
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 234 

 

На 30 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 Порой. 

  Докладва: Росица Матева 

2. Проект на решение относно одобряване на Споразумение за 

отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за 

народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от генералния 

директор на БНТ и упълномощени представители на партии, коалиции 

и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за 

народни представители. 

  Докладва: Росица Матева 

3. Проект на решение относно одобряване на Споразумение за 

отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за 

народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от генералния 

директор на БНР и упълномощени представители на партии, коалиции 

и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за 

народни представители. 

  Докладва: Росица Матева 

4. Доклади по административни преписки. 
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Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Димитър Димитров, Красимир 

Ципов, Цветанка Георгиева 

5. Проект на решение за регистрация на наблюдатели в изборите 

за народни представители на 2 октомври 2022 г.  

  Докладва: Любомир Георгиев 

6. Гласуване извън страната. 

  Докладва: Цветозар Томов 

7. 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 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч 

Солакова, Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев и Цветанка Георгиева.     

ОТСЪСТВА: Силвия Стойчева. 

 

Заседанието бе открито в 14,08 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

 

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

Десет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на заседание. 

В отпуск е госпожа Силвия Стойчева. 

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 Порой. Докладчик – госпожа Матева. 

2. Проект на решение относно одобряване на Споразумение за 

отразяване на предизборната кампания за произвеждане на изборите на 

2 октомври 2022 г., подписано от генералния директор на БНТ и 

упълномощени представители на партии и коалиции, регистрирани за 

участие в изборите. Докладчик – госпожа Матева. 

3. Същият проект на решение, но споразумението е подписано 

от генералния директор на БНР и представители на партиите, 

коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в 

изборите. Докладчик – госпожа Матева. 

4. Доклади по административни преписки. Докладчици – 

Силвия Нейкова, госпожа Матева, госпожа Солакова, господин 

Димитров, господин Ципов и госпожа Георгиева. 

5. Проект на решение за регистрация на наблюдатели в изборите 

на 2 октомври 2022 г. Докладчик – господин Георгиев. 

6. Гласуване извън страната с докладчик –господин Томов. 

Имате ли предложения за допълване? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов), против – няма. 

 

Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред. 
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА 

ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОРОЙ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, в папката с моите 

инициали от днешното заседание моля да се запознаете с проект на 

решение № 1338. Както вчера ви докладвах, с писмо вх. № МИ-15-253 

/29.08.2022 г. бяха изпратени по електронна поща от ОИК – Поморие, 

документи, свързани с предсрочно прекратяване правомощията на 

кмета на кметство Порой.  

Днес вече са пристигнали в оригинал в Централната 

избирателна комисия, поради което ви предлагам да вземем решение да 

предложим на президента на Република България да насрочи частичен 

избор за кмет на кметство Порой, тъй като от направената от мен 

справка в интернет страницата на ГД ГРАО при МРРБ е видно, че 

броят на населението по постоянен адрес на кметство Порой към 

15.06.2022 г. е 896 души, тоест отговаря на изискванията на Закон за 

административно-териториалното устройство на Република България 

(ЗАТУРБ). И на посочените в проекта правни основания ви предлагам 

да вземем решение да предложим на президента на Републиката да 

насрочи частичен избор за кмет на кметство Порой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения, изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 1345-МИ/30.08.2022 г. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, сега ви предлагам да гласуваме 

писмо до президента на Републиката, с което да му изпратим копие от 

току-що взетото решение, както и документите, които са описани в 

него и са изпратени от Общинската избирателна комисия – Поморие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

 

Продължаваме с точка втора от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА 

КАМПАНИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г., ПОДПИСАНО ОТ 

ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БНТ И УПЪЛНОМОЩЕНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ 

КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, както знаете, съгласно 

чл. 189, ал. 4 от Изборния кодекс, изречение последно Централната 

избирателна комисия одобрява не по-късно от 31 дни преди изборния 

ден и изпраща на Сметната палата подписаните от генералния директор 

на Българската национална телевизия, съответно на Българското 

национално радио, споразумения с упълномощени представители на 

партии, коалиции и инициативни комитети, които са регистрирали 

кандидати за участие в изборите. 
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С писмо вх. № НС-20-30/29.08.2022 г. от генералния директор 

на БНТ на 26.08.2022 г. ни е изпратено подписано споразумение между 

Българската национална телевизия и упълномощени представители на 

партии и коалиции в оригинал, като е подписано от 27 упълномощени 

представители на партии и коалиции, регистрирани в Централната 

избирателна комисия за участие в изборите. 

Предлагам ви да одобрим решение с проектен № 1336 във 

вътрешната мрежа в папката с моите инициали Споразумението за 

отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за 

народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано, както казах, 

от генералния директор на БНТ и упълномощените представители на 

партии, коалиции и инициативни комитети на 26.08.2022 г., като копие 

от споразумението да се изпрати на Сметната палата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете. Колеги, има ли изказвания и предложения по проекта? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 1346-НС/30.08.2022 г.. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, предлагам сега да гласуваме едно 

писмо, което да изпратим до Сметната палата или може би да ги 

изпратим двете споразумения заедно с едно писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

точка трета: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА 

КАМПАНИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ 



7 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г., ПОДПИСАНО ОТ 

ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БНР И УПЪЛНОМОЩЕНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ 

КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, с писмо вх. № НС-20-

29/ 29.08.2022 г. от търговския директор в Българското национално 

радио ни е изпратен проект на споразумение, което да се подпише 

между Българското национално радио и упълномощени представители 

на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани в изборите 

за 2.10.2022 г.  

Информацията е, че Споразумението ще бъде подписано на 

29.08.2022 г. в 11 часа. Днес вече в оригинал с вх. № НС-20-29/30.08. 

2022 г. е представено подписано Споразумение между  Българското 

национално радио и 23-ма упълномощени представители на партиите и 

коалициите за реда и условията за отразяване в програмите на 

Българското национално радио на предизборната кампания за изборите 

за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Така че ви предлагам с Решение проектен № 1347 да бъде 

одобрено Споразумението, подписано на 30 август 2022 г. между  

Българското национално радио и упълномощените представители за 

отразяване на предизборната кампания, като копие от споразумението 

да бъде изпратено на Сметната палата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

 Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

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

Цветозар Томов), против – няма. 

Решението е 1347-НС/30.08.2022 г. 

И подлагам на гласуване изпращането на Сметната палата на 

двете току-що приети решения: № 1346-НС и № 1347-НС със 

споразуменията към тях. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – няма. 

 

Продължаваме с точка четвърта: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

С вх. № НС-0310/1 от 29.08.2022 г. в копие до Централната 

избирателна комисия сме получили  писмо, адресирано до 

Министерството на електронното управление, изпратено от 

администрацията на Министерския съвет, по-конкретно от директора 

на Дирекция „Добро управление“ и ръководител на управляващия 

орган на Оперативна програма „Добро управление“, относно 

удължаване на срока за корекции на подадено искане за изменение на 

договора за финансиране на проект „Изграждане  и внедряване на 

пилотна система за дистанционно електронно гласуване“. 

От писмото от 23 август 2022 г., адресирано до министъра на 

електронното управление, става ясно, че от Министерството на 

електронното управление са уведомили управляващия орган, че 

съгласно чл. 58б от Закона за електронното управление преди 

обявяването на процедурата по Закона за обществените поръчки 

Министерството на електронното управление следва да извърши 
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процедура за установяване на съответствието на техническата 

спецификация с нормативните изисквания, за което е необходимо 

технологично време. 

Подадено е искане за изменение на 13 юли 2022 г., което е 

върнато от управляващия орган, за да бъдат представени допълнителни 

документи и информация. И във връзка с това са предложили срокът за 

извършване на корекции и представяне на коригирано искане да бъде 

удължен до 15 септември 2022 г. С това писмо управляващият орган на 

Оперативната програма изразява съгласие с предложената дата за 

представяне на коригирано искане за изменение.   

Докладвам ви го за сведение. Ще бъде предоставено и на 

техническото звено, което подпомага Централната избирателна 

комисия по въпросите, свързани с дистанционното електронно 

гласуване. 

Колеги, следващ докладчик – госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам писмо с вх. № НС-2610 с днешна дата, вчера се получи по 

имейла. Нямат бележки по изпратените проекти на технически 

характеристики на бюлетините за гласуване в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

С докладна записка вх. № ЦИК-09-248/30.08.2022 г. е 

предоставена информация, която се изисква с писмо с вх. № ЦИК-04-84 

/26.08.2022 г. от министъра на финансите. Докладвах ви писмото за 

запознаване. Към докладната записка са представени всички изискуеми 

документи, попълнени са формите, които бяха приложени към писмото 

на министъра на финансите. 

Предлагам да одобрим изпращането в министерството на така 

изготвената информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

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

Димитър Димитров, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа трябва 

да има проект на  писмо въз основа на получената информация от 

областните управители на областите Добрич, Кърджали, Пазарджик, 

Разград, Силистра и Търговище. Да изпратим писмо, с което да ги 

уведомим за определения брой бюлетини за съответния изборен район.  

Докладвам го за запознаване. Да се обсъди на работна група 

може би още днес след обяд. 

Докладвам ви за сведение, разбира се, защото ние сме изпратили  

писмо до министъра на финансите с искане на неговото становище за 

възможността за увеличаване на възнагражденията на членовете на 

районните и секционните избирателни комисии в страната. С 

вх. № НС-15-41/29.08.2022 г. от Районната избирателна комисия в 26-

ти изборен район – Софийски, сме получили също предложение в тази 

връзка. 

Докладвам ви го за сведение. Решението на Централната 

избирателна комисия ще зависи от възможностите на  бюджета с оглед 

необходимостта от допълване на средствата, необходими към и досега 

одобрените с план-сметката финансови средства за организиране на 

изборите за народни представители. 

Получили сме писмо от кмета на община Велинград с вх. 

№ ЦИК-14-10/30.08.2022 г. с искане за разрешаване на достъп и 

отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни 

книжа и материали. Те са посочили и датите, на които ще се отварят 

съответните помещения, с посочени изборни книжа от конкретни 

избори. В единия случай – за преместване от едно в друго помещение, а 
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във втория случай – за предаване на Държавен архив и унищожаване на 

неценните изборни книжа с изтекъл срок на съхранение. 

Предлагам ви да изпратим  писмо до кмета на община 

Велинград с уточнението, че в посочените хипотези се прилага 

Решение № 1244 от 2019 г. на Централната избирателна комисия и 

помещенията се отварят със заповед на кмета от комисия, определена в 

същата заповед, като съставените протоколи, включително и копие от 

заповедта се предоставят на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали има подпапка „брой СУЕМГ– справка от 

системата“. Това е обобщена справка за всички писма от областни 

управи, които не съм ви докладвала, за да не отегчавам заседанията и 

да не се утежнява докладът. Всички писма от областни управи са с вх. 

№ НС-05-27 от 1 до 28. В тази подпапка са описани като входящи 

номера, дати и заявен брой машини от всяка областна управа. Можете 

да се запознаете с тях, така че няма да споменавам поотделно 

входящите номера. 

Има също така изпратени и от общините, знаете, че част от тях 

също отидоха отделно, но така или иначе всички тези заявки  са 

обобщени и на работно обсъждане взехме решение да изпратим 

съответния брой машини, заявени от няколко областни администрации, 
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и да редуцираме броя машини, заявени от по-голяма част от областните 

администрации, съвместно с кметовете и съгласувано с районните 

избирателни комисии, като сме определели броя на машините, които 

ще бъдат изпратени с демоверсия за разяснителна кампания, обучение 

и изобщо за възможност на избирателите преди изборите да правят 

пробни гласувания според броя на населението в населените места, в 

които ще се гласува с машини на предстоящите избори. 

Така че ще ви моля първо да одобрим в таблицата, която е 

качена, „брой СУЕМГ за демонстрация“, броят, който е посочен в 

последната колона. Първата колона са заявените машини, одобрените 

от Централната избирателна комисия и последната колона са тези, 

които сме одобрили, че ще бъдат изпратени. Както казах, в три от 

областните администрации има заявен по-малък брой, отколкото ние 

сме пресметнали, че следва да им предоставим. Но на работното 

обсъждане се разбрахме да бъде предоставен заявеният брой машини, 

като в случай на нужда ще им предоставим допълнително, ако заявят. 

Така че ви предлагам да одобрим броя СУЕМГ за всеки изборен 

район, тъй като в Пловдив са разделени на Пловдив – град, и Пловдив – 

област, а в София-град, за трите изборни района сме одобрили 

общо 32 машини. 

Колеги, предлагам в трите района в София да бъдат 

по 11 машини, за да бъдат точно 33. И общият брой машини, които ще 

одобрим в момента да бъдат изпратени в съответните многомандатни 

избирателни райони, ще бъде 395. 

Едновременно с таблицата ще ви моля да погледнете и писмо с 

проектен № 3628 до всички районни избирателни комисии, областни 

управители и кметове на общини, като ви моля да се запознаете с 

текста, който предлагам. Да я изпратим към този текст, като 

приложение към писмото да изпратим одобрената таблица с 

разпределения брой СУЕМГ. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

доклада на госпожа Матева и направените предложения има ли други 

предложения? 

Моля, режим на гласуване за предложението за  писмо до 

районните избирателни комисии, областните управители и кметове на 

общини, както и одобряване на необходимия брой машини с 

инсталирана демоверсия за демонстрационно гласуване. 

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

Димитър Димитров, Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Обществения съвет – от председателя С. Ц., с вх. № ЦИК-

12-24/29.08.2022 г., с което ни уведомяват, че е насрочено онлайн  

заседание на Обществения съвет в сряда, 31 август 2022 г. от 18 часа. 

Изпратен ни е адресът за участие и е посочен дневният ред. Така че за 

информация, ако някой колега желае да участва, линкът е достъпен на 

това писмо, което цитирах. 

Докладвам ви писмо от Българското национално радио, вх. 

№ НС-20-31/29.08.2022 г., с което ни молят, главният редактор го е 

подписал, да осигурим постоянни пропуски за екипа на Българското 

национално радио, който осъществява видео  излъчването на редовните 

брифинги на Централната избирателна комисия. 

Така че ви предлагам да вземем протоколно решение, с което да 

одобрим издаването на пропуски до края на октомври или до 

15 октомври 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, докладвам ви писмо от Районната 

прокуратура – Ботевград, с вх. № НС-09-171/29.08.2022 г., с което 

младши прокурор Ризова на основание чл. 236, ал. 1 от Закона за 

изпълнение на наказанията и задържането под стража ни изпраща 

определение за одобряване на споразумение по наказателно общ 

характер дело № 133/2022 г. по описа на Районния съд – Ботевград, с 

което Николина Найденова Стефанова е осъдена на наказание 

лишаване от правото да заема изборни държавни и обществени 

длъжности за срок от 2 години.  

За изпълнение, като цитираното определение е влязло в сила на 

30 март 2022 г., защо ни се изпраща чак сега не знам, но така или иначе 

ви моля да вземем решение това лице да бъде включено в регистъра, 

който поддържаме в Централната избирателна комисия чрез звено 

„Регистри“ и чрез „Информационно обслужване“ АД на лицата, които 

са лишени от правото да заемат изборни длъжности за срока от 30 март 

2022 г. до 30 март 2024 г. – срока на изпълнение на наказанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – няма. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-00-137/30.08.2022 г. Писмото е от И. Г. от „Информационно 

обслужване“ АД, което е във връзка с наше писмо изх. № НС-00-

123/24.08.2022 г. 

Припомням, че това писмо е свързано с проверките, които 

извърши „Информационно обслужване“ АД относно прилагане на 

разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс. 

Информират ни, че при проверки, въведени в системата, а 

именно на кандидатите за народни представители, в нашето писмо е 

посочено, че лицата трябва да имат навършени 21 години към датата на 

регистрация на кандидата, докато в Решение № 1229 – към датата на 

избора, включително 2 октомври 2022 г. 

Припомням, че тук постъпиха също такива въпроси. Така че 

предлагам на работно обсъждане да вземем решение как да се 

процедира с тези проверки. 

И последният ми доклад засега в тази точка е: писмо с вх. 

№ НС-00-136/30.08.2022 г., с което във връзка с наше писмо изх. 

№ НС-00-133 и относно заявление на Н. А. К. ни информират –

писмото е във връзка с анонимизиране на данните на лицето в списъка 

в подкрепа на партия, в който той е открил своето име. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  следващият 

докладчик е господин Димитров и определям госпожа Матева да води 

заседанието. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Колеги, в днешната ми папка има текст така, както отговорихме вчера 

на споразумението, набран в word, и в него е добавено след чл. 2.1. нов 

параграф със следното съдържание: „В случай на нарушаване на 

правилата на предизборната кампания Съветът за електронни медии 

изпраща сигнал в Централната избирателна комисия с обозначаване на 

вида на нарушението и на неговите точни времеви параметри.“ 
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Няма го господин Ерхан Чаушев, но горе-долу това е текстът, 

който искаме да бъде включен в това споразумение – да получаваме 

точните времеви параметри и, доколкото е възможно, характера на 

нарушението. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Кой член е 

това? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: На основание чл. 183, а вътре в 

споразумението е чл. 2.1. 

Останалата част от споразумението е такава, каквато  винаги 

сме подписвали. В нея се описват дейностите на СЕМ, методиката на 

СЕМ, кои медии ще бъдат предмет на мониторинг и накрая ще ни 

изпратят известния си доклад от 400 – 500 страници с много графики, 

цветни обикновено. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проекта на споразумение? 

Бих предложила в чл. 2 първо да преномерираме и новият текст, 

който сме включили, да стане ал. 2, като съответно 2, 3 и 4 бъдат 

преномерирани, 5 и 6 нататък, да стане отделна ал. 2 и накрая след 

„времеви параметри“ да добавим в скоби „час, минута и секунда на 

начало и край на нарушението“. Точен час, минута и секунда на начало 

и край на нарушението. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам един въпрос към това. 

Изпращаме текст на споразумението, който е в края на първия 

параграф. Написал съм „за съгласуване“, но с голяма въпросителна. 

Как трябва да стане? Или само точка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Ако го 

изпратим с „проект“, ще бъде за съгласуване. 

А ако решим, че е за подписване, го изпращаме за подпис. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ами тогава, предложете какво. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

около какво се обединяваме? Споразумението да бъде подписано от 

председателя на Централната избирателна комисия в 2 екземпляра и 

изпратено на СЕМ за подпис, или да изпратим проекта отново за 

съгласуване? 

Моля за вашите становища и предложения. 

Колега Чаушев, ако искате да Ви бъде прочетен текстът, както е 

добавен. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нямам бележки. Подписваме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Вие 

правите предложение да вземем решение да упълномощим 

председателя на Централната избирателна комисия да подпише 2 

 екземпляра от споразумението и да бъде изпратено на СЕМ за подпис? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Точно. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

други предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за предложението на колегата 

Чаушев, като текстът на писмото бъде в смисъл, че изпращаме 

подписано споразумение в 2 екземпляра, като молим единият да бъде 

върнат след подписването му. 

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

Димитър Димитров, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Колеги, получили сме писмо от И. Г., 

с което ни моли да осигурим достъп на един от техните техници 1 час 

преди тегленето на жребия за утре, както и да подготвим някои 

технически детайли като захранване, мултимедиен проектор, маса и 

така нататък. 
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По-важното е, че очаква списък от партиите с наименованията 

им, за да бъдат предварително вкарани и да бъдат визуализирани. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Димитров, как предлагате да бъде осъществена комуникацията? 

Колега Димитров, предлагам да вземем сега решение да бъде 

изпратен на „Информационно обслужване“ АД списъкът с 

регистрираните в Централната избирателна комисия партии и 

коалиции, изписани наименованията по начина, по който ще бъдат 

изписани в бюлетината, от звено „Регистри“ ще се вземе този списък, а 

за останалите неща – към администрацията, да осигури технически 

излъчването. 

Колеги, други предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – няма. 

Следващият докладчик е колегата Ципов. Заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви два входящи 

номера – писма от ІІІ Районно управление на МВР.  

Първият е с вх. № НС-04-02-85/19.08.2022 г., с което във връзка 

с полицейска преписка и извършваща се проверка искат да им бъдат 

предоставени оригиналите на избирателните списъци от секционна 

избирателна комисия № 45 и № 47. 

Другото писмо е с вх. № НС-04-02-219/26.08.2022 г. и е във 

връзка с извършвана проверка по съответната преписка. Искат да бъдат 

предоставени този път копия от избирателните списъци, в които е било 

вписано лицето Д. И. А. със съответното ЕГН, както 
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и съответните документи, въз основа на които е допуснато вписването 

й в списъците за изборите, провели се на 11 юли 2021 г. 

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес ще 

видите два проекта на писмо до заместник-началника на ІІІ Районно 

управление на МВР. Моля да се запознаете и ако нямате забележки, да 

бъде подложено на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложените текстове на писмо? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, 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 Георгиева. 

Заповядайте, колега Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № ПВР/НС-

6-96/29.08.2022 г. сме получили преписка от кмета на Район „Одесос“, 

община Варна, за отваряне на запечатано помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали. Отварянето на помещението е 

с цел да бъдат преместени намиращите се в това помещение изборни 

книжа в друго, за да се освободи място за изборните книжа от 

предстоящия избор на 2 октомври 2022 г. 

Преписката съдържа всички изискуеми документи и отварянето 

на помещението е извършено по реда на наше Решение № 1244. 

Докладвам го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващият докладчик в тази точка е колегата Ганчева. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви, че 

съгласно приемо-предавателен протокол с вх. № ЦИК-00-302/ 
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30.08.2022 г. в Централната избирателна комисия е била предадена в 

запечатан плик пощенска кутия за нуждите на гласуването извън 

страната с оглед наше изходящо писмо от 22 август 2022 г. 

Предлагам с протоколно решение да приемем пликът да бъде 

предоставен на сътрудниците, а до започването на тяхната работа да 

бъде съхраняван в касата на председателя. Под „сътрудниците“ имах 

предвид тези, които ще назначим във връзка с гласуването извън 

страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Ганчева моля, режим на гласуване. 

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

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Колеги, в тази точка във връзка с наше протоколно решение 

относно сключване на договори по реда на чл. 39, ал. 5 от Правилника 

за организацията и дейността на Централната избирателна комисия с 

днешна дата в папка „Трудови договори“ са проектите на трудови 

договори на А. Г. И. и М. М. 

Д., които ще бъдат ангажирани на експертни длъжности за 

обезпечаване работата на Централната избирателна комисия в 

дейностите, свързани с гласуването извън страната. 

Предлагам ви да одобрим проектите на трудови договори за 

експертни длъжности с възнаграждение съобразно размерите, 

определени в Допълнителното щатно разписание, утвърдено с решение 

на ЦИК от 09.08.2022 г., както и съответните проекти на длъжностни 

характеристики и бъдат сключени трудовите договори, като бъде 

съобразена и началната дата, от която могат да постъпят и да се 

възложи на администрацията подготовка на всички следващи 
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документи и подаването на съответните уведомления до НОИ и НАП 

във връзка със сключените трудови договори, чийто срок е до края на 

месец октомври. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Следващото ми предложение е във връзка с обезпечаване 

работата на звеното „Връзки с обществеността“, като се има предвид, 

че единият служител, който заемаше тази длъжност, е напуснал 

Централната избирателна комисия, а другият служител е в 

продължителен отпуск. Тъй като към момента не разполагаме със 

служител, който да извършва тази дейност, и както казах, за 

обезпечаване работата на ЦИК във връзка с произвеждане на изборите 

на 2 октомври 2022 г., на частичните местни избори на 09.10.2022 г. и 

на 23.10.2022 г. ви предлагам по реда на чл. 39, ал. 5 от Правилника за 

организацията и дейността на ЦИК да сключим договор с М. К. със 

срок на договора до края на месец октомври, като й бъдат възложени 

дейности, свързани с връзките с обществеността, публични 

комуникации, връзки с медиите, дейности по разяснителната кампания 

и други. Тоест, такива дейности, които са в компетентността и 

длъжностната характеристика на служителите, които заемат 

длъжността „връзки с обществеността“ и възложим чрез директора на 

дирекция „Администрация“ да се подготви необходимата 

документация за сключване на договор с госпожа К., която 

документация да се предостави на Централната избирателна комисия за 

одобрение. 

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

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов);  против –   няма. 

 

Продължаваме с точка пета от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА 2 ОКТОМВРИ 2022 г. 

 Господин Георгиев, заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с моите инициали има проект 

№ 1339, който е проект на решение относно искане да бъдат 

регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители 

на 2 октомври 2022 г. представители на Бюрото за демократични 

институции и права на човека на Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа. Постъпило е писмо с вх. № НС-04-01-1/4 от 

30.08.2022 г. от Министерството на външните работи с искане за 

регистрация като наблюдатели в изборите за народни представители на 

представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа, Бюрото за демократични институции и права на човека на 

общо 12 лица. 

 Предлагам Централната избирателна комисия на съответното 

основание от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС/13.08.2022 г. на 

Централната избирателна комисия да реши: „Регистрира като 

международни наблюдатели в изборите за народни представители  на 

2 октомври 2022 г. следните лица. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър. 

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.“ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този проект 

на решение имате ли изказвания?  

Ако няма, моля, режим на гласуване.  

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

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

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);  против –   няма. 

Решението е № 1348-НС/30.08.2022 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам предложение за нова точка в 

дневния ред: разглеждане и евентуално препращане по компетентност 

на постъпила жалба от гражданин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това трябва да е в 

друга точка. Това може да бъде докладвано в „Доклади по 

административни преписки“. 

Ще продължите ли с доклада си по административни преписки? 

Заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам постъпило писмо с вх. № 

НС-22-101. Намира се в папката с мои инициали и е от  господин Петко 

Петков от София. Писмото е относно секция № 2610000010 в с. 

Саранци, община Горна Малина, област Софийска. В писмото е 

поставен въпросът за състоянието на изборното помещение, което е 

предвидено сега, на предстоящите избори, да бъде оборудвано, за да 

бъде там секцията. То е различно от мястото, в което досега са се 

провеждали изборите в секцията с този  номер. 

Предлагам да изпратим писмото като сигнал по компетентност 

на Районната избирателна комисия – 26 Изборен район – София с 

копие до гражданина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друго 

предложение?  
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Колега Георгиев, последно до къде предлагате да се изпрати 

писмото за извършване на проверка и за упражняване на контрол? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Последно предлагам да се изпрати до 

областния управител с копие до Районната избирателна комисия и до 

гражданина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

 

Продължаваме с шеста точка от дневния ред: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-22-102/29.08.2022 г. Писмото е от гражданин, който желае да 

се включи в секционна избирателна комисия извън страната. Приложил 

е и документи – СV. 

Съгласно настоящата ни практика предлагам да го изпратим по 

компетентност на работна група „Избори“ към Министерството на 

външните работи, въпреки че ние имаме протоколно решение за това. 

В този смисъл го докладвам за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, имате 

ли други доклади? 

Господин Димитров, Вие? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател! 

Колеги, в папка с моите инициали с № 1332 съществуват правила. В 

този файл има съдържанието на правила за отразяване от Българската 
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национална телевизия и Българското национално радио за проявите на 

кандидатите за народни представители в изборите на 2 октомври 

2022 г., регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети, по 

време на предизборната кампания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Господин Димитров, 

Вие в коя точка докладвате? В „Доклади по административни 

преписки“ ли? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Всъщност предлагам, колеги, да 

включим нова точка в дневния ред, която да е приемане на правила за 

отразяване на проявите на кандидатите за народни представители от 

БНР и БНТ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения по дневния ред? Няма. 

Моля, режим на гласуване за допълване на дневния ред с нова 

точка – точка седем: „Приемане на правила относно отразяването на 

проявите на кандидатите за народни представители от БНТ и БНР в 

предизборната кампания.“ 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

 

Преминаваме към точка седма от дневния ред: 

ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ОТНОСНО ОТРАЗЯВАНЕТО НА 

ПРОЯВИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ОТ БНТ И БНР В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, тези правила са част от 

приложение към решението, което след малко ще гласуваме. На 

основание чл. 189, ал. 3 от Изборния кодекс се задават някакви рамки 
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на равнопоставеност и равни възможности за всички кандидати в двете 

обществени медии. Разбира се, има правила за тарифата, при 

плащането, в търговската реклама, забраните. Някои от правилата се 

отнасят до чл. 18 на Закона за радио и телевизия. 

Вчера не можахме да ги обсъдим и, ако някой се нуждае от 

малко време, можем да го дадем.  

Но аз имам една автокорекция в т. 2.2 на първа страница. 

„Спазването на Решение № 1322/23.08.2022 г.“  коригирано е записано 

тук: „….с Решение № 1327….“. Може би по-коректно би било: 

„Отменено с решение № 1327“, въпреки че смисълът е един и същи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания, предложения по представения проект?  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против –   няма. 

Решението е № 1349-НС/30.08.2022 г.. 

Връщаме се на точка „Доклади по административни преписки“ с 

докладчик госпожа Солакова. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви, госпожо Председател! 

Уважаеми колеги, с докладна записка с вх. № ЦИК-09-247/29.08.2022 г. 

са представени всички документи, включително и проектът на договор 

с Печатница на БНБ. С Решение № 1314-НС/19.08.2022 г. Централната 

избирателна комисия определи за изпълнител по обществената поръчка 

с предмет изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в 

изборите за народни представители  на 2 октомври 2022 г. Печатницата 

на БНБ. От Печатницата са представени всички необходими 
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документи, включително и за декларираните подизпълнители – 

ДЕМАКС АД, ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ АД и ЕА АД, включително и 

гаранцията в размер на 3 % от стойността на договора. Представено е и 

копие от контролен лист към докладната записка и документите. 

Предложението е да се сключи договор. 

Предлагам с протоколно решение Централната избирателна 

комисия да приеме това предложение за сключване на договора и да 

упълномощим председателя на Централната избирателна комисия да го 

подпише. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);  против –   няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието, което ще продължи в 17,00 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Единадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с доклади в точка четвърта. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в днешна папка с мои инициали 

има няколко подпапки. Ще започна с файловете, които са извън тях. 

Първо, моля за протоколно решение да приключим тази част от 

разяснителната кампания – плаката за гласуването с машина и клипа на 



28 

БНТ със субтитри, който ни изпратиха. Първоначалният вариант сме 

одобрили само да погледнете и този със субтитрите. 

Повтарям, в момента гледаме плаката за машинно гласуване и 

клипа със субтитри. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада на 

госпожа Стоянова за одобряване на проекта на плакат като част от 

разяснителните материали, тъй като е необходима корекция в 7 и 8 

позиция, предлагам да се върне на изпълнителя за нанасяне на 

съответните корекции, след което да бъде внесен отново за одобряване. 

Мисля, че не е необходимо изрично решение за това. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Изпратили  са ни триминутния клип за 

гласуване с машина, който изготвихме съвместно с БНТ, с нанесени 

субтитри. 

Следващото, което ви докладвам, е писмо с вх. № НС-25-16-1 от 

БНР – в  папката на БНР може да го погледнете, с приложена схема, 

ротация по дати и часови пояси във всички програми на БНР на 

изпратените им за разпространение материали от разяснителната 

кампания на ЦИК. Ротацията се намира във файл „разяснителна 

кампания“. Това ви го докладвам за запознаване. 

Моля, след като се запознаете с приложената ротация на БНР с 

протоколно решение да я одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

представения медиен план за излъчване на материали от 

разяснителната кампания на Централната избирателна комисия за 

изборите на 2 октомври 2022 г. имате ли изказвания и предложения по 

така предложената схема, която вече се и реализира? 

Ако няма, моля да одобрим с протоколно решение, за да може 

да се изпълнява съобразно предложения план. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 
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Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, определям господин Димитров да води заседанието. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка с вх. № НС-25-17-

2/30.08.2022 г. – схема с ротациите на информационните клипове от 

разяснителната кампания в програмите на БНТ. 

Моля за протоколно решение за одобряване на приложения 

медиен план с ротация на информационните клипове. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Госпожо Стоянова, предлагате да одобрим представения медиен план. 

Нека с протоколно решение да одобрим този медиен план. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви преписка с вх. № ЦИК-09-

245 – може да я видите в папка с мои инициали  „докладна записка от 

„Нова ТV“. Това е докладна, с която се предлага на база на наше 

протоколно решение, въз основа на което са извършени съответни 

действия и е постъпила документация във връзка с излъчването на 

информационните материали от клиповете и радио-клиповете в 

медиите от „Нова броудкастинг груп“, се предлага от директора на 

дирекция „Администрация“ да се сключи договор със съответния 

изпълнител. 

Към докладната записка има приложен контролен лист за 

законосъобразност на извършвания разход, както и всички необходими 

документи в подфайл „приложения“. Отделно в екселски файл има 

приложен медия-план с ротация на материалите, които ще бъдат 

излъчвани в „Нова броудкастинг груп“ медии – радио- и телевизионни 
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медии. Моля да се запознаете, и след като ги прегледате, ако имате 

забележки, да ги отразим, ако не, да одобрим извършването на 

посочените действия и да упълномощим председателя на Централната 

избирателна комисия да подпише договор с „Нова броудкастинг груп“  

във връзка с излъчването на материалите от разяснителната кампания 

на Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Съизмеримото с този договор, сключвано за предходните избори, каква 

е сумата? Приблизително същата, увеличена, тъй като това е някаква 

рекламна тарифа? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Не съм извършвала такава статистика, но 

цените са преференциални, те не са такива, с които се работи на 

пазарен принцип. В случая изобщо не говорим за прилагане на пазарни 

цени. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Въпросът е как се съотнасят към подобен договор, който сме сключили 

през месец ноември? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Няма как да направим съпоставка с 

последните избори, тъй като тогава кампанията беше различна, първо, 

че бяха избори две в едно, освен това оттогава формално са се 

променили – има обективни външни фактори, които, предполагам, че 

са формирали предложението. Категорично мога да заявя, че цените, 

които са ни предложили, на база на които ние сме извършили 

предварително съгласуване на договарянето, не са пазарни цени. Те са 

предвидени специално като такива за българската държава в рамките 

на бюджетите, които са предвидени от българската държава. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Предложението Ви е да бъде сключен такъв договор. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Предлагам да бъде одобрен приложеният 

медия-план и ротацията, която са ни представители и да възложим на 
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председателя на Централната избирателна комисия да подпише 

договора с „Нова броудкастинг“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението. Има ли някакви мнения и становища? 

След като няма, пристъпваме към гласуване, с което да одобрим 

сключването на този договор и да упълномощим председателя да го 

подпише. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви преписка с вх. № ЦИК-09-

246 – докладна записка, във връзка с разпространението на 

материалите за разяснителна кампания на Централната избирателна 

комисия в групата на Дарик медии.  

Към докладната записка е приложен контролен лист за 

законосъобразност на извършвания разход, както и всички приложими 

документи по отношение на медията. В екселския файл има приложен 

медия-план със съответните ротации по дни и часове и съответни 

предавания в медиите от групата на „Дарик“, където ще бъдат 

представяни материалите от разяснителната кампания. 

Моля да се запознаете, да одобрил приложения медия-план със 

съответните ротации и да упълномощим председателя на Централната 

избирателна комисия да подпише договор с тази медия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението – да одобрим този медиен план и 

ротациите, и да упълномощим председателя да сключи договор с 

„Дарик радио“ за извършване на тази услуга в кампанията. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка с вх. № ЦИК-09-244 – 

докладна записка, във връзка с разяснителната кампания по отношение 

на разпространението на материалите в медиите от БТВ медия груп. 

Съгласно приложената докладна записка от администрацията и 

приложен контролен лист за законосъобразност на извършените 

разходи, приложенията към докладната и представената от БТВ 

ротация, ви предлагам да одобрим приложената схема за 

разпространение на материалите в медиите от групата на БТВ медия 

груп и да упълномощим председателя на Централната избирателна 

комисия да подпише договор с медията. 

На база на предложението, направено от колегата Георгиев, 

предлагам на Комисията в ротацията, предложена от БТВ медия груп, в 

частта „дата 26 септември“ да бъде включено излъчването и на клипа за 

хора с увреждания, тъй като това е датата, на която изтича срокът, в 

който също могат да подават заявления. Ротацията да бъде коригирана 

в тази част, в останалата си част докладът ми остава без промени. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Стоянова. 

Моля с гласуване да подкрепим одобряването на тази ротация, 

както и направената поправка относно датите и да упълномощим 

председателя да сключи този договор. 

Режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам преписка с вх. № ЦИК-

09-243 – докладна записка, относно сключването на договор с 

„Инвестор.БГ“ АД за излъчване клиповете на Централната избирателна 

комисия за разяснителната кампания за изборите за народни 

представители на 2 октомври. 

Към докладната записка е приложен контролен лист за 

законосъобразност на извършения разход; приложени са необходимите 

допълнителни документи, както и медия-план в календарен вид за 

ротацията на материалите. 

Моля, след като се запознаете, ако нямате забележки, да го 

подложим на гласуване и да упълномощим председателя на 

Централната избирателна комисия да подпише договор с медията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Коментари или бележки по направеното предложение имате ли? 

Ако нямате, предлагам да преминем към гласуване, с което да 

одобрим коментираната ротация и да упълномощим председателя на 

Централната избирателна комисия да сключи договор. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Последно ви докладвам преписка, която 

преди малко дойде, вх. № НС-25-19/30.08.2022 г. Това е писмо от 

Мария Дамянова от ТV 1, които ни пишат, че желаят да се включат в 

разяснителната кампания по предстоящите избори и желаят да бъдат 

максимално полезни на избирателите, поради което ни предлагат да им 

изпратим материалите от разяснителната кампания, които да излъчват в 

своята телевизия.  
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В случай че не възразявате, моля да подложим на гласуване 

предложението да им предоставим тези материали, за да могат те да 

стигнат до колкото може повече избиратели. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, предложението е да бъдат предадени материалите на TV 1 – 

клиповете и останалите материали, за да бъдат излъчвани безплатно в 

рамките на тяхното програмно време. 

Преминаваме към гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте в точка четвърта с Вашия доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, на работна група обсъдихме въпроса – получили сме 

предложение от областни управители за тираж на бюлетините за 

2 октомври 2022 г.  

Във вътрешната мрежа се намира актуализираната таблица с 

тази информация, включително и проектът на писмо, както определяме 

тиража по изборни райони за Добрички, Врачански, Кърджалийски, 

Кюстендилски, Пазарджишки, Пернишки, Разградски, Силистренски, 

Търговищки изборни райони. 

Предлагам да изпратим писмо с уведомление и посочване на 

конкретния тираж на бюлетините по изборни райони само до тези 

областни управители, с копие до главния секретар на Министерския 

съвет и министъра на вътрешните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото заседание 

за утре, 31 август 2022 г., от 14,00 ч., като напомням, че от 10,30 ч. ще 

се проведе жребият за номерата в бюлетината на партиите и 

коалициите, регистрирани за участие в изборите. Благодаря. 

 

(Закрито в 18,45 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенографи: 

   Виолета Тасева 

 

    Божидарка Бойчева 

 

     Стефка Аличкова 


