централната 

избирателна комисия, което беше адресирано до министър-

председателя, и с това писмо ни се предоставят специалисти с 

необходимата експертиза съгласно текста на писмото. Можете да се 

запознаете с лицата, които са предложени от заместник министър-

председателя по обществения ред и сигурност и министър на 

вътрешните работи, като за всяко едно от лицата е посочено в 

областта на кои наши изисквания притежава съответната експертиза. 

С вх. № НС-04-29/24.08.2022 г. сме получили писмо от 

заместник-министъра на електронното управление в отговор на наше 

писмо с изх. № НС-04-28/23.08.2022 г., с което ни уведомяват, че в 

Министерството на електронното управление се съхранява и ще ни 

бъде предаден запечатан плик със следното съдържание: диск със 

сорс код, парола за декриптиране на диска, документация, 

предоставена от Централната избирателна комисия техническа 

документация на машините за гласуване, 4 броя документи на 

хартиен носител. 

Колеги, предаването е било предвидено да бъде днес в 

11,30 ч., но предвид ангажиментите на Централната избирателна 

комисия, нямаше възможност да ги приемем. Предполагам, че утре 

ще се реализира това предаване. Докладвам ви го за сведение. 

С вх. № НС-03-29/24.08.2022 г. сме получили в отговор на 

нашите писма за предоставяне на експертна помощ писмо от ДАНС. 

Моля да се запознаете с неговото съдържание. С писмото най-общо 

се казва, че ДАНС не разполага с възможности да предостави свои 
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IT експерти, които да подпомогнат Централната избирателна 

комисия. 

С вх. № НС-00-121/24.08.2022 г. в отговор на наше писмо с 

изх. № НС-00-88/15.08.2022 г. сме получили отговор от Българската 

асоциация по информационни технологии, с което сме изпратили 

одобрените изисквания към IT експертите, които да подпомагат 

Централната избирателна комисия, с молба за съдействие. 

Административното бюро на Асоциацията не разполага с такива 

експерти, но са се обърнали към компаниите, които са членове на 

тази асоциация и ни изпращат предложение от една от членуващите 

компании, като обръщат внимание, че предложените експерти са 

служители на това търговско дружество и към писмото са 

приложени препоръките за четири лица, като са предоставени 

техните имена и телефон за контакт, къде работят и е посочено, че 

покриват критериите, посочени от Централната избирателна 

комисия. Има и информация по какви сходни проекти са работили 

тези лица. Моля да се запознаете. 

Понеже писмото пристигна преди обяд, в спешен порядък 

беше изискано и автобиографии от лицата, посочени в 

предложението, а именно с вх. № НС-22-77/24.08.2022 г.; вх. № НС-

22-76/24.08.2022 г. и вх. № НС-22-78/24.08.2022 г. 

Колеги това бяха преписките, които са в отговор на писмата 

на Централната избирателна комисия за осигуряване на експертна 

помощ за произвеждане на машинното гласуване най-вече в 

изборите на 2 октомври. 

Предлагам ви с оглед и следващите стъпки, които трябва да 

предприемем, за лицата, които не са предоставени три имена и ЕГН, 

те да бъдат изискани от тези лица, след което всички предложени 

експерти да бъдат изпратени за проверка в МВР и ДАНС, след което 

Централната избирателна комисия да вземе своето решение за 

ангажирането на всички или част от тези лица в зависимост от 

резултатите от проверките. 

Имате ли други предложения? 
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Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам в писмото до МВР и ДАНС 

да бъде даден срок не по-дълъг от един ден за проверката, или 

незабавно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? 

Ако няма, моля, режим на гласуване, като едновременно с 

това предлагам да гласуваме и изпращането за проверка на лицата – 

да не е предмет на отделно гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: В папка с моите инициали е качено 

съобщение, което предлагам да гласуваме и да публикуваме на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия, с което 

да уведомим, че от днес, 24 август 2022 г., започваме приемането на 

документите за регистрация на български неправителствени 

организации, които желаят да участват с наблюдатели в изборите. 

Посочваме, че крайният срок за подаване на такива заявления е 

1 октомври до 17.00 ч., както и относимото решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 



8 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е предложение за 

писмо, което да изпратим до „Информационно обслужване“ АД с 

проектен номер 3577 във вътрешната мрежа. Текстът има нужда от 

леки корекции в изискванията за кандидатите, но иначе е 

стандартният текст, който обикновено изпращаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

да изпратим до „Информационно обслужване“ АД параметрите за 

извършване на проверка? 

Ако няма други предложения, моля режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е писмо-

сигнал за злоупотреба с лични данни от С. К. с вх. № НС-22-

75/24.08.2022 г. Тя ни информира, че през 2021 г. е 

участвала като член на СИК в изборите на 11 юли и 14 ноември, като 

предложена от ПП „Има такъв народ“. Във връзка с изборите 

на 2 октомври е получила обаждане от офис на „Продължаваме 

промяната“ със запитване дали би участвала отново в СИК като 

тяхно предложение. В тази връзка тя очаква от Централната 

избирателна комисия отговори на следните въпроси: кои нейни 

лични данни са попаднали в „Продължаваме промяната“, кой е 

допуснал това да се случи, къде още са разпространени нейни лични 

данни, на колко хора личните данни са били разпространени 

неправомерно? Очаква отговор от нас, за да се обърне към 

Комисията за защита на личните данни. 

Аз мисля, че трябва да препратим това писмо към Комисията 

за защита на личните данни (КЗЛД), защото тези въпроси са изцяло 

в компетенцията на КЗЛД, с копие от писмото за препращане до 

лицето – да бъде информирана, че сигналът й е препратен до КЗЛД, 
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които имат право да извършват проверка, за да установят верността 

на фактите и да отговорят на въпросите на лицето. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, информирам ви, че във връзка с 

изпратените писма до областните управители и общините за 

необходимия брой машини с инсталирана демоверсия, като 

единствено от област Хасково не е получен все още отговор, но до 

момента заявените с изключение на Хасково машини от останалите 

27 областни градове, са 769.  

Информацията е във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. Предлагам на работна група да обсъди какъв метод да 

приложим за редуциране броя на машините с инсталирана 

демоверсия. 

Следващото ми предложение въз основа на обсъждане в 

работна група сутринта – да изпратим писма с проектни номера 3580 

до „Сиела Норма“ АД, 3581 до „Информационно обслужване“ АД, и 

с проектен номер 3583 – до Министерството на електронното 

управление, Българския институт по метрология и до Българския 

институт за стандартизация с описаните в писмата въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

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

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: В моя папка от днес ще видите проект 

на писмо под номер 3573 до Министерството на вътрешните работи 

за подобряване на взаимодействието. Моля да се запознаете с 

проекта, да го обсъдим, ако има необходимост, и да го подложите на 

гласуване, госпожо Председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да се 

запознаете с проекта. 

Колеги, за да не се бавим сега, по-късно ще го върна да го 

подложим на гласуване. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, представям ви вх. № НС-04-

02-200/16.08.2022 г. – писмо от СД на МВР,  с което искат да 

представим информация относно лицето И. Д. Г. 

дали е упражнил правото си на  глас в изборите за народни 

представители на 11 юли на територията на Столичната община. 

В моя папка от вчера ще видите проект на отговор, с който 

предоставяме на СДВР информация от наше писмо с изх. № НС-09-

61/20.04.2022 г., с което писмо сме предоставили на вниманието на 

Софийска районна прокуратура данни за лица, които са гласували 

повече от един път. В това писмо фигурира и това име под 

съответния номер и предоставяме копие от информацията, която сме 

изпратили през пролетта на тази година – писмото, както казах, е в 

моя папка от вчера с проектен номер 3540. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете. 

Имате ли предложения, или изказвания? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, следващ докладчик – госпожа Солакова. 

Определям господин Димитров да води заседанието за малко. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с писмото, което  

от администрацията на Министерския съвет е изпратено до 

компетентните органи, включително с копие до Централната 

избирателна комисия и Националното сдружение на общините, 

Националната асоциация на секретарите на общини във връзка с 

организационно-техническата подготовка, е постъпил доклад с вх. 

№ ЦИК-09-235/24.08.2022 г. Всички бележки на Централната 

избирателна комисия, видно от доклада, са отразени в това писмо. 

Копие от същото ще се съхранява в залата, за да можем да се 

позоваваме и на него. 

Имаме практиката да изпращаме копие от писмото на 

районните избирателни комисии. Тъй като информацията, свързана 

и с компетентностите по отношение на изработка и снабдяване на 

секционните избирателни комисии, касае и районните избирателни 

комисии, предлагам ви да изпратим копие от писмото до всички 

районни избирателни комисии. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Солакова. 

Предлагам да преминем към гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви две 

писма – едното е от областния управител на област Добрич, другото 
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е от РИК – 17. Уведомяват ни и са предоставили данни за 

упълномощените лица за получаване на бюлетините. 

Предлагам да приемем протоколно решение тази информация 

да се обобщава, за да не се докладва всяко писмо в залата. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, да гласуваме предложението, направено от госпожа 

Солакова. 

Пристъпваме към гласуване. 

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, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение ви докладвам писмо с вх. 

№ НС-03-26 от администрацията на Министерския съвет. Това е 

графикът за доставка на отпечатани изборни книжа и материали, 

които централизирано се отпечатват – за сведение на Централната 

избирателна комисия. 

За сведение докладвам писмо от Националния статистически 

институт с вх. № ЦИК-00-300/22.08.2022 г. относно средната 

работна заплата за второто тримесечие – да се предостави копие и на 

счетоводството. 

Представям ви докладна записка с вх. № ЦИК-09-50-

1/22.08.2022 г. относно изплащане на извършени доставки и услуги 

към доставчици за 2022 г. Тази докладна е свързана с предходно 

наше обсъждане относно реда за извършване на плащанията при 

такива доставки и услуги. 

Виждате, в докладната записка се предвижда плащанията да 

бъдат извършвани след одобрение на Централната избирателна 

комисия и решение за изплащането им, на разходи по договори и 

всички разходи над 500 лв. без ДДС за техническа поддръжка, 

консумативи, материали, инвентар и дребни ремонти.  
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Плащанията да се извършват от звено „Финансово-

счетоводна и стопанска дейност“ без необходимото одобрение на 

Централната избирателна комисия в случаите, когато става въпрос за 

режийни разходи за електрическа енергия, вода и топлоенергия, 

пощенски услуги и други аналогични услуги, изплащани като 

ползватели на собствеността на Народното събрание, както и на 

разходи до 500 лв. включително без ДДС за техническа поддръжка, 

консумативи, материали и дребни ремонти след изготвена докладна 

записка с мотивирано предложение на предстоящия разход. 

Плащанията във всички случаи се изпълняват съгласно 

изискването на системата за двоен подпис по Закона за финансово 

управление и контрол в публичния сектор и при спазване на реда за 

администриране на документите.  

Предлагам да одобрим този ред и плащането на доставки и 

услуги при тези условия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада на госпожа Солакова. 

Има ли мнения по предложението да гласуваме този ред? 

Ако няма мнения, преминаваме към 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, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам ви писмо с вх. № НС-05-

34/24.08.2022 г. Писмото е от областния управител на област Разград 

и е във връзка с предстоящо гласуване с подвижна избирателна 

кутия в съответните подвижни секционни избирателни комисии, 

които предстои да бъдат създадени. 

В писмото областният управител припомня накратко опита от 

предходни избори и това гласуване, като в края на писмото 

областният управител посочва, че Централната избирателна комисия 
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следва да изрази ясно становище по останалите общо изредени след 

това четири въпроса. 

Предлагам това писмо и поставените въпроси за запознаване 

и за сведение, и не предлагам проект на отговор до областния 

управител, още повече че предстои Централната избирателна 

комисия да се произнесе относно реда за образуване на подвижни 

секционни избирателни комисии и уточняване на реда за гласуване с 

подвижни избирателни кутии. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С 

кратък доклад давам думата на себе си. Дошло е писмо с вх. 07-

80/4/23.08.202 г. Писмото с превода е в моя папка. Това е писмо от 

Секретариата на A-WEB. Припомнят ни за събитието, което ще се 

състои в Южна Африка. Към него е прикачено и благодарствено 

писмо от генералния секретар, на когото предстои да приключи 

мандата си. Докладвам го за сведение. 

Следващ докладчик – госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение и за 

запознаване писмо от Министерството на младежта и спорта с вх. 

№ ЦИК-04-82, с което се иска информация по отношение на 

статистика, свързана с така наречените млади хора, конкретно – на 

възраст между 18 и 29 години, свързани с упражняване на правото 

на глас, с участието в избори. Тази информация им е необходима във 

връзка с това, че Министерството на младежта и спорта е 

национален кореспондент за България Youth Wiki. Докладвам го за 

сведение, впоследствие ще ви докладвам и проект на отговор по 

писмото. 

Докладвам ви проекти на писма с № 3586 и 3587 до 

обществените медии – БНР и БНТ. Тъй като писмата са идентични, 

ги докладвам съвместно. Касаят запитване на Централната 

избирателна комисия към двете обществени медии да ни 

предоставят график на излъчванията, които ще ни бъдат 

предоставени за целите на разяснителната кампания.  
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Моля да гласуваме проектите на писма, като предлагам да 

видите и да гласуваме първо писмото до БНР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания, или предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да гласуваме писмото до БНТ с 

проектен номер 3587. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Последният ми доклад е само за 

запознаване – вх. № НС-15-30, писмо от РИК – 37. Моля да го 

погледнете и да се запознаете. На следващото заседание ще 

предложа проект на отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, с вх. № НС-06-72-3/24.08.2022 г. сме получили писмо 

от кмета на община Крумовград с приложена към нея заповед за 

промяна местонахождението на една от секциите. Секцията е в село 

Ручей и адресът на секцията от кметство в село Храстово се променя 

в бивше начално училище в село Ручей. Докладвам го за сведение на 

Централната избирателна комисия и ви предлагам да бъде изпратено 
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в „Информационно обслужване“ АД за отразяване промяната в 

адреса на секцията. 

Докладвам ви и писмо с вх. № МИ-06-454/24.08.2022 г. 

Получили сме преписка от община Нова Загора за отваряне на 

запечатано помещение по искане на разследващите органи. В 

преписката се съдържат всички изискуеми документи съгласно наше 

решение. Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТАЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо 

Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви подготвен 

отговор с проектен номер 3579 в моя папка от днешна дата до 

началника на Районно управление – Бяла Слатина, при ОД на МВР – 

Враца. Отговорът е подготвен във връзка с искане-запитване с вх. 

№ НС-04-02-195/11.08.2022 г. на РУ – Бяла Слатина, във връзка с 

предоставяне на информация и документи относно гласуване в 

чужбина – в секция № 291, Италия на лицето Наска Калчева. 

В подготвения отговор, който ви предлагам да бъде гласуван, 

е посочена информацията, за която е запитало разследващото лице, 

както и са подготвени преписи от изисканите от разследващия орган 

документи, които са посочени и изброени в писмото. 

Моля да бъде подложено на гласуване изпращането на 

писмото в отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? 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, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е отново във 

връзка със запитване този път от Софийска градска прокуратура. 

Подготвен е отговор с приложени документи с проектен номер 

3578 в моя папка от днешна дата. Питането е във връзка с данни за 
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гласуване отново в чужбина на лицето В. М. Изискана е 

информация и относно това дали лицето е подавало заявление за 

гласуване в чужбина. Към проекта на отговор са приложени 

изисканите заверени преписи от документи. Посочена е 

информацията, на която прокуратурата изисква отговори. 

Моля да се запознаете с текста и да бъде гласувано 

изпращането на проекта на отговор към Софийска градска 

прокуратура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по проекта? 

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

Госпожо Матева, заповядайте с Вашия доклад. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, постъпило 

от ОИК – Мездра, с вх. № МИ-15-215/24.08.2022 г., с което съгласно 

чл. 463, ал. 3 в Изборния кодекс, ни изпращат препис от Решение 

№ 158-МИ на ОИК – Мездра, заедно с всички документи, 

установяващи основанието за предсрочно прекратяване 

пълномощията на кмет на кметство Боденец, община Мездра. Към 

документите е изпратено и заявлението на кмета за подаване на 

оставка. 

В това кметство към 15 юни 2022 г. има 541 избиратели, 

регистрирани по постоянен адрес, но следващата седмица ще ви 

предложа проект на решение за изпращане на предложение до 

президента на републиката. 

Предлагам да изпратим писмо до всички районни 

избирателни комисии, с което да им напомним, че всички 

регистрирани кандидатски листи в изборите за народни 

представители за 2 октомври своевременно, след взимане на 
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решение за регистрация, трябва да бъдат въвеждани в системата 

cik.is-bg.net. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения 

има ли? 

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

 

Продължаваме с пета точка от дневния ред: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, предлагам да изпратим писмо 

на вниманието на министъра на външните работи на Република 

България с молба да ни предоставят информация относно 

възможността и готовността на Министерството на външните работи 

за транспортиране на СУЕМГ, както стана и на предишните избори. 

Подготвил съм текст на писмото с проектен номер 3585, 

качен във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Моля да се запознаете и евентуално да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Томов, има ли изказвания? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Няма какво да обсъждаме. На 

предишните избори сме взимали решение и няма нужда от 

предварителна артилерийска подготовка с писма. Или взимаме 

решение или не взимаме решение. Какво става след това писмо? Ще 

взимаме ли решение или не? Какво, ще чакаме одобрението на 

министъра ли, що ли? Не схващам функцията на това писмо – кратко 

и ясно! Кой да го прави друг? 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания? 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Съображението ми е това, че ние 

нямаме законно основание да ги задължим. Ние разчитаме на 

добрата им воля в случая да свършат тази работа. Нито Кодекса ги 

задължава, нито ние имаме някакви правомощия да задължим 

Външно министерство да ни разнася машините.  

Мисля, че е по-нормално, първо да се обърнем с писмо и след 

техен евентуално положителен отговор, какъвто те, явно ще дадат, 

тъй като го казаха и на срещата, да вземем решение, с което да им 

възложим тази работа.  

Да, накрая трябва да я възложим с решение, но, мисля, че е 

по-дипломатично, първо да изпратим писмо, затова го и предлагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Господин Томов, реплика Ви взимам. Не 

съм съгласна с твърдението Ви, че Министерството на външните 

работи няма задължение да ни разнася машините по целия свят. 

Машините не са на Централната избирателна комисия, машините са 

на българската държава. Част от българската държава е от 

изпълнителната власт, в тази държава е и Министерството на 

външните работи, което има своите отговорности по организацията 

на изборния процес извън страната.  

Аз лично ще  подкрепя изпращането на писмо с оглед 

дипломатичността, но едновременно с това, при положение че за 

изборите през месец ноември не сме изплащали писмо, а направо 

сме взели решение, би бил възможен и вторият вариант, при 

положение че на срещата в Централната избирателна комисия 

Министерството на външните работи е потвърдило 

транспортирането на машините и за тези избори по начин, по който 

е било досега. Въпреки всичко ще подкрепя и това писмо, но все пак 
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нека да не правим разделяне на органите в държавата по 

организацията на изборния процес. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Всичко приех дотук, но не разделям 

органите на държавата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте за реплика. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз не знам кой какво прави, но във всеки 

случай в план-сметката за Министерството на външните работи има 

предвидени пари за чужбина кратко и ясно. Каква дипломация, 

какви общи приказки?! Тогава да им се махнат  парите от сметката, 

казано на недипломатичен език. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания? 

Моля, режим на гласуване предложението на господин 

Томов. 

Колеги, тъй като не бяха отчетени всички гласове, моля, 

режим на прегласуване по предложението за писмо до 

Министерството на външните работи, предложено от господин 

Томов. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 

4 (Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Севинч 

Солакова). 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ще ви докладвам две писма от 

граждани за сведение. Едното е с вх. № НС-23-40, с което А. 

П. моли за пояснение относно възможните държави, въобще 

цялостната логистика за участие в секционните избирателни 

комисии извън страната. 

Другото  писмо е с вх. № НС-22-74/24.08.2022 г. –

предложение от изборни доброволци в Кеймбридж, 

Великобритания, които предлагат обединяване на двете секции в 

една в Кеймбридж. И двете писма съгласно вече взети протоколни 
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решения следва да бъдат препратени към работна група „Избори“ на 

Министерството на външните работи. В този смисъл ги докладвам за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги в тази точка 

ще ви докладвам писмо с вх. № НС-04-01-1-3/24.08.2022 г. от 

работна група „Избори“, с което ни препращат грама относно Мисия 

на ОССЕ за наблюдение на парламентарните избори. Изпращат ни в 

приложение разпространена вербална нота, в която българската 

страна се информира за плановете да се разположи Мисия за 

наблюдение на изборите.  

Планира се последната да започне на 30 август 2022 г. и се 

отправя молба за съдействие към Министерството на външните 

работи за организиране в същия ден на предварителни срещи в 

Министерството и в Централната избирателна комисия. 

Колеги, само ще ви припомня, че ние изпратихме писмо на 

Външно министерство с предложение срещата в Централната 

избирателна комисия да бъде на 30 август 2022 г. В момента не мога 

да ви кажа часа, но сме изпратили писмо с предложение.  

Вербалната нота включва съставът на така наречения основен 

състав на ЕОМ – Мисия за наблюдение на изборите, който ще бъде 

ръководен от госпожа Нина Марята Соумалайнен от Финландия и 

заместник-ръководител е Васил Вашчанка от Беларус. Докладвам ви 

го за сведение. 

Колеги, тъй като сме в точката „Гласуване извън страната“, 

ще ви направя едно предложение – за обезпечаване работата на 

Централната избирателна комисия в дейностите, свързани с 

гласуването извън страната, ви предлагам да ангажираме същите 

лица, които бяха сътрудници през изминалата година при 

произвеждане на избори, да подпомагат работата, свързана с 

гласуването извън страната, като ви предлагам да се сключат 

договори по реда на чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията на 

дейността на Централната избирателна комисия, 
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структурата и функциите на нейната администрация с А.     Г.      И. 

и М. М. Д. 

Възнагражденията и длъжностите на лицата да бъдат 

определени съгласно посочените в решение на Централната 

избирателна комисия по протокол от 9 август 2022 г., и Централната 

избирателна комисия възлага на директора на дирекция 

„Администрация“ да подготви и представи на Централната 

избирателна комисия цялата необходима документация за 

ангажиране на предложените лица и сключване на съответните 

договори с тях. 

Имате ли други предложения? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

 

Продължаваме с трета точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА 

ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 1262-НС ОТ 12 АВГУСТ 

2022 Г. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

председател на Районна избирателна комисия – Видин, с вх. № НС-

15-28/24.08.2022 г., с което ни уведомява, че при вземане на Решение 

№ 1262-НС/12.08.2022 г. за назначаване на Районна избирателна 

комисия в Пети изборен район – Видински, има допусната 

техническа грешка в изписването на последните цифри в ЕГН на 

двама от членовете на комисията. Извърших проверка, допусната е 

тази грешка в ЕГН-тата. 

В папка с мои инициали е подготвен проект на решение, с 

което да вземем решение да допуснем поправка на технически 
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грешки, като в ЕГН на члена на Районна избирателна комисия в 

Пети изборен район – Видински, Бисерка Цецкова Борисова да се 

изпише коректно последна цифра на ЕГН, както и на член Славяна 

Младенова Николова, също последната цифра от ЕГН да се изпише 

коректно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по проекта? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1326-НС/24.08.2022 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папката с моите инициали 

може да видите съобщение до медиите, с което да ги информираме, 

че на 25 август, четвъртък, от 14,00 ч. ще се проведе редовния 

брифинг на Централната избирателна комисия във връзка с 

предстоящите избори. 

Колеги, коригирам си предложението. По принцип да вземем 

решение всяка седмица да бъде изпращано съобщение до медиите с 

уведомление за датата на редовния седмичен брифинг, който ще 

бъде проведен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на  

гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието за 30 минути. 

 

 (След прекъсването.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Дванадесет 

членове сме в залата – имаме кворум.  

Продължаваме с докладите в точка втора: Машинно 

гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с нашето 

писмо, което го изпратихме вчера до Министерството на 

електронното управление, до Българския институт по метрология и 

до Българския институт за стандартизация, сме получили писмо с 

вх. № НС-23-41 от Българския институт за стандартизация, в което в 

отговор на нашето писмо приложено ни изпращат диск CD с пълна 

техническа документация, която е налична в Българския институт за 

стандартизация и е послужила за целите на процеса по 

удостоверяване на съответствието. Докладвам го за сведение и за 

прибиране на диска в касата. 

Пак във връзка с това писмо от Министерството на 

електронното управление на място ни бяха предадени документация, 

включително и дискове, за което се състави и приемо-предавателен 

протокол с вх. № НС-04-32. Може да се запознаете със 

съдържанието му, също има папки с документация. Предлагам също 

заедно с приемо-предавателния протокол да бъдат поставени в 

касата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на господин Войнов нека да се възложи на 

администрацията тези посочени приемо-предавателни протоколи да 

бъдат сканирани и за утрешно заседание да бъдат публикувани във 

вътрешната мрежа. Надявам се в тях да е описано с каква цел са 

били създадени и какво е съдържанието, а останалите неща засега да 

се съхраняват в касата, където се съхраняват и други подобни 

материали, в зала № 76а. 

Имате ли други предложения?  
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Ако няма, моля да приемем такова протоколно решение, 

както и да одобрим получаването чрез колегите Войнов, Димитров и 

Георгиев. Сутринта заедно решихме чрез тях да бъдат получени тези 

материали, но сутринта нямахме заседание.  

В този смисъл да е протоколното ни решение. 

Имате ли други предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 2 

(Ерхан Чаушев и Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка има проект 

на правила относно реда и условията за извършване на доверено 

изграждане. Тези правила бяха коригирани в съответствие с 

бележките, направени от Министерството на електронното 

управление и Държавната агенция „Национална сигурност“, а също 

така бяха обсъдени и на работна група. Нанесени са някои корекции, 

така че предлагам да ги погледнем още веднъж, и ако ги одобрим в 

този вид, да ги изпратим за съгласуване отново на Министерството 

на електронното управление и на Държавната агенция „Национална 

сигурност“, които до утре да ни върнат отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако ще ги 

изпращаме за съгласуване, с молба, ако може до обяд да ни бъдат 

върнати, ако не е възможно, ще бъде в рамките на деня. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тези правила нищо, че са съгласувани с 

определените институции, все пак има и едни подробности, които 

трябва да уточни Централната избирателна комисия. С една дума, 

твърдя като начална теза – тези правила са непълни и в някои 

моменти неконкретизирани. Какво имам предвид – чл. 5, ал. 5?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В чл. 4 няма ал. 5. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Член 5, ал. 5 – неопределеният елемент е 

следният: определен от Централната избирателна комисия брой 

еднообразни екземпляри по отношение на fsa архива. Колко и кога 

ще го определяме това? Неопределен елемент! Пет, шест?!  

„Съгласно удостоверена процедура на производителя…“. Коя 

е тя, кой я дава, кой я притежава? Не е уточнено. 

Освен това в чл. 5, ал. 6: „От получения резултат се генерират 

и записват върху флаш памет…“. Колко броя – един, два, три, пет? 

Колко? Би следвало да се уточни. Важно е, защото това е майката, от 

която ще тръгне инсталирането по машинарията. Да, да. И не знам 

какво става в склада въз основа на не знам колко си копия. Колко? 

Освен това предлагам и още една последна десета алинея на 

чл. 5 с текст: „Активите по чл. 3, ал. 3, настолният или преносим 

компютър по чл. 3, ал. 5, носителите на UEFI ключове по чл. 5, ал. 4, 

флашпаметите – същото не знам колко са – по чл. 5, ал. 6 се връщат 

от определените за това членове на комисията и се съхраняват в 

Централната избирателна комисия.“ Това е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения по текста има ли?  

А по отношение, колега Чаушев, на Вашия коментар по чл. 4, 

ал. 5, това е редакцията на Централната избирателна комисия от 

работното обсъждане, тъй като обсъждахме вариант, че Централната 

избирателна комисия после ще реши колко представители на 

Централната избирателна комисия ще участват в довереното 

изграждане и екземплярите ще са в зависимост от този брой, който 

определи ЦИК. 

Колеги, има ли други предложения? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Дуплика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз не правя 

реплика. Уточнявам от работното обсъждане. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: На микрофона беше. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това ли е новата техника? 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не е никаква 

техника. Казвам Ви за хората, които бяхме цяла сутрин на работно 

обсъждане. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ама може и да са, но явно не са 

доскопосали докрай нещата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, кажете 

какво е Вашето мнение. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Казах предложението си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За екземплярите 

направи коментар. Ако предлагаш конкретна редакция, кажи, за да я 

запише докладчикът. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тъй като не е ясно кога ще се вземе това 

решение на Централната избирателна комисия и дали въобще ще се 

вземе, приказките, които си говорим от три години, предлагам да са 

три.  

Комисията може да е решила на работното заседание, но ме 

питате за моето мнение, нали?! 

Мисля, че всеки може да си изрази определен тип мнение, 

нали? Във всеки случай формулировката, определена от 

Централната избирателна комисия, само отхвърля някъде в 

безкрайността, която не е ясна, както и правехме предните, в 

безкрайно неясни твърдения от едни експерти, които си вършеха 

нещичкото си, но нямахме отчетност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням, че сутринта на 

работното обсъждане текстът беше да бъдат три по предложение на 

госпожа Солакова. Обсъдихме въпроса, аз предложих да бъдат 15 – 

за всеки член на Централната избирателна комисия, и поддържам 

сега това предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, за ал. 5 ще 

подложа на гласуване всяко едно предложение, за да няма 

недоразумения после. 
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По реда на тяхното постъпване: предложението на колегата 

Чаушев да бъдат в три екземпляра.  

Виждате текста на ал. 5: „Полученият в резултат от 

довереното изграждане архив се предава в три еднообразни 

екземпляра на упълномощените членове на Централната 

избирателна комисия, които го запечатват“ е предложението на 

колегата Чаушев. 

Моля, режим на гласуване.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Гласували 13 членове на ЦИК: за – 5  

(Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев); против – 8 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов). 

Тъй като при предишни оспорвани гласувания имаше 

забележка да не се казват само „за“ или само „против“, сега ги 

изброих поименно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това 

предложение не събра необходимото мнозинство. 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева да 

се предават в 15 екземпляра, колкото са членовете на Централната 

избирателна комисия. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 5 

(Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Красимир 

Ципов, Севинч Солакова). 

Колеги, и това предложение не събра необходимото 

мнозинство. 

Сега подлагам на гласуване предложението на докладчика за 

ал. 5, както е предложено: да се предава в определен от Централната 

избирателна комисия брой еднообразни екземпляра. 

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Колеги, ал. 5 в проекта на правила остава така, както е 

подготвен и представен от докладчика. 

По ал. 6 има ли предложения? 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Мисля, че въпросът изобщо не е 

обсъждан до този момент, но го забелязах по време на почивката. 

Говоря за текста на ал. 5 на чл. 3. Става въпрос за задължението на 

Министерството на електронното управление да осигури сигурна 

хардуерна платформа, включително и локален акаунт, защитен с 

парола. С оглед на това, че Централната избирателна комисия 

приема, че компютърът, който ще се предостави, следва да е на 

Централната избирателна комисия, тази парола най-вероятно ще се 

генерира от Министерството на електронното управление, но трябва 

да се предостави на Централната избирателна комисия. Това може 

би трябва да се допълни, ако не в момента, поне в окончателната 

редакция на Правилата за доверено изграждане. Това е второто 

изречение на ал. 5. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имаме ли 

съгласие, или да го подлагам на гласуване? 

РОСИЦА МАТЕВА: С общия текст? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С общия текст. 

Накрая с общия текст изречението, което завършва „с парола и 

локален акаунт, защитен с парола, които се предоставят на 

Централната избирателна комисия“. 

Аз съм си отбелязала, че колегата Чаушев направи 

предложение за нова ал. 10 в чл. 5. 

Останалите колеги, имате ли нужда да я повтори, или да я 

подложа на гласуване?  
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РОСИЦА МАТЕВА: С общия текст? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С общия текст. Ако 

не сте съгласни да има, как с общия текст? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Нова алинея трябва да се гласува. 

РОСИЦА МАТЕВА: Добре, нали обсъждахме преди това, че 

този компютър ще дойде в Централната избирателна комисия? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, не, то няма 

общо. 

РОСИЦА МАТЕВА: Е как да няма? Той това предложи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ерхан, ако обичаш, 

може ли да повториш ал. 10? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: „Активите по чл. 3, ал. 3, настолният или 

преносим компютър по чл. 3, ал. 5, носителите на UEFI ключове по 

чл. 5, ал. 4, флашпаметите по чл. 5, ал. 6 се връщат от определените 

за това членове на Комисията и се съхраняват в Централната 

избирателна комисия.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? 

Моля, режим на гласуване за допълване на проекта с ал. 10 на 

чл. 5, така както беше предложено от колегата Чаушев. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – 2 

(Любомир Георгиев, Цветозар Томов). 

Това предложение събра необходимото мнозинство, така че 

проектът се допълва с новата ал. 10. 

Други предложения? 

Колеги, подлагам на гласуване общия текст с направените 

изменения и допълнения, включително и в чл. 3, ал. 5 за паролата и 

локалния акаунт, защитен с парола, които се предоставят на 

Централната избирателна комисия. 
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Моля, режим на гласуване за одобряване на този проект на 

правила и изпращането им в ДАНС, Министерството на 

електронното управление, Българския институт за стандартизация и 

Българския институт по метрология за съгласуване, с молба да ни 

бъдат върнати бележки до 14,00 ч. на 25 август 2022 г. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото за утре, 25 август 2022 г., от 14,00 ч. Благодаря.  

 

(Закрито в 18,02 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Камелия Нейкова  

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  

 

 

 

 

 

Стенографи:  

Стефка Аличкова 

 

Валентина Меченова  
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