
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 233 

 

На 29 август 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно предложение до президента на 

Република България за насрочване на частичен избор за кмет на 

кметство Боденец, община Мездра, област Враца. 

Докладва: Росица Матева 

2. Проект на решение относно приемане на хронограма за 

частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, на 

9 октомври 2022 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева  

3. Проект на решение относно приложимите решения на 

Централната избирателна комисия при произвеждане на частичен 

избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, на 9 октомври 

2022 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева  

4. Проект на решение относно поправка на техническа грешка 

в Решение № 1252-НС от 12 август 2022 г. 

Докладва: Гергана Стоянова 

5. Машинно гласуване. 

Докладват: Емил Войнов, Камелия Нейкова 

6. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица  Матева, 

Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Цветанка 
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Георгиева, Елка Стоянова, Севинч Солакова. 

7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Елка Стоянова 

8. Гласуване извън страната 

Докладва: Цветозар Томов 

9. Проект на решение относно приемане на Правила за 

отразяване от Българската национална телевизия и Българското 

национално радио на проявите на кандидатите за народни 

представители в изборите на 2 октомври 2022 г., регистрирани от 

партиите, коалициите и инициативните комитети по време на 

предизборната кампания. 

Докладва: Димитър Димитров 

10. Проект на решение относно заличаване на регистрация на 

партия. 

Докладва: Росица Матева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Красимир Ципов и Силвия Стойчева. 

 

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

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисията, госпожа Росица Матева и господин Димитър Димитров – 

заместник-председател на Централната избирателна комисия. 

  

*  * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Осем членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на 

заседание.  

В отпуск са колегите Силвия Стойчева и Красимир Ципов. 
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Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно предложение до президента на 

Република България за насрочване на частичен избор за кмет на 

кметство Боденец, община Мездра, област Враца. Докладчик – 

госпожа Росица Матева. 

2. Проект на решение относно приемане на хронограма за 

частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, на 

9 октомври 2022 г. с докладчик госпожа  Цветанка Георгиева. 

3. Проект на решение относно приложимите решения на 

Централната избирателна комисия при произвеждане на частичен 

избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, на 9  октомври 

2022 г. с докладчик госпожа Цветанка Георгиева. 

4. Проект на решение относно поправка на техническа грешка 

в Решение № 1252-НС от 12 август 2022 г. Докладчик – госпожа 

Гергана Стоянова. 

5. Машинно гласуване. Докладчик – господин Емил Войнов. 

6. Доклади по административни преписки. Докладчици: аз, 

госпожа Матева, госпожа Ганчева, господин Баханов, госпожа 

Георгиева, госпожа Елка Стоянова, госпожа Солакова. 

7. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа 

Елка Стоянова. 

8. Гласуване извън страната с докладчик господин Цветозар 

Томов. 

Имате ли предложения по дневния ред? 

Господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам Проект на решение 

относно Правила за отразяване от Българската национална телевизия 

и Българското национално радио на проявите на кандидатите за 

народни представители – по чл. 189, ал. 3 имаме задължение да 

приемаме такива правила, приети от Централната избирателна 

комисия. 

Моля да ме включите и в Доклади по административни 
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преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би последна 

точка. 

Други колеги? 

Господин Георгиев? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да ме включите в „Доклади по 

административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Колеги, моля, режим на гласуване по така предложения проект 

на дневен ред с направеното допълнение. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Започваме с дневния ред и ще прекъснем в 15,30 ч. за срещата. 

 

Преминаваме към точка първа: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ 

НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БОДЕНЕЦ, 

ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, както Ви докладвах на 24 август 

2022 г., пристигнали са документи от ОИК – Мездра, във връзка с 

прекратяване пълномощията на кмета на кметство Боденец, поради 

което Ви предлагам – тъй като към документите са приложени 

всички изискуеми такива съгласно чл. 463 от Изборния кодекс и 

решенията на Централната избирателна комисия, и от извършената 

от мен служебна проверка се установи, че на интернет страницата на 

ГД ГРАО адресно регистрирани към 15 юни 2022 г. по постоянен 

адрес в кметство Боденец, община Мездра са 541 лица, поради което 

населеното място отговаря на изискванията на ЗАТУРБ, да бъде 

организиран частичен избор за кмет на кметството.  
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Предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

решение и да предложи на президента на Република България да 

насрочи частичен избор за кмет на кметство Боденец, община 

Мездра, област Враца. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по този проект? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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  № 1340-МИ/29.08.2022 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващото ми предложение в тази 

връзка е да гласуваме писмо до президента на Републиката, с което 

да му изпратим копие от това решение, както и документи, които го 

съпътстват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване да изпратим нашето решение и съответните 

документи на президента. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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.  

 

Продължаваме по дневния ред с точка втора: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА 

ХРОНОГРАМА ЗА ЧАСТИЧНИЯ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА 

ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА, НА 9 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам ви проект на хронограма за произвеждане 
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на частичен избор за кмет, насрочен за 9 октомври 2022 г.  

Хронограмата съдържа процедурите, действията и решенията, 

както и сроковете съгласно Изборния кодекс, които следва да бъдат 

изпълнени, за да се организира и произведе този избор. Активният 

период за работа на ОИК – Вълчи дол, където ще се произвежда 

частични избор за кмет, започва от утре, 30 август 2022 г. 

Моля да погледнете хронограмата.  

Ако имате някакви допълнения, да я обсъдим и да я приемем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения? Няма. 

В такъв случай подлагам на гласуване проекта на решение 

относно приемане на хронограмата за частичните избори за кмет на 

община Вълчи дол на 9 октомври 2022 г. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

Решението е №1341-МИ/29.08.2022 г. 

След като приехме хронограмата за частичните избори, ви 

предлагам да вземем решение и да възложим неговото изпълнение 

на администрацията на интернет страницата на ЦИК в секцията 

„Частични избори на 9 октомври 2022 г.“ да бъде публикувана 

хронограмата, както и изборните книжа, които се ползват за 

частичните местни избори. 

Моля за протоколно решение. 

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.  
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Продължаваме с точка трета от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЛОЖИМИТЕ 

РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПРИ 

ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА 

ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА, НА 9  ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам ви 

проект на решение относно приложимите решения на Централната 

избирателна комисия при произвеждане на частичен избор за кмет 

на община Вълчи дол, област Варна, на 9 октомври 2022 г. 

Проектът е подготвен на базата на досегашните такива 

проекти, като са включени още три решения, които са на позиции 

№№ 49, 50 и 51 в решението, което ви предлагам.  

Моля да го погледнете и ако нямате възражения, да го 

гласуваме, както и да бъде качено в рубриката „Частични избори на 

9 октомври 2022 г“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

погледнете проекта на решение за приложимите решения. 

Колеги, имате ли по проекта предложения или изказвания? 

Имате ли предложения за включване на други решения? Няма. 

Моля да гласуваме така предложения проект на решение с 

направените корекции. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

Решение е  № 1342-МИ/29.08.2022 г. 

 

Преминаваме към четвърта точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА 

ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 1252-НС ОТ 12 АВГУСТ 

2022 Г. 
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Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, получено е в Централната 

избирателна комисия писмо с вх. № НС-15-38 от 26 август 2022 г.,   

от РИК – Ямбол, за допусната техническа грешка в наше Решение 

№ 1252-НС относно назначаването на състава на районната 

избирателна комисия, като техническата грешка се състои в 

изписване на цифрата на ЕГН на един от членовете на районната 

избирателна комисия, поради което в моя папка от днешна дата има 

проект на решение за поправка на техническата грешка в 

Решение № 1252-НС от 12 август 2022 г. относно назначаване на 

РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Предлагам ви да вземем решение, с което да установим, че се 

допуска поправка на техническа грешка в цитираното решение, 

която се изразява в поправка на цифра в ЕГН на секретаря на 

районната избирателна комисия. 

Ако нямате предложения към текста, ви предлагам в този вид 

да бъде гласувано решението. 

Колеги, в предложения проект на решение една допълнителна 

корекция въвеждам – в края на диспозитива да бъде записано, че 

вече издаденото удостоверение се анулира и ще бъде издадено ново 

удостоверение с коригираните лични данни според настоящото 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания  по така представения проект с направеното допълнение? 

Няма. 

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.  

Решението е с № 1343-НС/29.08.2022 г.. 
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Продължаваме с точка пета: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо, 

вх. № ЦИК-06-11 от 26 август 2022 г., от Смартматик и е във връзка 

с нашата покана да участват в обществената поръчка с предмет: 

„Дейности по осигуряване на машинно гласуване за предстоящите 

избори“.  

От Смартматик високо оценяват работата на Централната 

избирателна комисия по организацията за предстоящите избори и 

изразяват благодарност за отправената покана, но след като 

обстойно са се запознали с документацията, са преценили, че всички 

дейности от обществената поръчка биха могли да бъдат изпълнени 

от тях на цена, която надхвърля националния бюджет, посочен в 

обществената процедура. По тази причина те и не подадоха оферта, 

така че докладвам това за сведение. 

Постъпило е писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-

11/1. Писмото е относно обявената обществена поръчка и е в моята 

папка. Докладвам го за сведение и запознаване. 

Писмо с вх. № НС-04-38/26.08.2022 г., е от Пресцентъра на 

Министерството на електронното управление. С него ни уведомяват, 

че на публично обсъждане Министерството на електронното 

управление е приело предложенията по проекта на Актуализирана 

методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип 

техническото устройство за машинно гласуване. Приложили са файл 

с информация за публичното обсъждане и снимков материал. Също 

го докладвам за сведение. 

Колеги, в папка „Брой машини“ е публикувана таблица, в 

която са посочени избирателните секции в страната и отделно 

избирателните секции извън страната, в които трябва да има 

машинно гласуване, както и броят на машините във всяка секция. 
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След уточняване на броя гласували избиратели на изборите на 

14 ноември има минимални корекции в броя на машините. 

Предлагам днес да остане за запознаване, да прегледаме още веднъж 

таблицата и евентуално на утрешното заседание да фиксираме 

секциите и да публикуваме таблицата на интернет страницата. 

Засега за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка 

ще ви докладвам вх. № НС-22-95/26.08.2022 г. Получили сме 

автобиография на едно от лицата, които са предложени за оказване 

на експертна помощ на Централната избирателна комисия. Моля да 

се запознаете с него. 

 

Преминаваме към точка шеста от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колеги, в тази точка ще ви докладвам: за днешно заседание 

има документи, свързани с ангажирането на трудов договор по реда 

на чл. 39, ал. 5 от нашия правилник на Елица Узунова Стоева.  

Моля да се запознаете със съдържанието на трудовия договор 

и подготвената длъжностна характеристика и с протоколно решение 

да ги одобрим. Възнаграждението е съобразно протоколното 

решение на Централната избирателна комисия от 9 август 2022 г. с 

определените възнаграждения на лицата съобразно длъжностите по 

допълнителното щатно разписание, което е прието, съгласно чл. 39, 

ал. 5 от Правилника. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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 в тази точка е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Малко по-късно. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

имате ли готовност? Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, 

вх. № ПВР/НС-23-24/25.08.2022 г. от Комисията за защита на 

личните данни. С оглед изясняване от фактическата и правната 

страна и на основание чл. 36, ал. 1 от АПК ни искат отговор с оглед 

жалба със съответния входящ номер, подадена в Комисията за 

защита на личните данни. Докладвам подготвения проект на отговор 

с предоставяне на информация.  

Предлагам с протоколно решение да одобрим изпращането на 

писмото до Комисията за защита на личните данни ведно с 

предоставяне на информация, която е поискана. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар 

Томов); против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аналогичен доклад. С 

вх. № ПВР/НС-23-25/25.08.2022 г., отново във връзка с подадена 

жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), ни е 

изискана информация от Комисията за защита на личните данни по 

отношение на информация, която се съдържа в списъка на 

избирателите, подкрепящи регистрацията на коалиция, която е 

регистрирана в изборите на 11 юли 2021 г.  

Предлагам с протоколно решение да одобрим писмо за 

изпращане на исканата информация съгласно доклада ми.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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



 

 

12 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар 

Томов); против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, продължавам 

със следващи доклади. 

Докладвам писмо с вх. № НС-15-40/28.08.2022 г. Приложено 

от РИК – Пазарджик, са ни изпратили писмо от община Сърница 

относно даване на указания за променени адреси в община Сърница 

и обективирано искане към нас за указания. 

Моля да се запознаете и, госпожо Председател, по Ваша 

преценка може би в утрешния ден да обсъдим работно преписката. 

Към момента я докладвам за запознаване. 

Колеги, докладвам преписка, постъпила по електронната 

поща, от госпожа А. В писмото се пише, че госпожата е персонален 

асистент на посланика на Кралство Дания. Питането е от 

посолството на Кралство Дания в България с вх. № МИ-23/3 от 23 

август 2022 г., като са поставени въпроси, свързани с това каква 

правна позиция имат британските граждани на общински 

регионални избори, в избори за Европейския парламент. По-надолу 

ще се запознаете с поставените въпроси в писмото: „Молим за 

отговор до 31 октомври 2022 г.“ Към момента ви го докладвам за 

сведение.  

Изготвен е проект на отговор във вътрешната мрежа. Моля да 

се запознаете и да преценим дали и как да отговорим. По мое мнение 

следва да се отговори, ако ще се отговаря чрез Министерството на 

външните работи. 

Това са ми докладите, госпожо Председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка – господин Баханов. 

Определям госпожа Матева да води за малко заседанието. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-09-

139/09.08.2022 г. от Софийска градска прокуратура, Следствен отдел 
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– водено е там досъдебно производство, и желаят да им предоставим 

информация относно три имена, ЕГН и телефонни номера на 

председател, секретар и членове на СИК № 725, Република Турция, 

Чорлу. Написани са имената и в оригинал е представен документ 

като допълнителна страница, декларация от М. Б., заверени копия на 

всички решения, които се вземат и са по повод Решение № 345 за 

съставите на секционните избирателни комисии. 

Има подготвен отговор във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали с приложени десетината документи от Софийска градска 

прокуратура, като подробно сме описали какво е нарушението, 

проверката как се осъществява на лицата, които попадат в 

нарушение на Изборния кодекс, като изрично упоменаваме, че 

Централната избирателна комисия не разполага с данни за 

постоянен и настоящ адрес с телефони на членовете на секционната 

избирателна комисия и им изпращаме съответните документи, които 

искат: заверени копия, разбира се, като изрично отбелязваме, че ако 

желаят оригиналите на тези документи, могат да се запознаят в 

сградата на Централната избирателна комисия след предварителна 

уговорка, в оригинал могат да се запознаят на място тук, в ЦИК. 

Това е предложението ми за отговор ведно с приложените 

документи.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по проекта на писмо, което се намира във 

вътрешната мрежа в папката на колегата Баханов. Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, следващото е 

вх. № НС-09-164/24.08.2022 г., отново от Софийска градска 

прокуратура Следствен отдел, по тяхно досъдебно производство. 

Описана е и прокурорска преписка на Софийска районна 
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прокуратурата. Желаят да им предоставим информация относно 

броя на гласоподавателите, участвали в избора на народни 

представители на 11 юли 2021 г. в Испания, Аранда де-Дуеро, 

избирателна секция № 229, какъв е броят на действително 

подадените бюлетини за гласуване, в скоби е описано „независимо 

дали са действителни или не“. И в оригинал допълнително към 

списъка за гласуване декларацията на Н. К. и заверени 

копия искат от решението относно състава на секционната 

избирателна комисия и всички решения, които изменят и допълват 

това решение. И налични данни, ЕГН, телефони за връзка на 

членовете на окончателния състав на горепосочената избирателна 

комисия. 

Отново има подготвено писмо-отговор до Следствения отдел 

на Софийска градска прокуратура, в който подробно им описваме, 

даваме им сведения относно исканата информация, че има 

249 положени подписа. Там е било машинно гласуване, така че 

резултатът от машинния протокол е също 249. Указваме им, че 

нямаме данни за постоянния и  настоящ адрес и телефон на 

членовете на секционната избирателна комисия. Изпращаме им 

копие от протокола на секционната избирателна комисия, където се 

съдържат данни за имената на членовете на СИК, заверено копие на 

декларация от Н. К., заверено копие от допълнителните 

страници към списъка за гласуване извън страната, където лицето 

фигурира под два номера: № 106 и № 200, препис-извлечения на 

решенията за назначаване на секционната избирателна комисия, като 

изрично пак им казваме, че с оригинала на исканите документи – на 

списъка и декларацията включително, могат да се запознаят на 

място, в Централната избирателна комисия, като  им посочваме 

накрая, че резултатът от гласуването в избирателната секция с 

данните от машинното гласуване са публикувани на интернет 

страница на Централната избирателна комисия в раздел „Архив на 

Централната избирателна комисия за проведени избори за 
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Народното събрание на 11 юли 2021 г.“ Това е предложението ми за 

отговор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище.  

Всъщност писмото във вътрешната мрежа е това, а 

предходното, докладвано от колегата Баханов, може би е било 

поставено в друго заседание. 

Имате ли някакви предложения по текста? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият ми доклад е с вх. № МИ-04-

02-153/29.08.2022 г. – това е входящият номер на Централната 

избирателна комисия от ОД на МВР – Стара Загора, РУ – Казанлък. 

Информират ни, че се намира при тях досъдебно производство и за 

нуждите на разследването е необходимо да бъде предоставена 

следната информация: „Провеждани ли са през 2015 г. избори на 

територията на село Манолово, община Павел баня, област Стара 

Загора?“ Ако изборите са били за кметове и общински съветници, 

молят да им бъдат предоставени данни за кандидатите, както и 

заверени копия на избирателните списъци от секциите на 

територията на село Манолово. 

Уважаеми колеги, тъй като се касае за местни избори, 

предлагам това писмо с исканите доказателства да бъде препратено 

по компетентност на ОИК – Павел баня. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Извинявайте, колега Баханов, може ли господин Димитров да 

продължи да води, защото трябва да слезем за приемане на 

документи на партия. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада на господин Баханов. 

Има ли становища, мнения? Няма. 

Предлагам да преминем към гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

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

няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, четвъртият доклад е с вх. № НС-

04-02-218/26.08.2022 г. По имейла е дошло до председателя на 

Централната избирателна комисия от СД на МВР. Информират ни, 

че се извършва проверка по тяхна преписка – на СДВР, по повод на 

наш сигнал. Проверката касае едно лице, описано с три имена и 

ЕГН, което е упражнило правото си на глас в чужбина в изборите за 

Народното събрание на 11 юли 2021 г. и съобразно нуждите на 

проверката и писмено указание на Софийска районна прокуратура 

желаят да им предоставим информация подавало ли е лицето 

заявление за гласуване извън страната, до кое дипломатическо или 

консулско представителство е подавано заявлението или същото е 

подадено до Централната избирателна комисия, по какъв начин е 

подадено заявлението. „Предоставете заверено копие от подаденото 

заявление. В избирателните списъци на коя секционна избирателна 

комисия в страната е било включено въпросното лице, номер на 

секция, адрес, имена, ЕГН на членовете на СИК. Видно от сигнала, 

лицето е отбелязано в списък на гласувалите в нарушение на 

правилата на Изборния кодекс в секция № 654 в Република Турция. 

Разполагало ли е лицето с право на глас, колко пъти, в кои 

избирателни секции е упражнило правото си на глас и дописвано ли 

е допълнително в избирателния списък на определена СИК извън 

страната, номер на СИК, адрес на СИК, поради какви причини, въз 

основа на какви документи е записано лицето“. Да приложим 

заверени копия от представените документи от лицето, въз основа на 



 

 

17 

които е било то е дописано и заверени копия от страниците в 

избирателните списъци, в които фигурира лицето. 

Сега, уважаеми колеги, по повод първите запитвания, първите 

две точки, предлагам да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД с оглед на това да се провери дали лицето е подало 

заявление за гласуване извън страната и ако има такива данни, 

евентуално да се снабдя с тях, а в останалата част, след като дойдат 

тези отговори, тъй като е посочена и конкретната секция, където е 

гласувало лицето, ще извадим необходимите документи и ще 

предоставим заверени копия от тях.  

На първо място, предлагам да свършим тези действия – 

именно изпращане на писмо до „Информационно обслужване“ АД, 

за отговор на първите поставени въпроси.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения?  

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

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

няма.  

Следващ докладчик е госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЧМИ-

14-3/26.08.2022 г. Това е преписка от кмета на община Нова Загора, 

с която ни уведомява, че отворено запечатано помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали. Преписката съдържа всички 

изискуеми документи. Отварянето е извършено по искане на 

разследващите органи по реда на наше Решение № 1244-МИ от 

30 септември 2019 г. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване ви докладвам 

писмо от Службата по трудова медицина за профилактичните 
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прегледи и лабораторни изследвания с вх. № 08-27/3 от 29 август 

2022 г. Може би във вътрешната мрежа вече трябва да е качен и 

графикът на лабораторните изследвания и на медицинските 

прегледи. Ако не, по-късно. 

Получили сме писмо от РИК – Бургас, с вх. № НС-15-7/2 от 

26 август 2022 г. Колегите ни уведомяват, че имат намерение да 

извършат мащабна разяснителна кампания за работа с устройствата 

за гласуване с машини и обучение на секционните избирателни 

комисии. Посочили са, че те са над 750 в 13 общини и с оглед на 

това предлагат и искат да одобрим наемането още на три броя 

технически лица. Същите ще попълнят липсващите хора в екипите 

за обучение по населени места. 

С оглед Решение  № 1200 от 2 август 2022 г. на Централната 

избирателна комисия ви предлагам да уведомим РИК – Бургас, че 

даваме съгласие за назначаването допълнително на трима 

технически сътрудници. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само за сведение докладвам 

писмо от звеното дирекция „Управление на собствеността“ в 

Народното събрание с вх. № НС-02-30/26.08.2022 г. със списък и 

подробно описани дейности, които ще изпълняват служителите от 

тази дирекция. Мисля, че имаме протоколно решение за обобщаване 

на информацията и предоставяне на вниманието на Централната 

избирателна комисия. 

Сега докладвам писмо от Главния секретар на МВР с 

вх. № НС-04-02-220/26.08.2022 г. Изпратени са проектите на 
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удостоверения, които се издават на основание чл. 263, ал. 1 от 

Изборния кодекс. Става дума за случаите, в които се издават лични 

карти на лица, на които за първи път се издават и още не са готови, 

за унищожени, изгубени и откраднати, повредени лични карти и 

нямат издавана лична карта. Те са четири образеца, подробно са 

описани. В съдържателната си част отговарят на изискванията на 

чл. 263, ал. 1. Тези удостоверения със снимка на лицето, издавани на 

основание чл. 263, ал. 1 служат единствено и само за гласуване пред 

секционната избирателна комисия в изборния ден. 

В тази връзка е представено становище – вх. № ЦИК-09-

240/28.08.2022 г. След прегледа на образците от администрацията 

предлагам ви да изпратим писмо до Главния секретар на МВР и да 

го уведомим, че съгласуваме така представените проекти на 

удостоверения по чл. 263, ал. 1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения?  

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по повод искане от 

24 и 25 РИК с писмо с вх. № НС-15-36/26.08.2022 г. – искането е 

подписано от председателите и секретарите на двете районни 

избирателни комисии. Преди това бяхме получили подобно искане и 

от 23 РИК. Тъй като в Централната избирателна комисия постъпват 

и въпроси, свързани с размерите на възнагражденията, включително 

по отношение увеличението с 50 на сто, изплащано на изборите през 

2021 г. и съгласуване в обявена от компетентен орган епидемична 

обстановка  в страната, предлагам да изпратим – обсъдено е и на 

работна група, до министъра на финансите посочване на 

запитванията и направените предложения в Централната 
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избирателна комисия. Въпросът, който да поставим пред министъра 

на финансите, е за възможността с увеличение на 20 на сто на 

възнагражденията на районните и секционните избирателни 

комисии в страната. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете. 

Колеги, имате ли други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

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

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам 

вх. № НС-22-92/26.08.2022 г. за насочване към звено „Човешки 

ресурси“. 

Докладна записка с вх. № ЦИК-09-241/29.08.2022 г. относно 

извършване на промяна по бюджета на Централната избирателна 

комисия във връзка с одобрени и изплатени възнаграждения на 

общинските избирателни комисии за месец август 2022 г. в размер 

на 11 хил. 980 лв. Имаме справка за размера на всички изплатени 

досега възнаграждения, а именно 156 хил. 655 лв. 

Предлагам ви да одобрим корекцията по бюджета на 

Централната избирателна комисия и да упълномощим председателя 

да извърши тази корекция и да изпратим писмо до министъра на 

финансите с одобрение на корекцията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам 

писмо – вх. № НС-11-29/25.08.2022 г., от пълномощник на 

„Демократична България – Обединение“, адресирано до 

председателя на Централната избирателна комисия и до министъра 

на електронното управление с предложение, свързано с връчване на 

електронни документи по електронен път, включително чрез 

системата за сигурно електронно връчване. 

Докладвам ви за сведение писмо от Областна администрация  

Пловдив. Областният управител на Пловдив ни уведомява за това, че 

е недостатъчен броят на бюлетините, които сме направили като 

предложение.  

Знаете, в петък изпратихме писмо, с което уведомихме 

областните управители, че сме определили съответен тираж по 

изборни райони, за които вече имахме предложение от областните 

управители. Позовава се на допълнителен брой подвижни секции, 

лечебни заведения, домове за стари хора, както и за това, че не се 

разделя кочана бюлетини. Считам, че Централната избирателна 

комисия въз основа на този анализ, който извърши, не се налага да 

променя тиража на бюлетините за Пловдив – Шестнадесети, и 

Пловдивски – Седемнадесети изборен район. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието.  

Ще продължим в 16,30 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Девет членове 

сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с шеста точка от дневния ред.  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви и 

предлагам да гласуваме едно писмо до всички районни избирателни 

комисии, с което да им укажем в публичния регистър, който водят за 

наименованията на партиите и коалициите и които регистрират по 

кандидатски листи, да изписват наименованието на партиите и 

коалициите по начина, по който ще се изписват в бюлетината за 

гласуване, който е посочен в изпратения им списък от Централната 

избирателна комисия с писмо с изх. № НС-15-23 от 19 август. 

Едновременно с това отново да напомним на районните избирателни 

комисии, че трябва своевременно да въвеждат данните за 

регистрираните кандидатски листи в системата ………....... 

Писмото е във вътрешна папка с моите инициали.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма.  

Моля да гласуваме.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият доклад е писмо-заявление от 

Николай Касабов с вх. № НС-22-96 от 28 август. Подписано е с 

електронен подпис. Господинът е установил, че на сайта на 

Централната избирателна комисия фигурира в подписката на 

Политическа партия „Национален фронт за спасение на България“ с 

посочена страница и ред. Декларира, че не е подписвал никаква 

подписка и желае подписът му да бъде заличен. Така че ви 

предлагам да гласуваме едно писмо до „Информационно 

обслужване“ АД да бъдат анонимизирани данните на това лице.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме предложението на госпожа Матева.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо от ОИК – 

Поморие, с вх. № МИ-15-253 от 29.08.2022 г., с което ни изпращат 

документи и ни уведомяват за прекратени предсрочно пълномощия 

на кмет на село Порой, община Поморие поради подадена оставка.  

Колеги, аз извърших проверка. Към 15 юни в село Порой по 

постоянен адрес са регистрирани 896 избиратели. Изчакваме 

изпращането на оригиналните документи, които по информация от 

Общинската избирателна комисия са изпратени днес. След като 

бъдат получени в Централната избирателна комисия ще ви предложа 

проект на решение за насрочване на частичен избор за кмет.  

И последният ми доклад в тази точка е писмо с вх. № НС-00-

130 от 27 август от „Информационно обслужване“ във връзка с 

проведена среща и изясняване на потребителските групи за достъп в 

платформата cik.is-bg.net. Изпратена ни е информация. Във 

вътрешната мрежа в Excel формат „Достъп ……..“ е качен 

файлът, както е изпратен от „Информационно обслужване“ АД. В 

зелено са маркирани модулите, до които има достъп Централната 

избирателна комисия, виждате, че всички те са в зелено. 

Сътрудниците на Централната избирателна комисия имат достъп до 

всички зелени модули в ЦИК и в РИК, а групата РИК съответно има 

достъп до модулите, които са само в модули РИК.  

Предлагам го в момента на вашето внимание, да се запознаете 

и ще предложа на работно обсъждане да обсъдим разделянето на 

профилите на сътрудниците на Централната избирателна комисия на 

подгрупи в зависимост от служебните им задължения и от работата, 

която извършват, да имат достъп само до модулите, които са 

непосредствено свързани с тяхната работа. Към момента всички 

имат еднакъв достъп до всички модули. В момента е само за 

запознаване.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в Доклади 

по административни преписки следващ докладчик е госпожа 

Стоянова.  

Имате ли готовност? Заповядайте.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Първо, в папка „Разяснителна 

кампания“ вече можете да видите събрани абсолютно всички 

материали до момента – трите анимирани клипа по 30 секунди, 

включително и клипът, който е за гласуване по настоящ адрес, и 

плакатът, който е изработен, 3-4-минутното видео за гласуване с 

машина, аудиофайловете. Изобщо всичко като визуален и 

аудиоматериал, което сме изработили, е събрано на едно място, 

можете да ги прегледате.  

Само моля, тъй като вече сме ги разглеждали, да им хвърлите 

един последен поглед и с протоколно решение да одобрим видеото 

за гласуване по настоящ адрес и плаката, тъй като за тях нямаме 

протоколно решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

бележки по материала за гласуване по настоящ адрес, или нещо, 

което смятаме, че трябва да се промени?  

Госпожо Стоянова, един по един ли предлагате да ги 

одобряваме?  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Те другите са минали вече обсъждане и са 

одобрени. Само за този клип трябваше.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако няма 

предложения, моля режим на гласуване за видео- и аудиоматериала 

за гласуване по настоящ адрес – част от разяснителната кампания на 

Централната избирателна комисия.  

Ние имаме принципно протоколно решение да се публикува 

всичко на нашата страница след одобрение от ЦИК и на интернет 

страниците на районните избирателни комисии.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 
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Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 

няма.  

Продължете със следващото си предложение.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващото ми предложение е, след като 

сме приключили вече с одобряването на материалите по 

разяснителната кампания, да бъдат изпратени на „Информационно 

обслужване“ АД с писмо, с което да им се дадат указания да бъдат 

публикувани както на сайта на Централната избирателна комисия, 

така и на сайтовете на районните избирателни комисии. Освен 

материалите, изработени от изпълнителя с този предмет, 

включително и бутона за симулатора, плаката и всичко останало, 

което е свързано с…  

РОСИЦА МАТЕВА: И плаката?   

ЕЛКА СТОЯНОВА: Нали сега ще гледаме и него.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване изпращането на писмо до „Информационно обслужване“  

АД, с което им указваме, че трябва да публикуват на интернет 

страниците на районните избирателни комисии всички материали от 

разяснителната кампания на Централната избирателна комисия, 

които бъдат одобрени с решение на Централната избирателна 

комисия.  

Прекратявам гласуването.  

Предлагам ви да бъде изпратено писмо до всички районни 

избирателни комисии, до всички областни управители и до 

кметовете на общини с посочване на съответен линк на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия, където са 

достъпни материалите от разяснителната кампания на Централната 

избирателна комисия, с указание да бъдат разпространени по всички 

подходящи начини на територията на съответния изборен район.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Във връзка с одобрените материали ви 

докладвам докладна записка, която се намира в папка с мои 

инициали от днешна дата, с вх. № ЦИК-09-242/29.08.2022 г. Тя е във 

връзка с това, че изпълнителят по поръчката за преработката на 
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наличните аудио- и визуални произведения и изготвянето на логото 

на разяснителната кампания на ЦИК е представил вече всички 

необходими документи. Становището на директора на 

администрацията в Централната избирателна комисия е, че при 

преглед на документите и след направените справки в Столичната 

община относно липса на задължения за местни данъци и такси са 

налице основания за сключване на договор. Проектът на договор 

също е качен в папката.  

Моля за протоколно решение за одобряване подписването на 

този договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

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.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е писмо с вх. 

№ НС-25-17. Това е писмо от Българската национална телевизия. В 

отговор на нашето писмо от 24-и са ни изпратили медийните 

планове за излъчване на клиповете от разяснителната кампания в 

четирите програми на БНТ, БНТ-1, БНТ-2 и БНТ-4 за периода 

29 август – 2 октомври 2022 г.  

Моля за протоколно решение за съгласуването на тези 

медийни планове.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, очевидно 

трябва да се комплектуват допълнителни материали по преписките, 

свързани с проектите на договори с медиите за излъчване на 

материалите на Централната избирателна комисия по 

разяснителната кампания, затова в тази част ще останат за следващо 

заседание.  

Следващ докладчик е господин Димитров.  
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Определям госпожа Матева да води заседанието.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.  

Колеги, в моята папка има подпапка, която се казва „Жребий“ 

и вътре има три писма и две съобщения. Всички те се отнасят до 

подготовката за тегленето на жребия.  

Първото писмо, което докладвам, е до госпожа Килфанова и 

полковник Петров, които трябва да осигурят в рамките на тяхната 

компетентност достъпа на медиите с журналистически карти, както 

и подготовката – на места трябва да се сложат маси, столове и така 

нататък.  

Едно по едно нека да одобряваме тези писма с протоколни 

решения, за да може да ги изпратя тази вечер.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Димитров, предлагам Ви да обсъдим най-напред текста на 

съобщението, което да бъде публикувано на интернет страницата на 

ЦИК, с което да уведомим, че на 31 август от 10,30 ч. ще се проведе 

жребий, с който ще бъдат определени номерата в бюлетината за 

гласуване в изборите за народни представители.  

Посочваме мястото – пл. „Александър Първи“, вход откъм 

Ларгото. Могат да присъстват представители на партии и коалиции 

и на средствата за масово осведомяване.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тогава най-напред да гласуваме 

съобщението, колеги.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добре, 

колеги, друго предложение по текста на съобщение? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Колега Димитров, продължете с писмата.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Първото писмо е до госпожа 

Килфанова и полковник Петров и се отнася до осигуряване на 

организацията в рамките на тяхната компетентност – да осигурят 

достъп, както и условия за провеждането.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Като 

текстът на писмото ще бъде съобразен с текста на съобщението, 

което гласувахме току-що, с оглед излъчването.  

Колеги, становища по писмото до госпожа Килфанова и 

господин Петров? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Второто писмо е до господин 

Филипов. Молбата ни към „Информационно обслужване“ АД е да 

осигурят визуализация, която те правят всеки път, когато теглим 

жребия.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря.  

Колеги, становища по текста на писмото до господин 

Филипов? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последното писмо е до господин 

Кошлуков, който каним в качеството му на обществен оператор да 

излъчи на живо жребия за определяне номерата на бюлетините.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по текста на писмо до господин Кошлуков? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Следващият докладчик е колегата Георгиев. Заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Докладвам за сведение 

писмо с вх. № НС-22-93/26.08.2022 г., което е в папката с мои 

инициали от днес. Писмото е от гражданина И. А. със 

съдържание относно предложение как да започне гласуването с 

машини в секциите, в които ще се гласува с устройства за машинно 

гласуване. Ще завърша с цитат от края на писмото: „Желая приятен 

ден и плодотворна работа на Централната избирателна комисия“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

друг доклад в Административни преписки има ли? Не виждам.  

 

Преминаваме към седма точка:  

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, колега Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви жалба, която е 

постъпила по имейла и тя е до много адресати – до господин 

Михайлов, който е областен управител, до членовете на ЦИК и до 

членовете на районни избирателни комисии. Приложено ни е 

изпратена жалба до господин М. М. – областен 

управител на област София-град, до РИК 23, 24 и 25 и до ЦИК, като 

се обжалва заповедта на кмета на София със съответния номер, с 

която е уреден въпросът и са посочени местата за агитационни 

материали.  

Докладвам ви я за сведение с оглед и до другите, до които е 

изпратена с оглед компетентностите им.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Преминаваме към осма точка:  

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, най-напред ви 

докладвам писмо с вх. № НС-00-131 от днешна дата. Писмото е от 

„Информационно обслужване“ АД. С него ни се препраща писмо от 

гражданин, който сигнализира, че в списъка на държави за подаване 

на заявления за гласуване извън страната не присъства държавата 

Тайланд.  

Държавата Тайланд не присъства, защото в нея няма посолство 

и няма акредитиран български посланик в Тайланд. Следователно е 

невъзможно да се организира избирателна секция там.  

Предложението ми е да информираме за това 

„Информационно обслужване“ АД. Няма какво друго да направим.  

Искам да допълня предложението си, или по-скоро да го 

изменя – нека да изпратим писмо до Външно министерство по повод 

казуса Тайланд, за да потвърдят евентуално, че нямат условия да 

изпълнят изискванията на закона.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на господин Томов? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Колега Томов, продължете.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам писмо с 

вх. № НС-04-01-4/5 от 27 август. Писмото е от работна група 

„Избори“ и с него се препращат две грами от дипломатическите 

представителства в Никозия и в Ниш.  

Съдържанието на първата грама от Никозия е, че откритата на 

основание чл. 14, ал. 3 втора секция в Никозия (Посолство), 
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предлагат, че е по-целесъобразен вариантът тя да бъде преместена в 

сградата на Българското неделно училище, а да не бъде в 

Посолството, тъй като Посолството няма условия за втора секция.  

Тъй като с Решение № 1236 ние обявяваме местата, аз не 

виждам в момента смисъл да се прави каквато и да е промяна. Тя е 

обявена като „Никозия (Посолство – 2)“. Не виждам необходимост 

за промяна. Затова докладвам за сведение тази грама.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Съжалявам, може би предварително 

вдигнах ръка – по отношение на точка втора от придружителното 

писмо не чух становището на докладчика.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не съм стигнал до точка втора.  

Втората грама е от Дипломатическото представителство в 

Ниш. В нея се обръща внимание на това, че в Решение № 1236 Ниш 

като място не е обявено по чл. 14, т. 1 от Изборния кодекс. Това 

действително е така. Това е технически пропуск, който трябва да 

поправим.  

В момента нямам готовност с проект за решение.  Бих могъл 

на утрешното заседание да го предложа.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Томов, във връзка с доклада Ви аз си спомням, че ние сме взели 

решението въз основа на предложението на Външно министерство, 

но е хубаво да го проверите и да ни информирате утре.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Имате ли 

други доклади по тази точка?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не, нищо, което да е необходимо да 

докладвам. Благодаря.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в 

Гласуване извън страната няма други доклади.  

Колеги, тъй като докладчикът по девета точка не е в залата, ви 

предлагам да променим дневния ред и да включим нова точка: 
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Проект на решение относно заличаване на регистрация на партия, 

която да бъде т. 10 от дневния ред.  

Има ли други предложения? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

 

Преминаваме към новата десета точка:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИЯ.  

В папката с моите инициали е проект на решение с проектен 

№ 1335, с което въз основа на подадени днес – 29 август, документи, 

а именно: заявление, подписано от Р. К. в качеството 

му на председател и представляващ партия, е поискано заличаване 

регистрацията на партия „Съюз на свободните демократи“, която е 

регистрирана за участие в изборите на 2 октомври от ЦИК с 

Решение № 1306 от 17 август. Към заявлението е приложен 

оригиналът на издаденото удостоверение с № 23-П от 17 август, 

както и копие на цитираното решение.  

На посочените правни основания ви предлагам да вземем 

решение, с което да заличим регистрацията на партия „Съюз на 

свободните демократи“ за участие в изборите за народни 

представители на 2 октомври и да анулираме издаденото 

удостоверение, както и да възстановим внесения депозит в размер на 

2500 лв.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 
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Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов) против – 

няма.  

Решението е № 1344-НС/29.08.2022 г.  

Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия. Насрочвам следващото за утре – 

30 август, от 14,00 ч. Благодаря.  

 

(Закрито в 17,50 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

 

 

Стенографи:  

  Катя Бешева 

 

    Нина Иванова  

 


