
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 235 

 

На 31 август 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателния комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно определяне чрез жребии 

поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, 

регистрирани в ЦИК за изборите за народни представители на 2 

октомври. 

Докладва: Росица Матева 

2. Проект на решение относно определяне чрез жребии на реда 

за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции в 

различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР. 

Докладва: Росица Матева. 

3. Проект на решение относно утвърждаване на технически 

характеристики на бюлетините. 

Докладва: Севинч Солакова 

4. Проект на решение относно определяне на партиите, 

коалициите, инициативните комитети, които имат право да ползват 

медийни пакети по преда на чл. 178 от Изборния кодекс. 

Докладва: Димитър Димитров 

5. Проект на решение за регистрация на наблюдатели. 

Докладват: Ерхан Чаушев и Любомир Георгиев. 

6. Проект на решение относно промяна в РИК – Перник. 

Докладва: Цветанка Георгиева 
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7. Проект на решение относно поправка на техническа грешка 

в Решение № 1251-НС. 

Докладва: Елка Стоянова   

8. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

9. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Димитър Димитров, Елка 

Стоянова, Гергана Стоянова, Цветанка 

Георгиева, Ерхан Чаушев. 

10. Гласуване извън страната. 

Докладват: Цветозар Томов и Любомир Георгиев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Цветанка 

Георгиева 

ОТСЪСТВА: Силвия Стойчева 

 

Заседанието бе открито в 14,05 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и господин Димитър Димитров – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Десет членове на Централната избирателна комисия сме – имаме 

необходимия кворум. 

В отпуск е колегата Силвия Стойчева. 
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Предлагам ви следния проект на дневен ред:  

1. Проект на решение относно определяне чрез жребии 

поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, 

регистрирани в ЦИК за изборите за народни представители на 2 

октомври с докладчик госпожа Матева. 

2. Проект на решение относно определяне чрез жребии на реда 

за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции в 

различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР с 

докладчик госпожа Матева. 

3. Проект на решение относно утвърждаване на технически 

характеристики на бюлетините с докладчик госпожа Солакова. 

4. Проект на решение относно определяне на партиите, 

коалициите, инициативните комитети, които имат право да ползват 

медийни пакети по преда на чл. 178 от Изборния кодекс с докладчик 

господин Димитров. 

5. Проект на решение за регистрация на наблюдатели  

докладват: господин Чаушев и господин Георгиев. 

6. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

7. Доклади по административни преписки – ще докладвам аз, 

госпожа Матева, госпожа Солакова, господин Димитров, госпожа 

Стоянова, госпожа Гергана Стоянова, госпожа Георгиева и господин 

Чаушев. 

8. Гласуване извън страната с докладчици: господин Томов и 

господин Георгиев. 

Имате ли предложения по дневния ред? 

Госпожо Георгиева? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо Председател, моля да ме 

включите в нова точка: Проект на решение относно освобождаване 

председателя на РИК – Перник, поради подадена оставка. 

Това ще стане точка 6, а останалите ще се преномерират. 

Други предложения? 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Ако прецените да е в отделна точка, иначе 

в Доклади по административни преписки – поправка на техническа 

грешка в решение за назначаване на РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Проект на решение 

относно поправка на техническа грешка в Решение № 1251-НС  ще 

бъде точка седма, останалите се преномерират. 

Господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам да ме включите в 

регистрация на наблюдатели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Включила съм Ви в 

тази точка. 

Други? Няма. 

Моля, режим на гласуване на така предложение проект на 

дневен ред с направените допълнения. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ 

ЖРЕБИЙ ПОРЕДНИТЕ НОМЕРА В БЮЛЕТИНАТА НА 

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ЦИК ЗА 

ИЗБОРИТЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 г. 

Заповядайте в точка първа, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с днес проведения 

жребий ви докладвам писмо с вх. № НС-00-141/31.08.2022 г. от 

„Информационно обслужване“ АД, с което са ни изпратили таблици 

с резултата от изтегления жребий. Във вътрешната мрежа, в папка с 
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моите инициали може да видите подпапка „Жребий“, където са 

трите листи.  

В тази връзка ви предлагам проект на решение, с което да 

определим поредните номера в бюлетината на партиите и 

коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Въз основа на проведения жребий днес от 10,30 ч. 

Централната избирателна комисия обявява следната поредност:  

№ 1. Движение за права и свободи – ДПС 

№ 2. БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 

№ 3. БНО 

№ 4. ПП Национално движение Единство 

№ 5. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 

№ 6. Коалиция „Справедлива България“. 

№ 7. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 

№ 8. НФСБ 

№ 9. ПРОДЪЛЖВАМЕ ПРОМЯНАТА 

№ 10. МИР 

№ 11. КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ 

№ 12. БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА 

№ 13. ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ 

№ 14. ВЪЗРАЖДАНЕ 

№ 15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 

№ 16. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 

№ 17. ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ 

№ 18. ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ 

№ 19. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 

№ 20. ПП ГЛАС НАРОДЕН 

№ 21. ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ 

№ 22. ПРАВОТО 
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№ 23. НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО 

ИСТИНАТА 

№ 24. ГЕРБ-СДС 

№ 25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА 

България, ДСБ, Зелено движение) 

№ 26. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – 

ЕВРОЛЕВИЦА 

№ 27. АТАКА 

№ 28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

№ 29. РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО 

Както е посочено в проекта на решение определеният пореден 

номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната, и 

се отпечатва върху бюлетините и протоколите на СИК и РИК в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.  

Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска 

листа в съответния изборен район, в бюлетината не се изписва 

нейният номер и за нея не се оставя празен ред.  

Номерата на независимите кандидати следват номерата в 

бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на 

регистрацията. Моля да погледнете проекта във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прегледахте 

ли проекта на решение? 

Имате ли предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1350-НС/31.08.2022 г. 
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Продължаваме с втора точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ 

ЖРЕБИЙ НА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, 

РЕГИСТРИРАНИ ОТ ПРАТИИ И КОАЛИЦИИ, В РАЗЛИЧНИТЕ 

ФОРМИ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ПО БНТ И БНР.  

Заповядайте в тази точка с Вашия доклад, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, вторият проект на решение е за 

определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, 

регистрирани от партии и коалиции, в различните форми на 

предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

В резултат на проведения жребий сутринта ви предлагам да 

вземем решение, с което да обявим следната поредност за 

представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции в 

клипове и други форми за предизборна кампания – това е първата 

табличка в тази точка, и втора точка е: Обявява следната поредност 

за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и 

коалициите, в клипове и други форми на предизборна кампания по 

БНТ и БНР – това е втората таблица. Предлагам да не ги изчитам 

отново. 

Колеги, тъй като установихме след изтегляне на жребия, че 

една от партиите не е регистрирала кандидатски листи в нито един 

изборен район, предлагам да премахнем записа и поредността в 

изтеглените номера. Това е № 2 в жребия за клипове и други форми 

на предизборна кампания – ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ, да 

бъде заличена и да останат № 1 и № 3; и във  втория жребий за 

диспутите тя е под № 14 – също да бъде заличена, и след 13 да бъде 

№ 15, тъй като няма основание да участва в тези диспути в 

предизборната кампания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 
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Моля, режим на гласуване на така предложения проект на 

решение с направените допълнения. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1351-НС/31.08.2022 г. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА 

ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Госпожо Солакова, заповядайте с проекта на решение за 

техническите характеристики. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Госпожо Председател, с 

оглед на това, че ще обсъждаме техническите характеристики на 

бюлетините, като се има предвид, че те съдържат и защитата им, 

предлагам да изключим камерите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друго 

предложение? 

Моля, с протоколно решение да изключим камерата по време 

на приемане на това решение. 

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

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

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа са 

техническите характеристики. (…). 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Приключихме с 

обсъжданията на проекта на решение относно техническите 

характеристики на хартиената бюлетината за гласуване. 

Моля да включим камерата, за да гласуваме проекта на 

решение. 

Колеги, моля, режим на гласуване по така представения проект 

на решение с приложенията към него. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

Решението е № 1352-НС/31.08.2022 г. 

Подлагам на гласуване заедно изпращането на писмата до 

министъра на финансите и до Печатницата на БНБ. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Продължаваме с четвърта точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ, 

КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПОЛЗВАЙТ МЕДИЙНИ ПАКЕТИ ПО 

РЕДА НА ЧЛ. 178 ИК. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Колеги, в моя папка има проект на решение относно 

определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, 

които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от 
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Изборния кодекс – основанието е този член. Писмо от 

Министерството на правосъдието със съответния входящ номер и 

Решение № 1317/19.08.2022 г. относно определяне на реда за 

ползване на медийни пакети. 

Има 17 партии, които имат право на медиен пакет, три 

коалиции и два инициативни комитета. От коалициите „Български 

възход“ има право на пълен медиен пакет; в коалиция „Справедлива 

България“ участва една партия, която участва и в „Продължаваме 

промяната“, така че те имат право на две трети от пакета и коалиция 

„Продължаваме промяната“ не е ползвала медиен пакет, така че има 

право – тоест от четирите партии, може да се присъди една трета от 

пакета, двамата независими кандидати – Л. Й. и Ц. Х., имат право на 

по 5 хил. лв. Това е, което представям. 

Общата сума, която ще разрешим медиите да получат, след 

като регистрират договори с кандидати, ще бъде 780 хил. лв., което е 

малко под предвидения бюджет. Това е докладът ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение относно партиите и коалициите, които имат право на 

медийни пакети, имате ли предложения? Няма. 

Моля, да гласуваме този проект. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1353-НС/31.08.2022 г. 

 

Продължаваме с пета точка от дневния ред: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Заповядайте, господин Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, постъпило е заявление с 

вх. № 5 от 30 август от Сдружение „Институт за социална 

интеграция“, което е с обществена полза. 

Документите, заявленията и декларациите са представени от 

упълномощен представител от съответния представляващ 

сдружението. 

В моя вътрешна папка е проектът на решение.  

Иска се регистрация на това сдружение за участие в изборите 

на 2 октомври 2022 г. и не се регистрират за страната четирима 

представители на сдружението. 

Представени са всички необходими документи, извършена е 

съответната проверка по отношение на тези представители на 

Сдружението. 

Предлагам да регистрираме Сдружение „Институт за социална 

интеграция“ за участие с наблюдатели в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г., като регистрираме и 

съответните четирима упълномощени представители на 

Сдружението. 

Предлагам да гласуваме това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение за регистрация на Сдружение „Институт за социална 

интеграция“ за участие с наблюдатели имате ли предложения, 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1354-НС/31.08.2022 г. 

Господин Георгиев, заповядайте с Вашия проект на решение. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали може да 

видите проектен номер 1345 относно искане да бъдат регистрирани 

като наблюдатели представители на Бюрото за демократични 

институции и права на човека на Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (БДИПЧ/ОССЕ). 

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с 

вх. № НС-04-01-1-5/31.08.2022 г., което съдържа искане за 

регистрация като международни наблюдатели на изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. на представители на 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. 

Предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

решение, с което да регистрира като международни наблюдатели в 

изборите за народни представители следните лица: общо 13 заявени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение имате ли изказвания, предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1355-НС/31.08.2022 г. 

 

Продължаваме с точка шеста: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА 

НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПЕРНИК. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, с вх. № НС-15-

46/31.08.2022 г. по електронната поща в Централната избирателна 

комисия е постъпила молба от Игнат Стойчев, председател на РИК – 

Перник, за освобождаването му в Четиринадесети изборен район – 

Пернишки. 
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Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

на Централната избирателна комисия да  

„РЕШИ: 

Освобождава като председател на Районна избирателна 

комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Игнат 

Стойчев Стойчев. 

Решението подлежи на обжалване.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1356-НС/31.08.2022 г. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, предлагам ви да гласуваме 

писмо до политическата сила, в случая коалиция „Продължаваме 

промяната“, за попълване състава на РИК в Четиринадесети изборен 

район – Пернишки, като бъде посочен кандидат за председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към седма точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКА 

ПОПРАВКА НА РЕШЕНИЕ № 1251-НС. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка има проект на 

решение относно поправка на техническа грешка – сгрешена е една 

цифра. Проектният номер е 1344. 

Моля да го погледнете и да го подложим на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

Решението е № 1357-НС/31.08.2022 г. 

Колеги, преди да преминем към осма точка, госпожо Матева, 

заповядайте с Вашия доклад. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам, че във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали, в ексел формат „регистрирани 

кандидати“ към 31 август 12,00 ч. се намира базата данни с всички 

регистрирани кандидати в цялата страна, които са въведени към 

12,00 ч. 

Предлагам да изпратим две писма – едното до ГД ГРАО, с 

копие от тази база данни, за извършване на проверка на кандидатите 

за народни представители съгласно Раздел I, т. 1 на Решение 

№ 1230-НС/11.08.2022 г. и до „Информационно обслужване“ АД за 

извършване на проверка съгласно Решение 1230-НС/11.08.2022 г. по 

т. 2 на решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

 

Продължаваме с точка осма от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Определям господин Димитров да води заседанието за кратко. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка има подпапка 

„брой машини“. Преди три дни ви докладвах за запознаване. В 

таблицата са посочени избирателните секции в страната с над 

299 избиратели, в които ще има машинно гласуване, като е посочен 

броят на машините във всяка секция – една или две, в зависимост от 

критерия, който приехме, а именно две машини да има в секции, 

които на изборите на 14 ноември са гласували  над 349 избиратели. 

Посочени са избирателните секции и извън страната, в които 

на 14 ноември са гласували над 299 избиратели и в които ще има 

машинно гласуване, както и секциите, в които ще има по две 

машини.  

Окончателните числа са следните: в страната – 9363 секции с 

машинно гласуване, от които 1104 секции с две машини; извън 

страната 290 секции с машинно гласуване, от които 235 секции с две 

машини. 

Предлагам да одобрим определените секции с машинно 

гласуване и да публикуваме таблицата със секциите на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада на господин Войнов както и неговото 

предложение да оповестим на интернет страницата списъка от тези 

секции. 

Има ли коментар, становище по въпроса? 

Заповядайте, господин Томов. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Във връзка с машините в секциите извън 

страната вече има при подаването на заявления секция с над 

300 заявления. Струва ми се, че в този случай или да вземем 

решение за извън страната под условие, че можем да добавим 

секции, след като приключи подаването на заявления за извън 

страната, или да отложим вземането на това решение и да го вземем 

на 7 септември. Това  са двата варианта, които виждам, без да 

предлагам който и да е от тях в момента. 

Второто, което бих предложил за обсъждане, е дали да не 

постъпим както през месец ноември и да изпратим навсякъде извън 

страната по две машини. Разликата в броя на машините няма да е 

голяма, тъй като в 80 на сто от секциите и сега са предвидено по две 

машини, а за секциите извън страната броят гласували на предишни 

избори, както и броят подадени заявления не винаги е пълноценен 

индикатор за интереса и гласуването в изборния ден в тези секции с 

цел да минимизираме риска от образуване на опашки в по-населени 

секции – това е второто ми предложение по принцип. 

Да обобщя: първо, да преценим при всички положения според 

мен сега не можем да вземем окончателно решение за чужбина и да 

вземем решение под условие и второто, предлагам по две машини на 

секция. Това са ми двете предложения. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Що се отнася до първото предложение, аз 

съм съгласен под условие да определим секциите извън страната, 

като добавим секцията, в която са подадени повече от 300 заявления, 

като евентуално, ако и в друга секция има подадени повече 

от 300 заявления, допълнително да я добавим към този списък. 

Що се отнася до второто предложение, това означава, че още в 

близо 55 секции трябва да има две машини и тъй като обществената 

ни поръчка е до 11600 машини, не знам дали няма да надхвърлим 

тази  бройка, затова може би трябва да помислим. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте и двете мнения. Има ли друго предложение? 

Ще подложа на гласуване и двете предложения, но едно по 

едно. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Доколкото виждам, за България са 

предвидени – в момента не мога да ги изкарам на екран, но мисля, че 

има резерв от машини, което е трицифрено число. Би трябвало тези 

55 секции да не са проблем от гледна точка на фиксираната бройка 

от 11600 машини. Само това исках да добавя. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Господин Томов, направете първото си предложение, както би 

трябвало да влезе в протокола, за да го подложа на гласуване, тъй 

като едновременно се обсъждаха и първото, и второто. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Всъщност аз го направих в две опции, 

доколкото разбрах, колегата Войнов по-скоро приема първото от тях 

– да обявим сега машините за секциите, в които сме обявили 

машинно гласуване, и да добавим евентуално в мотивите на 

решението това, че под условие при необходимост ще вземем други 

секции. Това е предложението ми. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението. Мисля, че то по един или друг начин 

обединява и двете идеи. За секциите в чужбина може да бъдат 

добавени секции, в случай че подадените заявления предполагат по-

активно участие или повече от 300 избиратели в една секция. 

В момента няма никаква спешност да определяме втора 

машина в чужбина. Под условие ще запишем, че в случай че се 

появят нови секции, се определя допълнителен брой. 

Колеги, тъй като дискусията започна да се развива във 

всякакви мнения, предлагам с протоколно решение да приемем това 
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предложение с условието да се добавят секции в чужбина, където 

има необходимост. 

РОСИЦА МАТЕВА: Съжалявам, но понеже влязох малко по-

късно. Доколкото разбирам, въз основа на избирателните списъци в 

страната определяме 9363 секции, в които ще се гласува с машини, 

от тях 1100 по критерия, който одобрихме  – гласували над 349 на 

изборите през месец ноември, в 1104 ще има втора машина в 

страната; 290 трябва да има една машина и от тях 235 да има втора 

машина. 

Предлагам, след като приключи срокът за подаване на 

заявления за гласуване извън страната – 6 септември, на 7 или на 8 в 

зависимост от това дали трябва да има още секции, в които да има 

по една машина, да преценим дали във всички секции в чужбина да 

не сложим и втора машина, но тогава, а не сега. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте обобщаването на двете предложения. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Исках да кажа, че приемам това 

предложение, изразено от госпожа Матева. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Предлагам да гласуваме предложението, с което окончателният 

списък ще бъде уточнен след 7 септември – говорим за гласуването 

в чужбина, тоест добавянето на втора машина в някои секции, ако се 

налага. 

Моля да преминем към гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, само за запознаване да ви 

информирам, че е подготвен проект на методически указания за 

секционните избирателни комисии, в които ще се гласува машинно, 

включително проект на методически указания за секционните 

избирателни комисии за гласуване с хартиени бюлетини, също така е 

подготвен и проект на решение за опаковане на книжата и 

материалите и проект на решение за преброяване на преференциите. 

Всичките тези проекти са в папка „Методически указания“ от 

днешна дата.  

Моля да се запознаете и предлагам за тези избори по-рано да 

приемем тези методически указания, за да могат всички участници в 

изборния процес предварително да се запознават с тях, така че 

предлагам в следващите дни да ги разгледаме и да ги приемем. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, в момента това е за запознаване, но то дава шанс по-рано да 

се подготвим. 

 

Преминаваме към девета точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ: 

Госпожо Нейкова, заповядайте. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. С вх. 

№ НС-04-38-1/31.08.2022 г. сме получили от Министерството на 

електронното управление писмо във връзка с проведено обществено 

обсъждане на проект на актуализирана методика по чл. 213, ал. 2 от 

Изборния кодекс. В резултат на общественото обсъждане на проекта 

са постъпили предложения, които са  разгледани от работна група и 

ще бъдат отразени в методиката, чийто финален вариант ще бъде 

изпратен на Централната избирателна комисия. 

По време на общественото обсъждане са постъпили 

предложения, които считат, че биха могли  да бъдат полезни в 
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реализирането на изборния процес и ги предоставят на вниманието 

на Централната избирателна комисия. Изброени са в шест точки. 

Моля да се запознаете с предложенията от общественото 

обсъждане и писмото сега ви го докладвам за запознаване и за 

работно обсъждане. 

Следващият ми доклад е, колеги, във вчерашния ден направих 

предложение във връзка с обезпечаване работата на звено „Връзки с 

обществеността“ да ангажираме госпожа М. К. до края на месец 

октомври, като и бъдат възложени дейности, свързани с връзките с 

обществеността, публични комуникации, връзки с медиите, 

дейности по разяснителната кампания и други от компетентността 

на служителите от „Връзки с обществеността“. Тъй като става 

въпрос за ангажимент на граждански договор с госпожа К., 

поправям предложението си и тя да бъде ангажирана по реда на 

чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията на дейността на 

Централната избирателна комисия, а документацията за сключване 

на договор с нея да бъде подготвена по реда на вътрешните правила 

за сключване, изпълнение и отчитане на договора по Закона за 

задълженията и договорите, като се възложи на директора на 

дирекция „Администрация“ да подготви всички необходими 

документи, които да бъдат предоставени на Централната 

избирателна комисия за одобряване не по-късно от следващото 

заседание.  

Моля за протоколно решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Нейкова. 

Предлагам да го гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

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

няма. 

В списъка с участници по дневния ред в тази точка следващ 

докладчик е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постъпила от 

районни избирателни комисии информация за регистрираните от 

районните комисии кандидатски листи, както следва: вх. № НС-15-

43-14/31.08.2022 г. от РИК 3 – Варненски; от РИК 4 – 

Великотърновски с вх. № НС-15-43/30.08.2022 г.; от РИК 7 – 

Габровски, с вх. № НС-15-43-1/09.08.2022 г.; от РИК 9 – Кърджали, с 

вх. № НС-15-43-9; от РИК 11 – Ловеч, с вх. № НС-15-43-12; от РИК 

14 – Перник, с вх. № НС-15-43-7; от РИК 16 – Пловдивски, с вх. 

№ НС-15-43-10; РИК 18 – Русенски, с вх. № НС-15-43-4; РИК 22 – 

София-град с вх. № НС-15-43-6; РИК 25 – Търговище, с вх. № НС-

15-43-8; РИК 27 – Шуменски, с вх. № НС-15-43-15; РИК 28 – Ямбол, 

с вх. № НС-15-43-11; РИК 20 – Сливенски, с вх. № НС-15-43-5 и 

РИК 31 – вх. № НС-15-43-13. 

 Очакваме и от другите районни избирателни комисии да 

пристигне информацията. Както преди малко гласувахме, 

изпращаме всички кандидати в кандидатските листи за проверка в 

ГД ГРАО – дали отговарят на изискванията да бъдат избирани. В 

момента ви докладвах за сведение. Извършва се и в Централната 

избирателна комисия от звено „Регистри“ проверка на 

регистрираните кандидати за кандидатските листи, за да сме 

сигурни, че няма да има пропуски. Ще продължа с тези доклади утре 

и в следващите дни, докато изчистим всички кандидати. 

Следващият ми доклад е за сведение, тъй като това са два 

доклада, които касаят и днес проведения жребий – вх. № НС-20-

33/30.08.2022 г. Подадена е информация от БНТ за лицата, които ще 

участват в излъчване на жребия на живо, както и от БНР са посочени 

лицата, за които вчера гласувахме, да им бъдат издадени постоянни 
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пропуски, за да могат да съдействат на Централната избирателна 

комисия за излъчване на живо на ежеседмичните брифинги – вх. 

№ НС-20-35/30.08.2022 г. Както казах, посочени са лицата, на които 

ще бъдат издадени пропуски съгласно вчерашното ни решение. 

Следващият ми доклад е писмо от Българския институт по 

метрология с вх. № НС-23-49/30.08.2022 г., с което във връзка с 

поискана от Централната избирателна комисия с писмо – изх. № НС-

04-31/24.08.2022 г. информация БИМ ни отговаря, че той отговаря за 

хардуерната част в процеса на удостоверяване и всички останали 

въпроси не са относими към тях, поставени в нашето писмо. 

Следващият ми доклад е писмо с вх. № МИ-15-

253/31.08.2022 г. Това е уведомлението от ОИК – Поморие, за 

прекратените правомощия на кмета на село Порой. Вчера взехме 

решение, но беше указано на ОИК, че писмата следва да се 

изпращат, подписани от председател и секретар и сега е пристигнало 

подписано уведомлението, както изисква Изборният кодекс, така че 

ви го докладвам за сведение. 

Следващият ми доклад е писмо с вх. № НС-05-38/31.08.2022 г. 

от областна администрация Монтана във връзка с наше изходящо  

писмо от вчера. Областна администрация Монтана моли да й 

предоставим информация на коя дата ще бъдат доставени машините 

с инсталирана демоверсия, за да могат да изготвят график от 

общинските администрации. Постъпват и други такива въпроси и по 

телефона, така че моля районните избирателни комисии, областни и 

общински администрации да проявят малко търпение, тъй като и ние 

самите не знаем. Подготовката на машините с демоверсията зависи 

от решението за определяне на изпълнител на обществената 

поръчка, от когато тече срокът за инсталиране на тези машини и 

доставянето им по областните градове. В момента, в който имаме 

информация, ще уведомим всички тези адресати за тази 

информация. Това не пречи обаче да бъде изготвен графикът, който 



23 

трябва да бъде изпратен и на Централната избирателна комисия за 

информация. Това са моите доклади до момента. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви.  

Следващ участник в точка девет е госпожа Солакова.  

Имате думата.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от 26 РИК вчера ви 

докладвах писмото с предложение за изменение на наше Решение 

№ 1200 и тъй като чакаме становището на министъра на 

финансите за възможността за увеличаване на възнагражденията 

на членовете на РИК, СИК и на специалистите, връщам отново на 

доклад в частта относно искане за допълнително назначаване на 

двама специалисти технически сътрудници към РИК 26.  

Предлагам ви да изпратим писмо, с което да разрешим 

допълнително назначаване на двама технически сътрудници, 

съгласно Решение № 1200 на Централната избирателна комисия.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението.  

Предлагам да го подкрепим. Трябва да вземем протоколно 

решение.  

Моля, гласуване.  

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

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.  

Продължете, госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение – от Районна прокуратура – Бургас, ни уведомяват, че въз 

основа на сигнал до Централната избирателна комисия след 

извършена проверка за гласуване в нарушение на правилата на 
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Изборния кодекс е образувано досъдебно производство с посочения 

номер по описа на Районно полицейско управление, Териториално 

отделение – гр. Поморие. За сведение ви го докладвам.  

Колеги, докладна записка вх. № ЦИК-09-249 от 30 август. Въз 

основа на постъпили оферти за закупуване на канцеларски 

материали в Централната избирателна комисия е изготвена тази 

докладна. Посочва се, че са получени оферти и от трите фирми, до 

които е изпратено запитване от Администрацията на Централната 

избирателна комисия. Посочва се, че в офертата на „Oфис Маркет“ 

има разминавания от изискванията на Централната избирателна 

комисия. Посочени са позициите. От останалите две оферти 

предложението на „Адвансед Бизнес Системи“ ЕООД е с 

предложена по-ниска цена от предложението на „Алерго 2000“ ООД 

и отговаря на изискванията. Цитирам ви по Докладната записка.  

Най-доброто предложение като съотношение цена/качество, се 

твърди в Докладната записка, и отговарящо на изискванията, е на 

фирма „Адвансед Бизнес Системи“ ЕООД на обща стойност 8242 лв. 

без ДДС и срок на доставка 2 работни дни след получаване на 

заявката. Предложението е поръчката да се възложи на фирма 

„Адвансед Бизнес Системи“ ЕООД. Към настоящия момент 

поръчката може да се възложи директно с оглед на общата стойност. 

Необходимите средства са налични по бюджета на Централната 

избирателна комисия по § 10-15.  

Предлагам Централната избирателна комисия да одобри това 

предложение и ако няма проблем едновременно да гласуваме да се 

възложи на директора на дирекция „Администрация“ изготвяне на 

правила за процедиране в тези случаи.  

РОСИЦА МАТЕВА: Срок обаче.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз и да посоча срок, чудих се доста 

между другото, тъй като от 2019 г. имаме неизпълнени такива 
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протоколни решения, с оглед на активния период ми е трудно да 

определя.  

РОСИЦА МАТЕВА: 20 октомври.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: 20 октомври е една добра дата.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, имате ли някакви коментари или предложения към това, 

което предложи госпожа Солакова?  

Предложението има две части – едното е с протоколно 

решение да одобрим предложението, и в срок 20 октомври да се 

изработят правила.  

Нека едновременно гласуваме в протокола да влязат 

решенията и по двата въпроса.  

Моля да гласуваме.  

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

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.  

Госпожо Солакова, може да продължите.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, вчера, 

когато обсъждахме отново тиража на бюлетините за някои изборни 

райони, господин Томов обърна внимание, че в Благоевград по 

същия начин, както на „Леге“ № 6, има избиратели, получили 

служебна регистрация и с оглед на това да намалим броя на 

бюлетините. Извърших проверка по списъците на избирателните 

секции с брой избиратели. За три секции – 121, 129 и 137 в община 

№ 3 в Благоевградски изборен район има общо 17 487 избиратели.  

С оглед на предварително определения брой за Благоевград – 

315 300, предлагам да изпратим ново писмо само до областния 

управител на Благоевград и да напишем, че въз основа на 

допълнителен анализ и с оглед на броя на избирателите в тези 
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секции, които ви посочих, Централната избирателна комисия 

предлага тиражът на бюлетините за Благоевградски изборен район 

да бъде 300 000.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте за предложението да се намали броят на отпечатаните 

бюлетини за Благоевград с 15 хиляди предвид съществуването на 

служебни регистрации на постоянни адреси, които не са свързани с 

упражняване на избирателното право.  

Ако няма други мнения, моля да гласуваме това предложение.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Госпожа Матева искаше връщане.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, съгласно хронограмата, днес 

трябва да изпратим информация до районните избирателни комисии 

дали има заличени партии и коалиции и във връзка с взетото 

решение на 29-и за заличаване на Политическа партия „Съюз на 

свободните демократи“ Ви моля да гласуваме решение, с което да 

уведомим районните избирателни комисии, че Политическа партия 

„Съюз на свободните демократи“ е заличена с Решение № 1344-НС 

от 29 август и едновременно с това да помолим колегите, ако 

настъпят промени в кандидатските листи, които са регистрирани от 

тях, да ни информират своевременно за тази промяна.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението да бъде изпратено писмо до всички 

районни избирателни комисии, с което да им припомним, че от 

регистъра е заличена партия „Съюз на свободните демократи“ и да 
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ги помолим в случай на появяване на проблем с регистрация на 

кандидати незабавно да ни информират.  

Предлагам да гласуваме това предложение.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, следващ докладчик или участник, както искайте го 

разбирайте, съм аз в точка девет: Доклади по административни  

преписки.  

Първо, искам да ви съобщя, че в моята папка има подпапка, 

която се казва A-WEB. Получили сме регулярно издавания бюлетин. 

Това е за сведение. Входящият номер е 07-105/30.08.2022 г. 

Както и едно по-ранно писмо с № 08-80/5 от 26 август. С него 

ни благодарят, че сме ги уведомили, че няма да участваме в Петата 

световна среща. Имат едно специфично искане – в случай че нашето 

участие предполага постигане на кворум, ще се свържат с нас и ще 

поискат пълномощно. Ако настъпят такива обстоятелства, разбира 

се, отново ще докладвам подобно писмо. Това са двете писма в 

подпапката A-WEB.  

Извън това имам една подпапка, която се нарича „Обществена 

поръчка за компютърна обработка“. В нея са подготвени докладна, 

проект за договор, справка за цените. Докладвам го за сведение, за 

да може предварително, който желае, да се запознае с част от 

документи. И може би на много близко следващо заседание да 

обсъдим всички параметри на тази обществена поръчка. Разбира се, 

най-напред на работно заседание. В работна група имаме тази 

подготовка.  

И последно за сведение с № 07-08/1 е писмо от Европейската 

мрежа за изборно сътрудничество. Посочват дата 21 септември, 
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когато в хибриден формат ще се състои следващата среща. За 

сведение. Благодаря ви. Това бяха моите доклади.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в точка девета е госпожа Елка Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви в моя 

днешна папка писмо с вх. № НС-22-107 от 30 август. Писмото е от 

имейл „Илиян Иванов 1234“ и е буквално в едно изречение: „Моля 

ви за проверка на назначен член на РИК – Враца, от квотата на ДПС 

за нелегализирана диплома за висше образование“.  

Докладвам ви го с резултат от проверката. В преписката на 

РИК – Враца, по назначаването фигурират всички необходими 

документи, включително и документ за легализация на дипломата. 

За протокола ще изчета номера на печата на легализацията, който е 

от 5.05.2022 г. „Приложеният документ – диплома за бакалавър 

1377240978827 е легалиризиран“.  

Докладвам ви го за сведение и запознаване, и за приключване 

на преписката. 

Следващото, което ви докладвам, е вх. № НС-22-

106/30.08.2022 г. Това е сигнал от Ю. С. Р. – студент 

юрист пред държавни изпити в Юридическия факултет при 

Русенския университет „Ангел Кънчев“. Посочен е адрес за контакт 

и кореспонденция. Той ни уведомява незабавно, според написаното 

в писмото, че заместник-председател на РИК – Шумен, е в пряка 

връзка – баща на кандидат в предстоящите парламентарни избори от 

листата на една от политическите партии, които са регистрирали 

кандидати, като изисква от нас незабавно да извършим проверка, 

защото според него заместник-председателят на комисията бил 

подал декларация с невярно съдържание, като не бил декларирал 

роднинската си връзка с кандидата в листата на съответната 

политическа партия.  
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Изговарям го подробно само защото става въпрос за бъдещ 

колега юрист и да му кажа, че в чл. 66, ал. 2 от Изборния кодекс има 

въведени ограничения само по отношение на членовете на РИК да 

не бъдат помежду си в роднински отношения, включително и по 

права линия. Отделно в чл. 244 от Изборния кодекс, който пък 

препраща към чл. 65, ал. 1 от Конституцията, са посочени какви са 

положителните предпоставки за това едно лице да може да участва 

като кандидат в изборите.  

Докладвам ви го за сведение и запознаване и с това смятам, че 

казусът е приключен. Това беше преписка с вх. № НС-22-106.  

Извън това ви докладвам преписка с вх. № ЦИК-04-82. 

Връщам я на доклад, аз ви докладвах преди известно време тази 

преписка. Това е едно писмо от Министерството на младежта и 

спорта, с което във връзка с това, че Министерството е част от 

мрежата „Младежки кореспонденти Youth Wiki“, искат 

статистически данни в тази връзка. Тъй като става въпрос за данни, 

които, освен в ЦИК, се съдържат и на други места, съм подготвила 

две писма проекти в моя папка.  

Моля да ги гласуваме, за да ги изпратим до съответните места, 

от които да получим статистическата информация за това, което ние 

трябва да обобщим след това като отговор. Проектите са с номера 

3637 и 3636 в моя папка. Моля да ги погледнете и ако имате 

забележки да ги отразя. Ако не – да ги гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

изказвания?  

Ако няма предложения, моля режим на гласуване на 

предложенията за писма до „Информационно обслужване“ АД и ГД 

ГРАО.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Един последен само за запознаване, 

който мисля, че по-нататък ще обсъдим на работно заседание.  

В папката на колегата Стоянова е писмо с № НС-09-146/1, 

което е от Специализирана прокуратура, Следствен отдел. 

Постановление от 29.08., с което ни е разпоредено в срок от 7 дни 

да представим оригинали на следните документи. Това 

постановление е второ. Ние в изпълнение на предходно 

постановление и разпореждане на разследващия орган сме 

предоставили заверени копия на изисканите документи. Тъй като 

обаче органът по разследването настоява да му се предоставят 

оригиналите, а доколкото си спомням в предходни казуси вече 

имаме установена практика на Централната избирателна комисия, 

включително и кореспонденция с органите на прокуратурата и по 

йерархичния вертикал, затова ви го докладвам само за запознаване 

в момента.  

Ще предложа проект на отговор в следващо заседание или 

изобщо начин, по който да процедираме, тъй като в момента не 

съм готова с предложение за решение. Личното ми мнение, още не 

съм формирала какво ще предложа на комисията, но считам, че 

ние сме си изпълнили ангажимента към разследващия орган и 

изискването на оригинали по този ред не е удачно, тъй като, ако 

ще се ползват като веществени доказателства, си има ред, по който 

същите могат да бъдат изисквани. Така или иначе ще предложа в 

следващото заседание проект на отговор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли други 

доклади засега?  

Госпожо Георгиева в Административни преписки.  

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

14-12 от 30 август. Това е преписка, която сме получили от район 
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„Надежда“ – Столична община, с приложени към нея всички 

изискуеми документи, свързани с отваряне на запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали. 

Целта на отварянето на помещението е да се извърши експертиза и 

да се унищожат неценните изборни книжа и материали. Докладвам 

тази преписка за сведение.  

Докладвам ви с вх. № МИ-27-157/2 от 31 август, писмо от 

ОИК – Девин. На база на това писмо ви предлагам да бъде 

подготвено и изпратено писмо до кмета на община Девин, 

придружено със справка за одобрените с протоколно решение на 

Централната избирателна комисия възнаграждения на ОИК – Девин.  

Колеги, внасям корекция в предложението, което направих 

преди малко. На основание писмото, което сме получили от ОИК – 

Девин, предлагам да изпратим писмо до кмета на община Сливен за 

одобрените с протоколно решение възнаграждения на Общинска 

избирателна комисия – Сливен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване да изпратим преписката относно одобреното искане за 

изплащане на възнаграждения на ОИК – Сливен, до кмета на 

община Сливен и до ОИК съответно.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Следващият докладчик по тази точка е господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение вх. № МИ-15-120-17/29 от 28 август, писмо от РИК – 

Аврен. В изпълнение на наше решение ни изпращат копие от 

решения, с които са освобождавали общински съветник и са 
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обявявали за избран следващия. За сведение. Още не искат 

възнаграждение за проведеното заседание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Аналогично писмо с вх. № МИ-15-

120-18 от 30 август и от ОИК – Каспичан, област Шумен, с което от 

Общинската избирателна комисия са ни изпратили заверен препис 

от Решение № 197-МИ от 28 август 2022 г. на ОИК – Каспичан, с 

което са констатирали предсрочно прекратяване пълномощията на 

общински съветник и са обявили за избран следващият, който може 

да бъде обявен за избран в листата. За сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващият 

докладчик в тази точка – госпожа Гергана Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви за запознаване 

и обсъждане проект на договор по обществена поръчка в папка с 

моите инициали от днешна дата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преминаваме 

към следващата точка:  

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.  

Господин Томов, заповядайте.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

№ НС-04-01-4/6 от 30 август 2022 г. Писмото ни е препратено от 

работна група „Избори“ и съдържа грама от Посолството на 

Република България във Вашингтон с предложение за обединяване 

на наименованията на две места във формата за подаване на 

заявления за гласуване извън страната. Местата са: едното е 

изписано на латиница „Virginia Beach,  Virginia“, другото е изписано 

на кирилица и латиница. Посолството ни съобщава чрез тази грама, 

че става дума за едно и също място и предлага подадените по 

електронен път заявления за тези две различно семантично изразени 

места да бъдат обединени в едно.  
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Предложението е уместно и предлагам да изпратим писмо до 

„Информационно обслужване“ АД с искане двете места да бъдат 

обединени в едно място – Вирджиния бийч, щат Вирджиния.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-

22-110/31.08.2022 г. Писмото е от гражданин, който пита към кого 

трябва да се обърне, за да бъде потвърден адресът, на който е 

секцията, за изборите на 2 ноември. Питането е от Германия, 

Мюнстер, Северен Рейн-Вестфалия.  

Бих предложил да прибавим към „Въпроси и отговори“ един 

такъв отговор, че адресите на избирателните секции се съобщават 

чрез заповедите на ръководителите на дипломатическите и 

консулски представителства и могат да бъдат проверени на техните 

сайтове.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: И, колеги, докладвам ви за сведение и 

запознаване писмо с вх. № ЦИК-11-47/30.08.2022 г. Писмото е от 
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господин Георги Янков, който е направил опит за статистически 

анализ на данните за избирателната активност на поредицата 

парламентарни избори от май 2013 г. досега. Има някои интересни, 

но и спорни изводи, които прави в този анализ.  

Вероятно ще подготвя и предложение за отговор, но за това ми 

трябва повече време. В момента го докладвам за сведение и 

запознаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието на Централната избирателна комисия и ще продължим 

в 17,00 ч.  

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Продължаваме с докладите в девета точка. 

Госпожо Матева, заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

пристигналата по-късно след доклада ми информация от районни 

избирателни комисии с кандидатските листи на регистрираните 

кандидати за изборите за 2 октомври: от РИК 6 – вх. № НС-15-43-19; 

РИК 10 с–вх. № НС-15-43-18;  РИК 12 – вх. № НС-15-43-22; РИК 15 

– вх. № НС-15-43-17; РИК 19 – вх. № НС-15-43-21; РИК 22 са 

изпратили допълнителна информация към предходния ми доклад с 

вх. № НС-15-43-6; РИК 23 – вх. № НС-15-43-16; РИК 24 – вх. № НС-

15-43-20.  

С това трябва да получим останала информация от РИК 1, 2, 5, 

13, 17, 20, 21, 26 и 29. Останалите районни избирателни комисии са 

си изпратили информацията за кандидатските листи.  

Следващият ми доклад е свързан с изпратеното писмо към 

районни избирателни комисии, общини и областни управители за 
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организацията и изготвянето на график за гласуване с 

демонстрационните машини.  

От община Сливница ни е изпратен графикът с писмо с вх. 

№ НС-06-92/31.08.2022 г. и от община Струмяни с вх. № НС-06-92/1.  

Колеги, предлагам всички тези преписки да бъдат събирани и 

обобщавани от А. Я.  

Аз смятам утре и на брифинга да обявим, за да стане ясно, че 

все още нямаме конкретната дата, на която ще бъдат изпратени 

машините във връзка с множеството запитвания, свързани с 

изготвянето на графиците. В момента, в който знаем датата, ще 

бъдат уведомени всички районни избирателни комисии, областни 

управители и кметове.  

Но въпреки това графиците, които са изпращани, да бъдат 

обобщавани и всеки ден ще бъдат качвани във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. Това са моите доклади по тази точка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

доклади в Административни преписки има ли?  

Госпожо Стоянова, заповядайте.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви една молба-

заявление в моя папка от вчерашна дата с вх. № НС-22-108 от 

господин М., с която молба в оригинал заявява, че желае да бъде 

заличен от списъка на резервните членове по направено 

предложение за състав на РИК – Силистра.  

Докладвам ви го за сведение и ще възложа на 

администрацията съответното заявление да бъде приложено към 

преписката за РИК – Силистра, за да се има предвид същото в 

случай, когато е необходима промяна в състава на тази районна 

избирателна комисия.  

Колеги, една корекция в доклада ми. Ще помоля с протоколно 

решение да одобрим господин В. Н. М. да бъде 

заличен от списъка с резервни членове по направеното предложение 
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на ПП „Има такъв народ“ за състава на Районна избирателна 

комисия от Изборен район 20 – Силистра.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме направеното предложение, с което ще уважим молбата, 

подадена до Централната избирателна комисия и ще бъде 

съобразено със списъка с резервни членове, одобрени от 

Централната избирателна комисия.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колеги, в Административни преписки – господин Войнов, 

заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

проведената работна среща с предложените ни от БАСКОМ и БАИТ 

IT експерти, предлагам да възложим на директора на дирекция 

„Администрация“ да подготви необходимите документи за 

сключване на граждански договори с експертите    Д.    Б.,   М.   

С., С. А.,    Т.    Г.,   П.  С. и  К.  С., които да подпомагат Централната 

избирателна комисия в дейностите, свързани с машинното гласуване 

за предстоящите избори за народни представители на 2 октомври и 

частичните избори на 9 и 23 октомври, като документите да бъдат 

подготвени до следващото заседание на ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения?  

Ако няма, моля режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Ще помоля стенографа това протоколно решение приоритетно 

да бъде предоставено, тъй като е свързано с кратък срок за 

изпълнение.  

Господин Димитров, заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви. Колеги, за сведение, 

тъй като е съвсем прясна преписката, току-що е постъпила от М. 

К., който заплашва, че ще си търси правата по съдебен ред, ако днес 

не приемем решение за медийните пакети, тъй като той има 

уговорено участие в БНТ на 3-и и на 4-и. Благодаря Ви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия и насрочвам следващото за утре – 1 септември, 

от 14,00 ч. Благодаря.  

 

(Закрито в 17,42 ч.) 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

Стенографи:  

  Стефка Аличкова 

 

  Нина Иванова  


