
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 232 

 

На 26 август 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно условията и реда за участие на 

представители на партии, коалиции и инициативни комитети в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Докладва: Любомир Георгиев 

2. Проект на решение относно промяна в състава на коалиция 

„Продължаваме Промяната“, регистрирана с Решение № 1301-НС от 

17 август 2022 г. 

Докладва: Росица Матева 

3. Проект на решение относно процедура за определяне чрез 

жребий на номерата в бюлетината за гласуване за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Докладва: Димитър Димитров 

4. Проект на решение относно процедура за определяне чрез 

жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от 

партиите и коалициите, в различните форми на предизборна 

кампания по БНТ и БНР в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Докладва: Димитър Димитров 

4а. Проект на решение относно процедура за определяне чрез 

жребий на реда за представяне на партиите и коалициите в 

диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР 

и БНТ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 
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Докладва: Ерхан Чаушев 

5. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Докладват: Цветана Георгиева, Ерхан Чаушев 

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

Докладва: Гергана Стоянова 

7. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

8. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладва: Росица Матева 

9. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Йорданка Ганчева, 

Гергана Стоянова, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова,, Димитър Димитров, Камелия Нейкова 

10. Разяснителна кампания. 

Докладва: Елка Стоянова 

11. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветомир Томов, Йорданка Ганчева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Цветомир Томов, Емил Войнов, Росица Матева, 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 10,48 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на комисията, и госпожа Росица 

Матева – заместник-председател на Централната избирателна 

комисия. 

 

* * * 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Четиринадесет членове на Централната избирателна комисия сме в 

залата – имаме кворум за провеждане на заседание.  

В отпуск е колегата Стойчева.  

Заседанието се провежда без излъчване поради повреда в 

устройството, чрез което се излъчват нашите заседания. До 

отстраняване на повредата заседанието ще се провежда без 

излъчване, тъй като не можем да си позволим да губим време в 

активен изборен период. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред:  

1. Проект на решение относно условията и реда за участие на 

представители на партии, коалиции и инициативни комитети в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Докладчик 

е господин Георгиев. 

2. Проект на решение относно промяна в състава на коалиция 

„Продължаваме Промяната“, регистрирана с Решение № 1301-НС от 

17 август 2022 г. с докладчик госпожа Матева. 

3. Проект на решение относно процедура за определяне чрез 

жребий на номерата в бюлетината за гласуване за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. с докладчик господин 

Димитров. 

4. Проект на решение относно процедура за определяне чрез 

жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от 

партиите и коалициите, в различните форми на предизборна 

кампания по БНТ и БНР в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. с докладчик господин Димитров. 

5. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. с 

докладчик госпожа Георгиева. 

6. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК с 

докладчик госпожа Гергана Стоянова. 

7. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 
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8. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК с 

докладчик госпожа Матева. 

9. Доклади по административни преписки с докладчици: 

Камелия Нейкова, Росица Матева, Йорданка Ганчева, Гергана 

Стоянова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова. 

10. Разяснителна кампания с докладчик госпожа Елка 

Стоянова. 

11. Гласуване извън страната с докладчик господин Томов. 

Моля за вашите предложения по дневния ред. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Моля да ме включите в точка: Гласуване извън страната. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите в точката относно 

регистрация на наблюдатели в изборите за народни представители 

на 2 октомври 2022 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вашият проект на 

решение да бъде точка 4а. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: РИК-овете теглят едни жребии, затова. В 

моя вътрешна папка е.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Колеги, моля, режим на гласуване по така предложения дневен 

ред с направените допълнения. 

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.  

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА 

ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ 
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И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.   

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали е с номер 

1326 името на файла на проекта на решение относно условията и 

реда за участие на представители на партии, коалиции и 

инициативни комитети в изборите за народни представители 

на 2 октомври 2022 г. 

Проектът на решение е подобен със съответните поправки по 

отношение на дати и други срокове на вече вземани от Централната 

избирателна комисия аналогични решения. В няколко раздела са 

събрани всички текстове.  

Първият раздел е „Общи положения“.  

Вторият раздел е „Упълномощаване“. Списъци на 

упълномощените представители – какъв е редът.  

Раздел ІІІ – какви са правата и задълженията на 

представителите.  

Раздел IV – легитимация и отличителни знаци.  

Накрая: Общи разпоредби в последния пети раздел. 

Предлагам да се запознаем и ако са съгласни членовете на 

Комисията, да приемем този проект на решение. 

Допълнително има две приложения на формуляри. 

Приложение № 1 е проект на списък на упълномощените 

представители, който да представят съответните представляващи 

или упълномощени от тях лица. Второто приложение е образец на 

списък на упълномощените представители за публикуване на 

съответните страници на районните или на Централната избирателна 

комисии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта на решение. 

Колеги, има ли изказвания и бележки по този проект? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  
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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.  

Решението е № 1332-НС/26.08.2022 г. 

 

Преминаваме към точка втора.  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА 

НА КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, 

РЕГИСТРИРАНА С РЕШЕНИЕ № 1301-НС ОТ 17 АВГУСТ 2022 Г. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папката с мои инициали има 

проект на решение във връзка с постъпило вчера в Централната 

избирателна комисия заявление от коалиция „Продължаваме 

промяната“.  

Заявлението е подписано и подадено от пълномощник на 

представляващия коалицията Никола Минчев.  

Със заявлението се иска включване на партията към състава на 

коалицията, а именно: партията „Продължаваме промяната“.  

Към заявлението са представени: решение за образуване на 

коалиция от 24 август, подписано между двете досегашни партии в 

коалицията и третата, която се включва: удостоверение за актуално 

състояние, издадено от Софийски градски съд на 19 август 2022 г.; 

удостоверение от Сметната палата, че за новорегистрираната партия 

не е необходимо да се представят финансови отчети за последните 

три години; образци от подписите на двамата председатели, 

представляващи новата партия; образец от печата на партията; 

пълномощно от представляващия коалицията в полза на Никола 

Минчев за представителство пред Централната избирателна комисия 

и подаване на заявление за промени в състава на коалицията.  

Налице са изискванията на Изборния кодекс на Решение 

№ 1212-НС на Централната избирателна комисия, така че ви 
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предлагам ви да вземем решение, с което Централната избирателна 

комисия регистрира промяна в състава на коалиция „Продължаваме 

промяната“, анулира издаденото удостоверение от 17 август 2022 г. 

и издава ново удостоверение с вписването в състава на коалицията 

след взетите промени.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по проекта, или бележки?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е с № 133-НС/26.08.2022 г. 

 

Преминаваме към точка трета: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ НА НОМЕРАТА В БЮЛЕТИНАТА 

ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 

ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Господин Димитров, заповядайте с Вашия проект на решение. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в моя папка под проектен 

№ 1319 е първото ми предложение за вземане на решение, с което да 

определим реда за изписване на бюлетината за гласувани народни 

представители, номерата на регистрираните партии и коалиции. 

Решението е същото, ясно е, има ясна процедура. От него съм 

заличил само в точка 12, в която има норма да присъстват по един 

представител на партия и двама представители на коалиция. Просто 

съм заличил „противоепидемичните мерки“, но си остава същата 

норма, тъй като партиите и коалициите, след 30-и ще има 

достатъчно хора, които ще наблюдават. Това е единствената 

корекция спрямо предходното решение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, успяхте ли 

да се запознаете с проекта на решение?  Имате ли предложения по 

текста? 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, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е с № 1334-НС/26.08.2022 г. 

 

Продължаваме с точка четвърта. 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ НА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

КАНДИДАТИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ ОТ ПАРТИИТЕ И 

КОАЛИЦИИТЕ, В РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ На ПРЕДИЗБОРНА 

КАМПАНИЯ ПО БНТ И БНР В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

С № 1320 – следващ уърдовски файл в моята папка, е проектът на 

решение относно процедура за определяне чрез жребий на реда за 

представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и 

коалициите, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и 

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

Корекцията, която съм направил, е в предпоследния параграф, 

точка 12 и отново е с противоепидемичните мерки. Общо взето това 

е коментарът ми. Ние нямаме правни основания, които да са 

свързани с изборите 2 в 1 този път.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Димитров, 

представихте ли проекта, или имате още?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е проектът ми. На едно място 

има едно болтвано „не“. Ще се махне цветът от него, тъй като 

трябваше за себе си да уточня технически детайли. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е с № 1335-НС/26.08.2022 г. 

 

Продължаваме с точка 4а. 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ НА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ В ДИСПУТИТЕ ПО 

РЕГИОНАЛНИТЕ РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ЦЕНТРОВЕ НА 

БНР И БНТ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Господин Чаушев, заповядайте с Вашия проект на решение. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има проект за обявяване на процедура за определяне чрез жребий на 

реда за представяне на партиите и коалициите в диспутите по 

регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.  

Основанията са чл. 57, ал. 1, т. 3 и чл. 196, ал. 3. 

Текстът е така, както допреди. Разбира се, в точка 8 ще махна 

„противоепидемичните мерки“ и почерненото: „процедура срещу“. 

Другото предлагам да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение за определяне чрез жребий на реда за 

представяне на партиите и коалициите в регионалните центрове на 

БНТ и БНР имате ли предложения по проекта на решение? Няма. 

Моля да гласуваме.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 1336-НС/26.08.2022 г. 

 

Продължаваме с точка пета: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Постъпило е заявление с вх. № 3/ 

25.08.2022 г. от сдружението, подписано от представляващия 

сдружението Константина Кипрова и подадено чрез упълномощен 

представител Александър Данаилов. 

Към заявлението са приложени: пълномощно в полза на 

Александър Георгиев; пълномощно от представляващия 

сдружението Константина Кипрова в полза на пет лица, 

представители на сдружението; декларации по образец съгласно 

Изборния кодекс; списък с имената и единните граждански номера 

на упълномощените лица, представен на хартиен носител и в 

електронен вид на технически носител в excel формат. 

Извършена е проверка на лицата, която показва, че всички 

лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и могат да 

бъдат регистрирани като наблюдатели. 

Предвид изложеното, предвид представените изискуеми 

документи, както и резултата от проверката и на база на правните 

основания, предлагам на Централната избирателна комисия да 

„РЕШИ: 

Регистрира сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ 

ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за 

участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. като българска неправителствена организация.  
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Регистрира като наблюдатели за страната 5 лица по приложен 

списък.  

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли предложения? Няма. 

Моля да гласуваме така представения проект. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

Решението е с № 1337-НС/26.08.2022 г. 

Определям госпожа Матева да продължи да води заседанието. 

Следващ докладчик по тази точка е господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В моя вътрешна папка има проект на 

решение за регистрация на Федерация на независимите студентски 

дружества, което подава съответните документи в Централната 

избирателна комисия за вписване за регистриране на 

предложението. Представя всички документи, включително и за 

трима наблюдатели със съответните декларации и списък. 

Извършена е проверка, поради което аз предлагам да регистрираме 

сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за 

участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 

14 ноември 2021 г. като българска неправителствена организация и 

да регистрира 3 упълномощени представители, изписани в текста: 

2 за страната и 1 извън страната. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по така предложения проект? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма.  

Решението е с № 1338-НС/26.08.2022 г. 

 

Преминаваме към точка шеста: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА 

НА ОИК. 

Заповядайте, колега Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за промяна в състава на Общинска избирателна комисия – 

Вълчи дол.  

В Централната избирателна комисия е постъпило 

писмо от община Вълчи дол, област Варна, с вх. № МИ-06-

457/25.08.2022 г., към който  има приложен препис-

извлечение от акт за смърт на     Д.   К.     Д. – член на общинска 

избирателна комисия – Вълчи дол, поради което ви 

предлагам да приемем решение, с което на посочените в 

проекта основания с диспозитив установява предсрочното  

 прекратяване  на   пълномощията на    Д.          К.          Д.  като член 

на Общинска  избирателна комисия – Вълчи дол,  област Варна     на    

основание      чл. 51,       ал. 2,     т. 8     от    Изборния       кодекс    и 

да бъде анулирано издаваното на удостоверение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, становища по така предложения проект?  

Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 1339-МИ/26.08.2022 г. 
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, във връзка с току-що 

приетото решение и във връзка с необходимостта от попълване на 

състава на общинска избирателна комисия - Вълчи дол, предлагам 

ви да бъде изпратено писмо до представителите на политическите 

партии в коалиция „Обединение патриоти“ – НФСБ, АТАКА и 

ВМРО, с което писмо да им укажем необходимостта чрез 

упълномощен представител на коалицията да направят предложение 

за попълване на състава на Общинска избирателна комисия - Вълчи 

дол.  

Проектът на писмото е в моя папка. Моля, запознайте се с 

текста и да го подложим на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложения проект на писмо? Не виждам становище 

по проекта. 

Моля, режим на гласуване за изпращане на това писмо.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

 

Преминаваме към точка осма: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Колеги, ще ви докладвам писмо, изх. № МИ-19-161/33 от ОИК 

– Мездра, са изпратени документи съгласно чл. 463, ал. 3 от 

Изборния кодекс, които ви докладвах на заседание на 24 август 

2022 г. Към тях в писмото се прави и искане за изплащане на 

възнаграждения на ОИК – Мездра, като документите за 

възнаграждението са отделени в деловодството и са заведени под 

вх. № МИ-27-159/24.08.2022 г.  

Това е искане за изплащане на възнаграждение за едно 

заседание на ОИК – Мездра, на което са прекратени пълномощията 

на кмет на кметство по негово желание и подадена оставка, както и 
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за едно дежурство на 22 август 2022 г. за изготвяне на отговор до 

общински съвет Мездра, до Централната избирателна комисия и 

комплектуване на документите. Дежурството е било извършено на 

заседанието на Общинската избирателна комисия на 19 август 

2022 г., на което са присъствали 10 членове на ОИК, а на 

дежурството на 22 август 2022 г. – заместник-председател и двама 

членове.  

Подготвено е изплащането така, както ви докладвах. Изготвена 

е справката от 24 август. Имаме и контролен лист от финансовия 

контрольор за това, че е законосъобразно поемането на 

задължението за изплащане на това възнаграждение. Приложени са  

Приложени са необходимите документи, съгласно нашето 

решение, именно, протокол от проведеното заседание с копие от 

взетото решение и протоколи с резултатите от проведено гласуване, 

така че ви предлагам да вземем решение да бъде изплатено 

възнаграждението на Общинска избирателна комисия – Мездра. 

Становища по доклада? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

 

Преминаваме към точка девета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Първият докладчик съм аз. Докладвам ви писмо с вх. № НС-

04-2-37/25.08.2022 г. от заместник-министър на електронното 

управление.  

Изпраща ни се писмо във връзка с наше писмо НС-04-

301/24.08.2022 г. за предоставянето на информация, поискана с 

нашето писмо. Изразено е становище, че не може да бъде 

предоставена тази информация на ЦИК, но ви предлагам да се 
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запознаете с текста. Така или иначе, след като се събере информация 

от всички органи и дружества, на които беше изпратено такова 

искане, ще я обобщим и ще подготвим отговор на работна група, 

който  ще бъде внесен в Централната избирателна комисия, така че в 

момента го докладвам за запознаване.  

Следващият докладчик в тази точка е колегата Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

писмо от Комисията за защита на личните данни с вх. № ПВР-23-

4/24.08.2022 г., с което ни е поискана информация във връзка с 

подадена от Александър Георгиев жалба. С оглед на изясняване на 

случая ни е поискана информация на основание чл. 36 от АПК.  

Предлагам проект на писмо във връзка с това писмо ведно с 

информацията, която се предоставя на Комисията за защита на 

личните данни. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проекта на писмо? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-15-

37/26.08.2022 г. Това е писмо, което е получено по електронната 

поща от имейл gat59@abv.bg, като е подписано електронно, 

доколкото виждам – сочи се, че е от председателя на РИК – 

Кърджали, П. Б. Г., с въпрос и становище относно законността на 

начина на регистриране на кандидат-депутатските листите, 

предложени от партии и коалиции, като моли за спешност. 

Предвид, че писмото не е подписано по надлежния ред и е 

изпратено от частен имейл, предлагам да е за сведение, така както 

аналогично приемахме изводи по преписки от такъв характер. 

mailto:gat59@abv.bg
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

други становища по предложението?  

Дали да не върнем отговор, че следва да се спазва изискването 

на Изборния кодекс – писмата от РИК да са подписани от 

председател и секретар? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз бих приела отговор като указание 

към всички районни избирателни комисии. Да, няма проблем да 

гласуваме такова писмо, тъй като писма, неподписани по надлежния 

ред, доколкото от мои наблюдения доста често идват, така че може 

би като едно указание към районните избирателни комисии, но не 

като отговор, не предлагам отговор на това писмо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА:  Добре. 

Ще го гласуваме. 

Колеги, становища по общото предложение да бъде изпратено 

указание?  

Заповядайте господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако напишем такова, ясно трябва да се 

каже, и е време да се четат решенията на Централната избирателна 

комисия – няма самостоятелни действия от председатели на районни 

избирателни комисии.  Съгласно закона и съгласно нашето решение, 

всички въпроси, които се задават към Централната избирателна 

комисия по отношение на работата на районни избирателни 

комисии, се подписват и от секретар. Няма еднолични органи там и 

това, ако ще го пишем, пак ще го подчертая: всеки път едно и също 

всяка година – някой се изживява като едноличен орган. Няма 

такова нещо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: На 

практика Вашето изказване е в подкрепа на това, което 

предложихме, така че ако няма други предложения, моля, режим на 

гласуване за изпращане на указания към всички районни 

избирателни комисии да подписват кореспонденцията така, както е 

предвидено в Изборния кодекс и решенията на Централната 

избирателна комисия, а именно от председател и секретар. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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.  

Следващият докладчик в тази точка е колегата Георгиев, 

заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка докладвам за сведение 

писмо с вх. № НС-04-35  от Министерството на електронното 

управление, с което ни уведомяват, че са публикували 4 електронни 

услуги за предстоящите избори за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Докладвам писмото за сведение и в бъдеще може да посочим 

със съобщение на страницата още веднъж съответните линкове към 

тези  електронни услуги, които са на страницата на Министерството 

на електронното управление вече.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

смятам, че е хубаво да качим на нашата интернет страница 

съобщение в този смисъл, така както качихме информацията от ГД 

ГРАО как избирателите могат да проверяват секциите, в които ще 

гласуват и адресите, да качим тази информация, как могат да 

подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, за 

вписване в избирателен списък, за отстраняване на непълноти и 

грешки и вписване в избирателен списък по настоящ адрес.  

Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Следващият докладчик е колегата Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване ви докладвам 

последната актуализация на информацията за тираж на бюлетините 
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– във вътрешната папката с мои инициали. След почивката и в 

обсъждане на работна група ще предложа писма до тези областни 

управители, които са ни изпратили информация да уточним 

окончателния брой на бюлетините за съответния изборен район.  

Моля да се запознаете и да организираме и обсъждане на 

работна група. 

Докладвам ви писмо от Министерството на финансите с вх. 

№ ЦИК-04-84. В срок до 1 септември се изисква информация 

относно щатната численост на персонала, средства за заплати и 

възнаграждения, така че ви го докладвам за запознаване и да се 

предостави на главния счетоводител за изготвяне на справката в 

срок и докладване на Централната избирателна комисия. 

Въз основа на запитване от администрацията на Централната 

избирателна комисия до фирми и искане да предложат в 

определения срок 25 август 2022  г., 17.30 часа, в Централната 

избирателна комисия са постъпили оферти за канцеларски 

материали с вх. №№: ЦИК-08-31-1/25.08.2022 г., ЦИК-8-32/ 

25.08.2022 г. и ЦИК-08-1/25.08.2022 г. – докладвам ги за 

запознаване. 

От областния управител на Софийска област сме получили 

писмо, с което ни информират за тиража на бюлетините и адреса за 

доставка на бюлетините за сведение ви ги докладвам.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Димитров, заповядайте в тази точка.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Готов съм да се впиша в дневния 

ред. Колеги, дошло е писмо с вх. № НС-29-28/25.08.2022 г., с което 

Съветът по електронни медии (СЕМ) ни е изпратил проект, който е в 

моята папка. Изпратил ни е проекта на споразумение, който 

подписваме всяка година.  

Миналата година изпратихме едно допълнение към това 

споразумение, което те не уважиха, но сега ще върнем едно писмо и 

ще им напомним за тази част, в която се уточняваше, че всеки техен 

сигнал трябва да има ясни координати във времето и т.н.  Там се 
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описваше от коя до коя минута и секунда, освен и доставчика.  

Засега го докладвам за сведение. Отговорът, след като го подготвим, 

ще го докладвам отново.  

Още едно писмо – вх. № ЦИК-07-99/1 от 25.08.2022 г., с което 

Централната избирателна комисия на Хърватска благодари за 

отговора, който е изпратен. Вероятно по-скоро благодари на госпожа 

Нейкова затова, че те са написали писмо, с което са се интересували 

как изглеждат нашите прозрачни кутии и очевидно отговорът ги е 

удовлетворил. Това е писмото. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Преминаваме към точка десета: 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ. 

Заповядайте, колега Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Аз ще помоля малко по-късно да 

докладвам, тъй като в момента ми качват документите.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

връщаме се в точка: Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Ще докладвам в тази точка четири писма,  

които пристигнаха късно вчера и днес сутринта. Те са във връзка с 

разяснителната кампания и тъй като имат уведомителен характер, ги 

докладвам за сведение и запознаване.  

Писмо с вх. № НС-25-17/25.08.2022 г., което е от БНТ и е в 

отговор на наше писмо НС-25-9. Съдържа информация за това, на 

какъв ротационен принцип ще бъдат излъчвани безплатно трите 

анимирани клипа, които сме подготвили за разяснителна кампания.  

Докладвам вх. № НС-25-16, което е отново от БНР по повод на 

наше запитване за ротацията в разпределение по дати и часови пояси 

в програмите на БНР.  

Докладвам ви писмо от ВТВ с вх. № 25-15-1, в което ни 

уведомяват, че коригират в офертата си датите на периода на 

разяснителната кампания, съобразно нашето запитване и нашите 

указания и ни уведомяват, че в останалата си част офертата не търпи 
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промени, тоест единствено се удължава с четири дни срокът на 

провеждане на разяснителната кампания така, като сме заявили.  

Докладвам ви писмо с вх. № НС-25-14-1, което е отново в 

отговор на наше писмо от „Инвестор БГ“, които ни уведомяват за 

предложенията за ротация на клиповете от разяснителната кампания.  

Това, което ви докладвах, е за сведение и запознаване. По-

късно ще докладвам отново в точка „Разяснителна кампания“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка 

ще ви докладвам вх. № НС-04-02-217/26.08.2022 г., в отговор на 

наше писмо с изх. № НС-04-02-212/24.08.2022 г. сме получили 

писмо от Министерството на вътрешните работи относно извършена 

проверка, при която не са установени данни за извършени 

правонарушения. Докладвам ви го за сведение. 

Колеги, точка девета засега е изчерпана. 

Останалата част от дневния ред ще бъде в следобедната част 

на заседанието. Прекъсвам заседанието, което ще продължи в 

14.30 ч.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Дванадесет 

членове сме в залата – имаме кворум. 

 

Продължаваме с точка седма от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Определям госпожа Матева за малко да води заседанието. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

Решение № 1324-НС от 23 август 2022 година на Централната 

избирателна комисия за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Дейност по осигуряване на 

машинното гласуване“, съгласно индикативния график днес трябва 
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да определим комисия, която да проведе договаряне, съгласно 

изискванията на възложителя, при условие че постъпят оферти. 

Предлагам комисията да бъде в седемчленен състав: 

председател – Емил Войнов, заместник-председател на Централната 

избирателна комисия и членове: Гергана Стоянова, Любомир 

Георгиев и Димитър Димитров – зам.-председател на Централната 

избирателна комисия, Милена Радославова – главен юрисконсулт, 

Борислав Цветков и Мирослав Стефанов – външни експерти. 

За резервни членове: Елка Стоянова – член на ЦИК, и Николай 

Желязков – главен юрисконсулт. 

Предлагам комисията да започне своята работа на 27 август 

2022 г. в 12,00 часа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по доклада? Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

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

няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с току-що 

приетото решение в моя папка има проект на договор с външен 

експерт. Моля да го погледнете и ако нямате възражения, да го 

одобрим. 

Уважаеми колеги, във връзка с предложения договор, 

предлагам в Раздел ІV „Възнаграждения“, т. 9 да бъде 350 лева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване одобряване на проекта на договора с 

предложеното възнаграждение във връзка с ангажимента на 

господин Стефанов в комисията по обществената поръчка. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 
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Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) с вх. № НС-23-

47. Писмото е относно проекта за правила относно реда и условията 

за извършване на доверено изграждане.  

От ДАНС ни уведомяват, че нямат забележки и коментари по 

направените корекции от Министерството на електронното 

управление. Докладвам писмото за сведение.  

Във връзка с направените корекции от Министерството на 

електронното управление в моята папка има проект на правила, в 

които са отразени всички корекции.  

Предлагам да се запознаете с този проект и евентуално в 

понеделник да разгледаме и приемем правилата. 

Постъпило е писмо от Български институт по метрология с вх. 

№ НС-23-46 относно предоставяне на техническа документация, 

необходима за удостоверяване на съответствието.  

От Български институт по метрология ни пишат, че ни 

изпращат на оптичен носител цялата техническа документация. За 

съжаление, при отварянето на диска се оказа, че той е празен, така че 

предлагам, с писмо да върнем диска на Българския институт по 

метрология. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с точка единадесета от дневния ред. 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 
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Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам писмо с 

вх. №НС-04-01-4 (4)/26.08.2022 г. Писмото ни е препратено от Иван 

Кондов – работна група „Избори“, с което ни е препратена грама от 

консулството в Ню Йорк с искане за промяна на наименованието в 

Решение № 1326/12.08.2022 г. на Централната избирателна комисия. 

Няма такова решение на ЦИК от тази дата. Очевидно става дума за 

техническа грешка. Вероятно става дума за Решение № 1236/ 

11.08.2022 г.  

Записано е, че наименованието в Решене № 1326-НС от 

12.08.2022 г. на секцията Брумал, Пенсилвания, Филаделфия, да 

бъде променено на Брумал, Филаделфия, Пенсилвания и 

наименованието Бъфало, да бъде променено на Бъфало, Ню Йорк. 

Това са двете искания в тази грама.  

Също да се обединят подадените заявления за Филаделфия, 

Пенсилвания с Брумал, Филаделфия, Пенсилвания. 

Очевидно е допусната техническа грешка по отношение на 

цитираното решение на Централната избирателна комисия, защото 

ние нямаме решение с този номер от тази дата. Вероятно става дума 

за Решение № 1236, което решение е от 11.08.2022 г., с което бяха 

обявени местата по чл. 14, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс. 

Предложението ми е, по отношение на обединението на 

местата, да изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД и 

да отразим тази корекция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз няма да изразя становище по 

предложението на колегата Томов, но предлагам принципно да 

решим. По мое мнение трябва да решим дали сега ще обединяваме, 

или частично. Защото, примерно от вчерашните Ви доклади, ние 

оставихме за работно обсъждане някои грами, а сега предлагате с 

протоколно решение да бъде направено обединението.  



24 

Обръщам внимание обаче, че в придружителното писмо 

липсва изразено становище на работна група „Избори“. В случая, по 

мое мнение, не се касае само и единствено за обединение на 

заявления за промяна на наименованията, като в първия случай, без 

да претендирам, че съм права, на прима виста ми се струва, че става 

въпрос и за места. Така че принципно според мен Централната 

избирателна комисия трябва да прецени дали и на кой етап ще прави 

тези обединения, кои ще обсъжда на работно заседание и кои – не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да обясня за разликата в двете ми 

предложения. 

Вчера ставаше дума за промени във Федерална република 

Германия, където, знаем отсега, че няма да можем да разкрием 

секции навсякъде, където имаме това основание по чл. 13, т. 3 от 

Изборния кодекс и затова предложих да отложим, защото вероятно 

ще има поток от други искания във връзка с Федерална република 

Германия. Тук не сме в такава ситуация и бихме могли да го 

разгледаме. Разбира се, напълно възможно е и това, което Вие 

предлагате.  

Това, което разбрах, че предлагате, вероятно грешката е моя – 

би могло да се отложи разглеждането на този въпрос и да се обсъдят 

към края на периода на подаване на заявления всички предложения 

от този тип. В случая обаче става дума за чисто редакционна 

поправка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Обърнах внимание на въпроса, че 

следва принципно да решим всички такива подобни предложения, 

защото те непрекъснато, отсега нататък, по мое мнение, ще почнат 

да идват, както традиционно се случва за всички избори. Но, колега 

Томов, не предлагам отлагане на въпроса, защото ние по повод и 
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мои, и Ваши доклади във връзка с гласуване извън страната, мисля, 

че достатъчно, в рамките на тази седмица, отложихме.  

Аз лично очаквах да има работна група за гласуване извън 

страната. Не се случи такава, затова моето предложение е за 

принципни решения, не говоря за отлагане. Аз също считам, че не 

следва да бъдат отлагани въпросите, може и сега да ги обсъдим. Не 

предлагам отлагане, по-близо до приемане на решение.  

Може принципно да решим кои въпроси ще отложим с оглед 

изтичащия срок и кои въпроси ще решаваме ежедневно с оглед 

постъпващи грами. Изразявам мнение, че и с оглед проведената 

работна среща, би следвало в придружителното писмо да има 

изразено становище на работна група „Избори“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И във вчерашното 

липсваше становище на работна група „Избори“. Във вчерашните 

доклади имаше два вида искания, едното – да се промени 

наименование на място, другото – да се обединят подадените 

заявления. Ако отлагаме обединяването на подадените заявления, до 

кога ще ги отлагаме, като срокът за подаване приключва на 

6 септември 2022 година? И хората, подавайки, няма ли да се 

объркат?  

Принципно трябва да решим това. А пък после, ако има 

някаква грешка в изписването на наименованието, може би трябва 

веднага да бъде коригирана.  

Във вчерашните преписки пак две групи бяха подадени като 

предложения, едното – за обединяване на заявления. Вчерашното 

беше за обединяване, за мен беше едно и също място, написано два 

пъти в местата.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, тъй като се натрупаха няколко 

грами, които са ни препратени от работна група „Избори“, 

коригирам предложението, което направих преди малко и предлагам 

да изпратим писмо до Министерството на външните работи, за да 

поискаме становището на работна група „Избори“ върху 

предложенията, идващи от дипломатически и консулски 
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представителства. Преди да вземем окончателно решение, да знаем и 

становището на работната група. Разбира се, в аналогични ситуации 

да поискаме да бъде изразявано становище на работна група 

„Избори“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: За сведение докладвам вх. № НС-04-01-

5-3/26.08.2022 г. Това е поредното, пето, писмо от работна група 

„Избори“ с таблицата с актуализираните данни за дадените съгласия 

от приемащите държави за организация на избори. Таблицата е 

качена във вътрешна мрежа. Докладвам го за сведение. Няма 

някакви особености, на които да се спра. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, имате 

ли друг доклад? 

Колеги, предполагам се запознахте с дадените съгласия за 

разкриване на избирателни секции. Така че, ако не днес, в следващо 

заседание, колега Томов, ако се налага да даваме указания към 

„Информационно обслужване“ АД по отношение на заявленията, ще 

трябва да го направим, за да не се допусне объркване за 

избирателите. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, ще го имам предвид. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад писмото, 

което ви докладвах в началото на седмицата, именно от работна 

група „Избори“, пристигнало по мейл и в оригинал, в което на 

няколко точки Министерството на външните работи ни обръща 
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внимание за платформата, като посочва, че е гъвкава и очаква 

нашите решения да са в съответствие с използването на платформата 

в частта „Технологичен ред“.  

Предлагам се да се обсъди и посочва, че може да се разменя 

информация, съобразно изложението на писмото.  

Докладвам го за запознаване, както го докладвах и в началото. 

Ще предоставя преписката на колегата Томов с оглед 

организацията на работното обсъждане – да обсъдим и това, и по 

негова преценка да направим среща с Министерството на външните 

работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте в тази точка. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да се върнем в точка: Доклади по 

административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщам към 

точка девета от дневния ред. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви проект на писмо с проектен 

№ 3610 в моята поща – да потвърдим на БНТ, че корекциите, които 

са нанесли по наши указания, са верни и да подготвят субтитрите за 

клипа; да ни предоставят как ще бъде излъчван информационен 

материал по всички програми на БНТ съобразно това, което 

говорихме на работната среща с техните представители тук преди 

няколко дни. В този смисъл е писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за писмо до БНТ имате ли изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица 

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

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на работна група 

обсъдихме постъпилите предложения от областните управители за 

тираж на бюлетините и въз основа на обобщената справка, която е и 

във вътрешната мрежа в таблица „Справка за броя на бюлетините“, 

като взехме предвид информацията за броя на отпечатаните 

бюлетини за изборите през 2021 г. за народни представители, броя 

на гласувалите и броя на избирателите по предварителните 

избирателни списъци, предлагам да изпратим писма до областните 

управители с посочване на тиража на бюлетините по предложение 

на Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания, или предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

С последните доклади, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, за сведение – вх. № ЦИК-

07-75/1. Напомнят ни, че един ден преди нашите избори ще се 

гласува в Латвия. Канят ни за наблюдение. Предлагат форма за 

регистрация, изпратили са цени на хотелите. 

За сведение също има дълъг списък от семинари по публична 

администрация, които ще се проведат в Лондон или Дубай. Можете 

да погледнете в моята папка, има и преводи. 



29 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия и насрочвам следващото заседание за 

понеделник, 29 август 2022 г., от 14,00 ч. 

В случай на необходимост имаме готовност за заседание в 

събота. Благодаря.  

 

(Закрито в 15.30 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Камелия Нейкова  

     

  СЕКРЕТАР:  

     Севинч Солакова  

 

 

 

 

 

Стенографи:  

Юлия Стоичкова 

 

Красимира Николова  

 


