
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 231 

 

На 25 август 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно поправка на технически грешки 

в Решение № 1322-НС от 23 август 2022 г. 

Докладва: Димитър Димитров 

2. Проект на решение относно гласуване на избиратели с 

увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Докладва: Росица Матева 

3. Проект на решение относно промяна в състава на коалиция 

„Справедлива България“, регистрирана с Решение № 1308-НС от 

17 август 2022 г. на ЦИК за участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Докладва: Росица Матева 

4. Машинно гласуване 

Докладват: Камелия Нейкова, Емил Войнов 

5. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Докладват: Любомир Георгиев, Красимир Ципов 

6. Доклади по административни преписки 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица  Матева, 

Севинч Солакова, Димитър Димитров, Йорданка 

Ганчева, Красимир  Ципов, Елка Стоянова, Гергана 

Стоянова, Любомир Георгиев, Ерхан Чаушев 
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7. Гласуване извън страната 

Докладва: Цветан Томов 

8. Разяснителна кампания 

Докладва: Елка Стоянова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Силвия Стойчева. 

 

Заседанието бе открито в 14,06 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия. 

*  * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Осем членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на 

заседание. В отпуск е колегата Силвия Стойчева. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно поправка на технически грешки 

в Решение № 1322-НС от 23 август 2022 г. Докладчик – господин 

Димитър Димитров. 

2. Проект на решение относно гласуване на избиратели с 

увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. Докладчик – госпожа 

Росица Матева. 

3. Проект на решение относно промяна в състава на коалиция 

„Справедлива България“, регистрирана с Решение № 1308-НС от 

17 август 2022 г. на ЦИК за участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. Докладчик – госпожа Росица 
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Матева 

4. Машинно гласуване. Докладчик – господин Емил Войнов и 

аз. 

5. Доклади по административни преписки с докладчици 

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева, Красимир  Ципов, Елка Стоянова, 

Гергана Стоянова, Любомир Георгиев, Ерхан Чаушев. 

6. Гласуване извън страната. Докладчик – господин Цветозар 

Томов. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред?  

Господин Георгиев? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Допълнителна точка за регистрация 

на организации на наблюдатели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

Ви това да бъде нова точка 5: „Проекти на решения за регистрация 

на наблюдатели“ с докладчици – колегата Георгиев, колегата Ципов. 

Други предложения по дневния ред? 

Госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, аз само исках да попитам дали да не 

изнесем в отделна точка „Разяснителна кампания“, тъй като съм се 

включила в „Административни преписки“, но има доста върнати 

отговори, така че може би е по-добре в отделна точка. Затова 

предлагам отделна точка за разяснителната кампания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Последна точка 

осма: „Разяснителна кампания“. 

Други предложения? Няма. 

Колеги, моля, режим на гласуване с така предложения проект 

на дневен ред с направените допълнения. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.  
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Преминаваме към точка първа: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА 

ТЕХНИЧЕСКИ ГРЕШКИ В РЕШЕНИЕ № 1322-НС ОТ 23 АВГУСТ 

2022 Г. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Проектът на решение е № 1318. С него се поправя техническа 

грешка в Решение № 1322-НС/ 23.08.2022 г. относно условията и 

реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г.  

Предложението за промяна е да се допусне поправка на 

техническа грешка, като в раздел ІV, т. 55, думите „Общинската 

избирателна комисия“ да се четат „Районната избирателна комисия“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения, изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

Решението е с № 1327-НС/25.08.2022 Г. 

 

Преминаваме към точка четвърта: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от „Карго-партнер“, вх. № ЦИК-99-142/09.08.2022 г. С него 

ни изпращат фактура за складово-логистични услуги, предоставени 

през месец юли. Към фактурата са приложени справка с 

количествено-стойностна разбивка на услугите, включително във 

фактурата са и складови документи. 
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Във връзка с тази фактура е постъпила докладна записка от 

директора на дирекция „Администрация“, вх. № ЦИК-09-

238/25.08.2022 г.  

Проверени са приложените към фактурата документи и е 

установено, че описаните дейности отговарят на дейностите и 

цените по Приложение № 1 по договор № 46 от 12 ноември 2021 г.  

Поради горното предлагам да вземем решение за плащане в 

срок на стойността на фактурата за месец юли 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения?  

Ако няма, моля да гласуваме направеното предложение. 

Колеги, прегласуваме предложението.   

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, 

Севинч Солакова).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, още едно писмо за 

сведение – писмо от БАСКОМ, вх. № НС-00-122. С него ни 

изпращат предложение за още четирима IT експерти. Имената на 

експертите са включени в писмото, което изпратихме вчера на МВР 

и ДАНС, така че настоящото писмо е за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка 

ще ви докладвам вх. № НС-04-33 от 24 август 2022 г. В отговор на 

нашето писмо – изх. № НС-04-31, сме изискали информация от 

Българския институт за стандартизация. С техния отговор ни 

уведомяват, че всички дейности по посочените в писмото четири 

въпроса са изпълнявани в сградата на Държавната агенция 

„Електронно управление“ АД за всички избори, произведени 

през 2021 г.  

Българският институт за стандартизация и екипът от експерти 

на Института не са участвали в проверки на софтуера и съответно не 

са имали достъп до него, поради което не могат да ни предоставят 
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информация на поставените въпроси. Докладвам го за сведение и 

когато получим отговор от министъра на електронното управление и 

Българския институт по метрология, ще обобщим информацията, 

ако изобщо ни бъде предоставена някога. 

Колеги, докладвам – всичките са в моя папка от днешното 

заседание: с вх. №№ НС-22-87/25.08.2022 г.; НС-22-85/25.08.2022 г.; 

НС-22-83/24.08.2022 г.; НС-22-82/24.08.2022 г.; НС-22-81/24.08.2022 

г.; НС-22-79/24.08.2022 г. и ЦИК-11-46/24.08.2022 г. сме получили 

автобиографии на лицата, които са ни предложени за оказване на 

експертна помощ в дейността на Централната избирателна комисия. 

Докладвам Ви ги за сведение и запознаване. 

 

Връщаме в точка втора: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕ НА 

ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ 

В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Госпожо Матева, заповядайте с проекта на решение за 

гласуване на избиратели с увредено зрение. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, в папка с моите 

инициали можете да се запознаете с проект на решение, което ние 

трябва да вземем, за да уредим начина, по който могат да гласуват 

избиратели с увредено зрение или със затруднение на 

придвижването на изборите на 2 октомври 2022 г. 

Припомням, че на посочените в проекта правни основания 

избиратели със затруднения в придвижването имат право да изберат 

да гласуват в избирателна секция на по-нисък етаж по списък и по 

постоянен адрес на по-горни етажи. Общинските администрации са 

длъжни да обособят секции, в които на първия етаж да има 

възможност да гласуват избиратели, които се придвижват със 

специализирани устройства. Също така е уреден и начинът, по който 

гласуват избиратели с увредено зрение. Така че ви предлагам да се 
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запознаете с проекта. Той не е нищо по-различно от проектите за 

решения и решението, което сме взимали за други избори.  

Към проекта има две приложения. Едното е как трябва да 

бъдат обособени върху тротоарите и върху стълбищата да бъдат 

поставени рамки, за да могат да се придвижат гласоподаватели, 

съответно обозначенията на секциите, в които може да се извършва 

това гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли изказвания, или предложения по текста?  

Моля, режим на гласуване по така представения проект. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова,  Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е  № 1328-НС/25.08.2022 г. 

 

Преминаваме към точка пета: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 

Господин Ципов, заповядайте. 

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

проект на решение относно регистрация на сдружение „Ад 

унитатем“ за участие с наблюдатели в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Постъпило е заявление с вх. № 1 от 24  август 2022 г. от 

сдружение „Ад унитатем“, представлявано от Л. Д. А. - 

Н., за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от    Л.    Д.     А.   

Н.,представляваща сдружението, в полза на 27 лица – представители 

на сдружение „Ад унитатем“; декларации по образец; списък 

с имената и единния граждански номер на 

изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат 
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регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на 

хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel 

формат. 

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –

Търговски регистър, и регистър на юридическите лица с нестопанска 

цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за 

извършване на дейност в обществена полза. 

Централната избирателна комисия приема, че е спазено 

изискването на Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г., което се 

установява от извлечението от Агенцията по вписванията за 

сдружението. 

На 25 август 2022 г. в Централната избирателна комисия е 

получено по електронната поща писмо от „Информационно 

обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да 

бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Ад унитатем“. 

От проверката на лицата от приложения към заявлението 

списък се установява, че към датата на регистрацията 25 лица 

отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за две от лицата са 

установени несъответствия. 

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми 

документи, както и резултатът от проверката, на основание 

съответните текстове от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 

11 август 2022 г. Централната избирателна комисия предлагам на 

вниманието Ви следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира сдружение „Ад унитатем“ за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г. като българска неправителствена организация.  

Регистрира като наблюдатели за страната 25 упълномощени 

представители на сдружение „Ад унитатем“, както следва. Следват 

трите имена със съответните ЕГН на 25-те лица. 
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Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им бъдат издадени удостоверения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по този проект?  

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.  

Решението е № 1329-НС/25.08.2022 г. 

Следващият докладчик е господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам проект с проектен 

номер1323 в папката с моите инициали. 

Постъпило е заявление за регистрация на сдружение 

„Българско сдружение за честни избори и граждански права – 

Пловдив“, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г.  

Заявлението е с вх. № 2/24.08.2022 г.  

Към заявлението са приложени: пълномощно от 

представляващия Й.  Н. П. в полза на 

С. Б. М.; общо пълномощно от С. Б. М. в полза на девет лица – 

представители на сдружението, и декларации по образец 

за всеки от деветимата предложени за представители на 

сдружението за наблюдатели; списък с имената и ЕГН на изрично 

упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани 

като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен 

на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel 

формат. 

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –

Търговски регистър, и Регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел е видно, че то е определено за извършване на 
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дейност в обществена полза. Спазено е изискването на съответната 

точка от Раздел І на Решение № 1235-НС/11.08.2022 г. на 

Централната избирателна комисия, което се установява от 

извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението. 

На 25 август 2022 г. в Централната избирателна комисия е 

получено писмо по електронната поща от „Информационно 

обслужване“ АД за извършена проверка на лицата, предложени да 

бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, и тъй като е 

приложен списъкът отделно за страната и извън страната – два пъти 

за едни и същи лица, от съответната извършена проверка на общо 

18 имена са установени девет съответствия и за следващите девет – 

несъответствия, тъй като се повтарят в съответния списък. 

От тази гледна точка проверката показва в крайна сметка, че 

от приложения към заявлението списък, се установява, че към датата 

на регистрацията всичките девет лица отговарят на изискванията и 

по тази причина предложението е Централната избирателна комисия 

да  

„РЕШИ: 

Регистрира сдружение „Българско сдружение за честни избори 

и граждански права – Пловдив“, за участие с наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. като 

българска неправителствена организация.  

Регистрира като наблюдатели за страната и извън страната 

девет упълномощени представители на сдружение „Българско 

сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“, както 

следва – изредени са от първо до девето имената. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и на регистрираните наблюдатели да се издадат 

удостоверения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли изказвания?  

Моля, режим на гласуване по така представения проект. 

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

Решението е  № 1330-НС/25.08.2022 г.. 

 

Продължаваме с доклади в точка шеста: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от Виолета Златева, пристигнало по електронната поща с вх. № НС-

22-84 от 25 август 2022 г., с което тя се обръща към госпожа 

Радославова, предполагам като лице по защита на личните данни на 

Централната избирателна комисия, обявено на страницата ни, 

информира, че е принудена да ни уведоми, че през 2019 г. тя и 

голяма част от членовете на нейната организация, без да е ясно коя е 

тя, са оттеглили членството си от Политическа партия „Български 

съюз за директна демокрация“ и преди седмица разбира, че името й 

все още фигурира в тази партия. Съмнява се, че и в подадените 

листи за участие в изборите продължават да съществуват имената 

им.  

Колеги, отдолу пише: Приложено, изпращаме подадената 

декларация евентуално за оттегляне на членството. 

Има разпечатани доста страници на списък с имена. От това 

писмо не ми става ясно дали те се съмняват, че имената им 

фигурират в списъците за подкрепа при регистрация на партии и  

коалиции, но в крайна сметка от 23 август 2022 г. е активна 

възможността всеки избирател да провери дали фигурира в 

списъците за подкрепа на някоя партия или коалиция, регистрирана 

за участие в изборите на 2 октомври 2022 г. и да подаде съответния 

сигнал или жалба до Комисията за защита на личните данни. Така че 

предлагам това писмо да остане за сведение, ако няма някакви други 

предложения. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? Няма. Остава за сведение. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в тази точка ще ви докладвам две 

призовки. Първата е с вх. № МИ-08-26-1/25.08.2022 г. по адм. дело 

№ 41/2022 г. по описа на Административен съд – Благоевград, с 

което ни информират, че е пренасрочено разглеждане в открито 

съдебно заседание по делото от 29 септември на 20 октомври 2022 г. 

от 13,30 ч., така че ще бъде информиран процесуалният 

представител на Централната избирателна комисия. 

Следващият ми доклад е съобщение от Административен съд – 

София-град – вх. № НС-08-71/25.08.2022 г. по административно дело 

№ 3796/2022 г. Изпраща ни се решение по делото, с което се 

задължава председателят на Централната избирателна комисия да 

предостави достъп до информация, описана в т. 1 и т. 5 на заявление, 

посочено с входящ номер в решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка 

следващ докладчик е госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от РИК – Сливен, сме 

получили информация за упълномощените лица за получаване на 

бюлетините. По същия начин от РИК 16 – Пловдив, и РИК 27 – 

Стара Загора. Докладвам ви ги за сведение.  

Получили сме информация и от РИК – Бургас, както и от РИК 

– Велико Търново, включително някои са приложили сканирани и 

своите решения, с които са упълномощили колегите – членове на 

РИК. 

От областния управител на област Монтана сме получили 

информация за адреса за съхранение на бюлетините. 

От РИК – Кърджали, са ни изпратили писмо, с което 

потвърждават предложението на областния управител за тиража на 

бюлетините за изборния район. 

От областна администрация – Хасково, сме получили 

информация за лицата, които ще отговарят във връзка с доставката 

на бюлетините. За сведение докладвам тези писма. 
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От РИК в Двадесет и трети изборен район имаме искане на 

едно лице да си издаде подпечатано удостоверение. Явно е 

пропуснато, ще бъде изпратено. На този етап – за сведение, защото 

следва да ни върнат самото неподпечатано удостоверение. 

От Народното събрание сектор „Квестори“ и от 

Парламентарна канцелария сме получили информация за 

служителите, които ще подпомагат дейността на Централната 

избирателна комисия. Посочили са много подробно дейностите, 

които ще изпълняват във връзка с това подпомагане. Докладвам ви 

ги за сведение. Ще бъдат предоставени за изготвяне на обобщена 

справка и подготовка на проекти на граждански договори. 

Докладна записка – вх. № ЦИК-09-236/24.08.2022 г., за 

публикуване на отчета за касово изпълнение на бюджета на 

Централната избирателна комисия за месец юли 2022 г. Предлагам 

ви, така както са подготвени документите, приложени към 

докладната записка, да приемем решение за публикуване на 

отчетните документи за месец 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

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, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка – вх. 

№ ЦИК-09-237/24.08.2022 г., се представя предложение във връзка с 

постъпила оферта от Службата по трудова медицина. Приложени са 

всички относими документи. Въз основа на получената оферта 

предложението е да се извършат прегледи на членовете на 

Централната избирателна комисия и на служителите от 

администрацията. Общата стойност по офертата е до 7400 лв. без 

ДДС. 
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В ценовата оферта не е включена цената на кръвен тест за 

вирус за неутрализиращи антитела COVID. 

В докладната записка се посочва, че с оглед епидемичната 

обстановка в страната и предстоящите избори е добре да бъдат 

направени кръвни тестове за антитела, които да бъдат заплатени от 

бюджета на Централната избирателна комисия. Общата стойност на 

прегледите и изследванията е с прогнозен размер до 8600 лв. Те са 

налични по бюджета на Централната избирателна комисия, § 10-20   

„външни услуги“. 

В докладната записка са посочени датите, периодът и 

графикът, но аз предлагам да си изготвим много ясен график, който 

да бъде предоставен на желаещите, с информация във връзка с  

предстоящи прегледи или изследвания. 

На този етап да приемем едно протоколно решение за 

извършване на прегледи и изследвания с обща приблизителна 

стойност, така както ви посочих преди малко, и възлагане на 

администрацията за изготвяне на ясен и точен график и 

предоставяне на желаещите колеги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения?  

Ако няма, моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка – вх. 

№ ЦИК-09-239/25.08.2022 г., са постъпили 3 фактури от А1 във 

връзка с докладна записка с вх. № ЦИК-09-51/22.08.2022 г., и 

протоколно решение на Централната избирателна комисия – 

фактурите са представени, за приемане на протоколно решение за 

одобряване на разхода и разрешаване извършването на плащането 

по тези фактури. Посочени са номерата на трите фактури, цитирани 
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в докладната записка – средства по § 10-20 „Заплащания по 

предоставените фактури“.  

Предлагам да одобрим разхода и плащането по тези фактури. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 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, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

В тази точка съм сложил едно кратко писъмце до господин 

Чое. Вчера и на предходно заседание няколко пъти докладвам 

подканвания и напомняния, че ще има среща на страните от A-WEB 

в Южна Африка. С последното писмо генералният секретар отново 

ни напомня да участваме в Петото общо събрание. Тъй като е имало 

и телефонно позвъняване до Н. – в моята папка има, предлагам 

кратко писъмце, с което ги уведомяваме, че няма да можем да 

присъстваме, тъй като датите съвпадат с нашите избори. Погледнете, 

ако имате някакъв коментар, 4-5 реда е писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения?  

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик е госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

писмо по имейла на Централната избирателна комисия от 

гражданин, с което същият заявява, че ни сигнализира за допуснато 
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нарушение от ПП „Български възход“ за нарушение на чл. 5, ал. 1 от 

Закона за политическите партии, което е във връзка с тяхното 

регистрирано лого, както той го е нарекъл. Изразява съмнение дали 

ние сме коректният адресат на неговия сигнал и в случай че не сме 

правилният адресат, да му укажем към кого да се насочи.  

Докладвам това писмо за сведение, тъй като по никакъв начин 

Централната избирателна комисия не е страна в регистърното 

производство по регистриране на политически партии и отделно от 

това не би могла да дава и някакви консултантски услуги в тази 

връзка за някакви такива допуснати нарушения към кого следва да 

се насочи господинът. За целта считам, че същият, ако има нужда, 

следва да ползва квалифицирана юридическа помощ, поради което 

го докладвам за сведение. 

Следващ докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам само за сведение писмо с 

вх. № НС-15-33/25.08.2022 г., с което РИК – Разград, ни е изпратила 

писмото от областния управител на Разград, което докладвах вчера. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чушев, с Вашия доклад. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо – 

отговор, по искане от Столична дирекция на МВР. Поискали са с вх. 

№ НС-04-02-193/11.08.2022 г. от Централната избирателна комисия 

информация за едно лице, гласувало в Кралство Великобритания. 

Пита се дали е подало заявление, под кой номер е в съответния 

списък, информация за членовете на секционната избирателна 

комисия.  

В моя вътрешна папка трябва да има стандартен отговор по 

същество след събирането на информация от нашата 

администрация. Предлагам да изпратим това писмо до СДВР, 

началник ОИП комисар Станишелски. Предлагам да изпратим това 

писмо със съответните приложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма. 
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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, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, току-що ми беше донесено за 

доклад писмо с вх. № НС-00-127/25.08.2022 г., с което господин 

Филипов връща отговор на наше писмо, вх. № НС-00-124 от вчера, 

така че моля да се запознаете с отговора в моята папка. Ще обобщим 

всички отговори и ще подготвим съответната информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам 

ви с вх. № ЦИК-02-76/25.08.2022 г. Получили сме писмо от Главния 

секретар на Народното събрание във връзка с ремонтните дейности 

в сградата, с което ни информират, че електрозахранването ще бъде 

изключвано в 22,00 ч. на 25 август 2022 г.; до 6,00 ч. на 26 август 

2022 г. и от 14,00 ч. на 26 август 2022 г. до 6,00 ч. на 27 август 

2022 г., поради което е необходимо в тези часове да предприемем 

мерки за изключване на ползваната компютърна и топлинна техника 

за посочените периоди. Докладвам го за сведение. Ще бъде 

възложено на администрацията, за да предприемат необходимите 

мерки. 

Колеги, в тази точка ще ви предложа във връзка с работата на 

Централната избирателна комисия относно регистрациите на 

наблюдатели, по които вчера постъпиха първите документи – 

застъпници, представители, за избиратели за изборите на 2 октомври 

2022 г. да се сключи договор по реда на чл. 39, ал. 5 от Правилника 

за организацията и дейността на Централната избирателна комисия 

с Е. У. С., която в предходни избори, произведени 

миналата година, мисля, че е по-преди, е подпомагала дейността на 

Централната избирателна комисия по регистрацията на 



 18 

неправителствени организации, социологически агенции, 

застъпници и представители. 

Предлагам Ви да бъде ангажирана на четиричасов работен ден, 

като определеното възнаграждение бъде в рамките на размера, 

определен за експертна длъжност, съгласно протоколно решение на 

Централната избирателна комисия от 9 август 2022 г. и да възложим 

на директора на дирекция „Администрация“ да подготви 

необходимата документация и да я представи на Централната 

избирателна комисия за сключване на договор с Е. С. 

Има ли други предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Следващ докладчик е господин Ципов. 

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

вчерашния проект, който ви докладвах за писмо до Министерство на 

вътрешните работи за подобряване на взаимодействието. Бяха 

нанесени някои корекции. Моля да се запознаете и да го подложите 

на гласуване, госпожо Председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо до министъра на вътрешните работи с копие до главния 

секретар, имате ли предложения? Няма. 

Моля да го гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов). 
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Колеги, предлагам писмото, което гласувахме, да бъде 

изпратено до министъра на вътрешните работи и за сведение да го 

изпратим и на главния прокурор. 

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, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик е госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в днешна моя папка има проект 

на писмо с № 3596, като това е проект за отговор по писмо, което се 

намира във вчерашната ми папка с вх. № НС-15-30. То е запитване 

от РИК – 27, по отношение на това как да съхраняват документи, 

подадени и подписани с КЕП в РИК.  

В проекта за отговор съм посочила в зависимост от това дали 

документът е пристигнал по електронната поща на РИК, или е 

донесен на електронен носител на място в деловодството на 

съответния РИК, два варианта за съхранение. Моля да погледнете 

проекта за отговор, да го обсъдим и ако нямате забележки, да 

отговорим на РИК. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в първия абзац предлагам 

едно допълнение, а именно че съхранението на постъпилите в РИК 

документи, подписани с КЕП, съгласно или в случаите, предвидени 

в Изборния кодекс и решенията на Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения за редакция? 

Това е на докладчика и предложението на госпожа Солакова, 

други няма. 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Солакова за 

допълнение на проекта на писмо в абзац първи. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, 
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Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – 6 ( Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветозар Томов).  

Колеги, сега подлагам на гласуване предложението на 

докладчика. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – 5 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова).  

Колеги, това предложение не събра необходимото мнозинство. 

Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Ще продължим в 16,30 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Продължаваме с шеста точка от дневния ред. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВ: Уважаеми колеги, с оглед обсъждане в 

работна група в папка във вътрешната мрежа „технически 

характеристики на бюлетините“ предлагам тези проекти да ги 

изпратим до Печатницата на БНБ с изричното уточнение, че те не се 

изпращат по електронна поща и след одобряването им да се 

публикуват на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия, защото са част от защитата на бюлетините за гласуване в 

изборите за народни представители. 

Моля за писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от Районна избирателна 

комисия в Седемнадесети изборен район сме получили писмо, с 

което те ни уведомяват, че са пропуснали да поискат още един 

технически сътрудник. Мотивират своето предложение, ние знаем, 

че те са като територия най-големият изборен район. В този смисъл 

и с оглед и на практиката, която са установили, с общия брой 

специалисти, които са им необходими, предлагам ви да одобрим 

назначаването на още един технически сътрудник на РИК – 17. 

Проектът на писмо-отговор от нас е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам ви да изпратим 

писмо до областния управител на област Видин, с което да изискаме 

да предоставим мобилни телефони за контакт с районната 

избирателна комисия, които да бъдат публикувани на страницата на 

РИК в рубрика „Контакти“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: 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 
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с трета точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА 

НА КОАЛИЦИЯ „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ“, РЕГИСТРИРАНА 

С РЕШЕНИЕ № 1308-НС ОТ 17 АВГУСТ 2022 Г. НА ЦИК ЗА 

УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Госпожо Матева, заповядайте с Вашия проект на решение. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, може да се запознаете с проекта 

на решение във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Това е 

проект на решение за промяна в състава на коалиция „Справедлива 

България“, регистрирана в Централната избирателна комисия за 

участие в изборите на 2 октомври 2022 г. Подадено е заявление от 

двамата представляващи коалицията на 24 август за промени в 

състава, като се иска включване в състава на коалиция „Справедлива 

България“ на ПП „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И 

ИСТИНА“. 

Към заявлението са приложени копия от удостоверение за 

актуално състояние и удостоверение от Сметната палата, копие от 

образец на печата и подписа. Тъй като оригиналите на документите 

на тази партия се намират в Централната избирателна комисия по 

преписката на коалиция „Български дух и традиции – гражданско 

движение“, по отношение на която Централната избирателна 

комисия взе решение на 19 август да заличи регистрацията на тази 

коалиция, оригиналите на документите са в папката на коалицията. 

Заявлението е от 24 август и е подадено от пълномощник с 

представено пълномощно. Описани са всички документи в проекта 

на решение. 

Пропуснах да кажа, че към първото заявление е представено и 

коалиционно споразумение за включване в състава на коалицията на 

новата партия.  
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Със заявление от 25 август 2022 г. е поискано допълване на 

промяната, но не в състава, а са представени допълнително 

относими документи, като е представен и анекс към коалиционното 

споразумение, съгласно който, като съпредседател на коалицията се 

добавя едно лице – Иван Цветанов Павлов, с посочено ЕГН, и 

представен спесимен от подписа на лицето. Това заявление е 

подадено от друг пълномощник, като е представено пълномощно в 

полза на това лице от досега представлявалите коалицията Елена 

Нонева и Йордан Гергов. 

След това заявление и представения анекс към коалиционното 

споразумение коалицията ще се представлява от тримата 

съпредседатели – Йордан Тодоров, Елена Нонева и Иван Павлов. 

По изложеното и доколкото са налице изискванията на 

Изборния кодекс и на Решение № 1212-НС/05.08.2022 г. на 

Централната избирателна комисия и на основанията, посочени в 

проекта на решение, ви предлагам Централната избирателна 

комисия да вземе решение, че регистрира промяна в състава на 

коалиция „Справедлива България“, регистрирана с Решение 

№ 1308/18.08.2022 г. на Централната избирателна комисия с 

включване на ПП „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И 

ИСТИНА“. 

Анулираме издаденото удостоверение от 17 август и на 

коалицията да бъде издадено ново удостоверение с вписване в 

състава на извършените промени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли изказвания 

по така представения проект на решение или предложение? Няма. 

Моля, режим на гласуване относно промените в състава на 

коалиция „Справедлива България“. 

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, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 
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Решението е № 1331-НС/25.08.2022 г. 

Продължаваме с четвърта точка от дневния ред. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с нашето 

писмо, с което изпратихме за становище на Министерството на 

електронното управление и на ДАНС проекта на правила относно 

реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен 

код, който ще се използва за изборите за народни представители на 

2 октомври, сме получили две писма – с вх. № НС-23-43 от ДАНС и 

вх. № НС-04-36 от Министерството на електронното управление. 

В писмото на ДАНС нямат забележки и коментари по 

предоставения проект. За разлика от това, в писмото на 

Министерството на електронното управление са изпратили 

забележки и корекции по проекта на правила, които бяха обсъдени 

на работна група. Във връзка с това предлагам да изпратим писмо до 

Държавната агенция „Национална сигурност“, с което да им 

изпратим нанесените корекции от Министерството на електронното 

управление с молба за становище по тях до утре, – 14,00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч 

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

 

Продължаваме с точка седма: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имаме едно писмо от гражданка, която 

иска да се включи в състава на секционна избирателна комисия 

извън страната. Предлагам да бъде препратено към Министерството 
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на външните работи съгласно взето протоколно решение за това. 

Писмото е с вх. № НС-22-86/25.08.2022 г. 

Извън това ще докладвам за сведение и с предложение да 

бъдат обсъдени на работна група две писма, препратени от работна 

група „Избори“. Едното е с вх. № НС-04-01-4-2/25.08.2022 г. с 

предложение за промени в наименованията или предложение за 

обединяване на секции в Берлин, Дармщат и Мюнхен. Предлагам да 

го обсъдим на работна група, преди да вземем решение, за да има 

предложение на работна група. В момента не мога да направя 

предложение във връзка с тези искания. 

От същия тип е писмо с вх. № НС-04-01-4-2, към което е 

приложена грама от българското консулство в Мюнхен и също 

съдържа предложение за обединяване на дублиращи се записи в 

Мюнхен и в Манхайм. Препратено е от генералния консул в 

Мюнхен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

следващата точка от дневния ред: 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, повечето неща, които ще ви 

докладвам, са за сведение и за запознаване. Ако прецените, можем 

да направим десетминутно прекъсване, за да изгледаме някои от 

материалите, които са качени в моя папка от днес. В подпапка 

„разяснителна кампания“ има отговори на писмата, които 

изпратихме до медиите с искане за предложения за излъчванията на 

материалите, които Централната избирателна комисия е изработила 

по повод разяснителната кампания. Получили сме отговори от 

четири медии, като програмните предложения, които ни правят, са 

за всички включени в техните групи медии.  

Извън тази папка са качени и финалните варианти на 

анимираните клипове – клипът за машинно гласуване и клипът за 

хората с увреждания, като с тях предварително сте се запознали и 

това е окончателният вариант, който може да погледнете и да 
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прецените дали всичко е наред, за да можем да ги одобрим, ако 

нямате забележки. 

Отделно е качен и предложеният от БНТ почти четириминутен 

клип за гласуване с машина – файлът се казва „машина“, и може да 

го погледнете. 

В края на цялото това изложение за намиращите се в папката 

ми материали съм направила таблица, в която обобщено е описано 

какво ни предлагат медиите и колко ще струва това на Централната 

избирателна комисия.  

Ако искате да започнем отзад напред и да отворим екселския 

файл с наименование „обобщение“, за да погледнете как изглеждат 

нещата като параметри. Файлът е „обобщение медии“, извън 

разяснителната кампания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се всички с обобщената информация за излъчванията. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Ще помоля Централната избирателна 

комисия да одобри по така направената предварителна справка 

разходът за тази част от разяснителната кампания в размер на до 

350 хил. лв., поради което ви моля за протоколно решение в този 

смисъл. 

За протокола ще повторя и номерата на писмата, които в 

момента обсъждаме: вх. № НС-25-15 от „БТВ Медиа Груп“ ЕAД; вх. 

№ НС-25-14 от Bulgaria ON AIR; вх. № НС-25-13 от „Нова 

броудкастинг“; вх. № 25-11 от „Дарик“ радио. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Стоянова. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, моля да отворите пак моя папка и 

в подпапка „разяснителна кампания“ да изгледаме клипа на БНТ, 

излъчванията – казва се „избори 2022 финал“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Мисля, че клипът е 

съобразен с изборите за 2 октомври. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля за протоколно решение за 

одобряването на клипа и да бъде качен на сайта на Централната 

избирателна комисия и да бъде разпространен чрез всички, с които 

си партнираме по повод разяснителна кампания – областни 

администрации, общини, РИК и останали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

одобрим клипа, който преди малко гледахме, за гласуване с машина 

в изборите на 2 октомври. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

Колеги, след като одобрихме клипа, ви предлагам той да бъде 

публикуван на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия в секция „За избирателите“, секция „Машинно гласуване“ и 

да бъде разпространен по всички възможни канали. 

Госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Предложих да укажем на 

„Информационно обслужване“ АД да бъде публикуван и на 

интернет страницата на всички районни избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Включително да 

бъде публикуван на интернет страниците на всички районни 

избирателни комисии, като укажем това на „Информационно 

обслужване“ АД. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Гергана Стоянова, 

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



 28 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви писмо с вх. № НС-25-3-3, 

което се намира в моя папка. Писмото е изпратено от изпълнителя с 

два броя клипове, анимирани за машинно гласуване и за хора с 

увреждания, плюс още два броя аудиоклипове, предназначени за 

радиоразпространение.  

Моля да ги изгледаме и ако имате забележки, да ги отразим, 

ако не, да ги одобрим и да ги изпратим за разпространение по същия 

начин, по който видеоклипът. 

Освен това да уточня, че очакваме от изпълнителя да ни 

изпрати такива клипове със субтитри, защото тези са с 

жестомимичен превод и говор, а допълнително ще получим и 

вариантите със субтитри в рамките на дни може би още утре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, успяхте ли 

да се запознаете с клиповете? 

Ако нямате забележки, ви предлагам с протоколно решение да 

одобрим аудио и видеоклиповете относно гласуването с подвижна 

избирателна кутия и машинно гласуване. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

Сега подлагам на гласуване клиповете и всички разяснителни 

материали, които ще одобряваме оттук нататък, да бъдат 

публикувани след тяхното одобрение на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия, на страниците на районните 

избирателни комисии и да бъдат разпространявани по всички 

подходящи начини. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

Колеги, имате ли други доклади? 

Ще ви докладвам писмо, което току-що пристигна в 

Централната избирателна комисия. С вх. № НС-23-44/25.08.2022 г. 

сме получили писмо от Държавната агенция „Национална 

сигурност“ в отговор на наше писмо с изх. № НС-04-02-

212/24.08.2022 г., с което моля да се запознаете. Докладвам ви го за 

сведение. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре, 

26 август, от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 17,50 ч.) 
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СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

Стенографи: 

Катя Бешева 

 

Стефка Аличкова 


