
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 236 

 

На 1 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно изменение и допълнение на 

Решение № 1200-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК. 

Докладва: Севинч Солакова 

2. Проект на решение относно поправка на техническа грешка 

в Решение № 1249 от 12 август 2022 г. 

Докладва: Силвия Стойчева 

3. Промени в състава на ОИК – Аврен. 

   Докладва: Цветанка Георгиева 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Йорданка Ганчева, Елка 

Стоянова и Силвия Стойчева  

5. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

6. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

6. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов 

7. Проекти на решения относно промени в състава на РИК. 

Докладват: Йорданка Ганчева и Любомир 

Георгиев. 

8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 
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Докладва: Елка Стоянова 

9. Доклад относно заявления по ЗДОИ. 

Докладва: Емил Войнов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 14,20 ч. и ръководено 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 сме в залата – имаме кворум за провеждане на 

заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно изменение и допълнение на 

Решение № 1200-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК. Докладчик – 

госпожа Солакова. 

2. Проект на решение относно поправка на техническа грешка 

в Решение № 1249 от 12 август 2022 г. Докладчик – госпожа 

Стойчева.  

3. Доклади по административни преписки с доклдчици: 

госпожа Матева, госпожа Солакова, госпожа Ганчева, госпожа Елка 

Стоянова, госпожа Стойчева и аз имам кратък доклад. 

4. Машинно гласуване. Докладчик – господин Войнов. 

5. Медийни пакети. Докладчик – господин Димитров. 

6. Гласуване извън страната. Докладчик – господин Томов. 
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Имате ли предложения по дневния ред? 

Госпожо Георгиева? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо Председател, моля да ме 

включите с нова точка в дневния ред: „Промени в състава на ОИК – 

Аврен“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би това да 

бъде нова точка трета, другите ще се преномерират: „Промени в 

състава на ОИК – Аврен“ става трета точка. 

Други? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В „Административни преписки“ 

имам един доклад. Той е кратък и е покана за прием. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Димитров 

в „Административни преписки“. 

Има ли друг за дневния ред, който ще предлага допълване? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване по дневния ред с направените 

допълнения. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

Колеги, преди да започнем по дневния ред, моля за 

последващо одобрение с протоколно решение на ЦИК, писмо, което 

изпратихме тази сутрин до Министерството на външните работи във 

връзка с нашето протоколно решение за секциите извън страната, 

където ще се проведе машинно гласуване, заедно с броя машини за 

всяко място, така че моля да одобрим това писмо. Писмото с 

приложението към него е в моя папка от днес. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 1200-НС ОТ 2 АВГУСТ 2022 Г.  

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, то е свързано и с 

дпостъпили писма в Централната избирателна комисия от РИК – 

Кюстендил, и РИК – Русе. Ще ви посоча номерата, за да се 

запознаете и с тях: вх. №№ НС-15-51 и НС-15-50 от 31 август 2022 г. 

То е свързано с възнагражденията на специалистите, които 

подпомагат работата на районните избирателни комисии. С оглед на 

това, че към настоящия момент ние нямаме възможност да увеличим 

възнагражденията, доколкото се движим в рамките на предвидените 

средства по бюджета по план сметката, но имаме възможност да 

приемем едно допълнение към Решение № 1200, аналогично на 

последния път на изборите, както го направихме, отново по 

предложение на колегите от районните избирателни комисии. 

Когато назначеният брой на специалистите е по-малък от 

предвидения с Решение № 1200, сумата може да бъде 

преразпределена съобразно възложените задачи и качеството на 

изпълнение на задачите от страна на специалистите. И това ви 

предлагам да стане като създадем нова точка 7.5, а второто 

изречение на 7.3 да стане 7.4 в Решение № 1200. Проектът на 

решение е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания и предложения по проекта? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1358-НС/01.09.2022 г. 

 

Преминаваме към следващата точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА 

ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 1249 ОТ 12 АВГУСТ 

2022 Г. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е писмо от РИК – 

Кърджали, за допусната техническа грешка в Решение № 1249-НС 

от 12 август 2022 г., поради което предлагам Централната 

избирателна комисия да допусне поправка на техническа грешка в 

Решение № 1249-НС от 12 август, като името на Галина Нешева 

Марева, член на РИК да се чете Галина Нешова Марева.  

Анулира издаденото удостоверение и издава ново с вярното 

име. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1359-НС/01.09.2022 г. 

 

Преминаваме към точка трета: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЕНИ В СЪСТАВА 

НА ОИК – АВРЕН. 

Госпожо Георгиева. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-462 от 

25 август 2022 г. от кмета на община Аврен, област Варна. 

Към писмото са приложени: препис-извлечение от акт за смърт 

на Захари Захариев – член на Общинската избирателна комисия; 

предложение от упълномощен представител на коалиция „БСП за 

България“ на мястото на Захари Захариев да бъде назначен Атанас 

Маринов Маринов; декларация и копие от дипломата за завършено 

висше образование на Атанас Маринов; уведомление от Киркор 

Ардаш Нишанян с искане за прекратяване на правомощията му като 

председател на Общинската избирателна комисия; предложение от 

упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС на мястото на 

Киркор Ардаш Нишанян за председател на Общинската избирателна 

комисия да бъде назначена Снежана Йорданова Мирова; декларация 

и копие от дипломата за завършено висше образование на Снежана 

Йорданова Мирова. Пълномощните на двамата представители са 

налични в преписката по назначаване на Общинската избирателна 

комисия. 

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

на Централната избирателна комисия да  

„РЕШИ: 

Освобождава като председател на ОИК – Аврен, Киркор 

Ардаш Нишанян и анулира издаденото му удостоверение. 

Установява предсрочното прекратяване на пълномощията на 

Захари Захариев като член на ОИК – Аврен, на основание чл. 51, 

ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс.  

Анулира издаденото му удостоверение. 

Назначава за председател на ОИК – Аврен, Снежана 

Йорданова Мирова. 

Назначава за член на ОИК – Аврен, Атанас Маринов Маринов. 

На назначените председател и член да се издадат 

удостоверения.  

Решението подлежи на обжалване.“ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по проекта на решение? 

Колеги, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1360-МИ/01.09.2022 г. 

 

Преминаваме към следващата точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от Българското национално радио с вх. № НС-20-36 от 31 август 

2022 г., с което генералният директор на Българското национално 

радио ни моли да им изпратим информация за партиите и 

коалициите, регистрирали кандидати във всички изборни райони. В 

папка с моите инициали е подготвен отговор на писмото, с което да 

им изпратим списъка на партиите и коалициите, които са 

регистрирали кандидатски листи във всички изборни райони. Като 

вземам повод от това, ви предлагам писмо със същото съдържание 

да бъде изпратено и до Българската национална телевизия с 

приложения списък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Госпожо Стоянова, имате ли готовност? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Аз малко по-късно ще докладвам. 

Благодаря Ви. 
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Госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-06-94/01.09.2022 г. 

е постъпило писмо от кмета на община Антон, към което е 

приложена негова заповед, с която са определени местата за 

поставяне на агитационни материали. За сведение на комисията 

докладвам писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвах ви 

писмата от районните избирателни комисии във връзка с искането за 

увеличаване на възнагражденията на специалистите. С последното 

решение те са увеличени съобразно, пак казвам, възможностите на 

бюджета. Към момента изчакваме становището на министъра на 

финансите по новото ни искане. За сведение остават към момента. 

На следващо място, ще ви помоля да изпратим едно писмо до 

печатницата на БНБ, приложено копие от Решение № 1350 с 

номерата на партиите и коалициите, определени с жребия, проведен 

на 31 август. Предлагам ви да посочим, че с решението са посочени 

и наименованията, така както трябва да бъдат отпечатани на 

бюлетината, и в бюлетината за гласуване в страната, както и извън 

страната, да не се отпечатва № 21. Това е за ПП „Единна народна 

партия“, тъй като партията няма регистрирана кандидатска листа в 

нито един изборен район. И с уточнението за номера на независимия 

кандидат, който трябва да следва всички номера, определени с 

решението на Централната избирателна комисия в съответния 

изборен район. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам да добавим 

още един абзац – че в бюлетината за гласуване в страната в 

Дванадесети изборен район – Монтана, и в Двадесет и първи 

изборен район – Сливен, не следва да се отпечатва и номерът, и 
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наименованието на ПП „Национално движение Единство“, защото 

те нямат регистрирани там кандидатски листи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Ако няма, моля да гласуваме, така както беше 

предложено, с направеното допълнение. 

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

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам ви да изпратим 

писмо въз основа на писма, които сме получили от областните 

управители. Техните предложения са отразени в таблицата „Справка 

за броя на бюлетините“. Става въпрос за област Видин, област 

Габрово и от областния управител на област София за трите изборни 

района – 23-и, 24-и, 25-и.  

Обръщам ви внимание на факта, че областният управител на 

Видин и Районната избирателна комисия – Видин, посочват 

50 000 като тираж на бюлетините. Предлагам ви да приемем 

предложението на областния управител, подкрепено и от Районната 

избирателна комисия. То при всички случаи ще обезпечи 

възможността да се гласува и с хартиени бюлетини, ако се стигне до 

това, като се има предвид броят на избирателите и броят на 

гласувалите в изборите през 2021 г. 

За изборен район № 23 предложението на областния управител 

е за 422 300. Предлагам ви да приемем неговото предложение за 

брой на бюлетините, а за изборни райони Габрово, София № 24, 

София № 25 да бъде, както ние сме определили на работна група в 

коланата „Предложение на ЦИК“. Проектът на писмо до областните 

управители е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 

Моля да гласуваме. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам 

писмо НС-04-40/31.08.2022 г. Главният секретар на Министерството 

на финансите ни уведомява за списъка на служителите от 

министерството, които ще извършват контрола при отпечатването и 

предаването на бюлетините, включително при съхранението и 

унищожаването на технологичния брак – за сведение. На този етап 

приключих. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Димитров, 

готовност с доклад имате ли? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, кратък е докладът, за сведение. 

Получена е покана от посолството на Република Корея за госпожа 

Нейкова. На 4 октомври е поканена на приема, който организира 

посолството. Просто за сведение и ще го предам. Друг доклад 

нямам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте с вашите доклади. 

РОСИЦА МАТЕВА: Ще ви докладвам спешния доклад, който 

е писмо от „Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-

144/01.09.2022 г., въз основа на писмо от вчерашна дата, което 

изпратихме за извършване на проверка на регистрираните кандидати 

за обстоятелства, посочени в Раздел II, т. 7 на Решение № 1230-

НС/11.08.2022 г. на Централната избирателна комисия. Информират 

ни, че няма установени кандидати, които да са регистрирани в 

повече от една партия, коалиция или инициативен комитет. Няма 

установен независим кандидат да е предложен за регистрация в 

повече от един инициативен комитет, или да е предложен за 

регистрация в повече от един изборен район. Едновременно с това 

ни уведомяват, че има 11 кандидати, които са регистрирани в повече 
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от два многомандатни изборни района, и се прилага табличка с 

имената, Единния граждански номер, политическата сила, която го е 

предложила, и трите района, в които е регистриран този кандидат. 

Колеги, в тази връзка ви предлагам, тъй като от решенията на 

районните избирателни комисии не може да бъде установено кои са 

първите по ред подадени заявления за регистрация на кандидатски 

листи, да изпратим писма, които са във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали, по отношение     на          Д.     А.      Ч.      до  РИК 

03 – Варна, РИК 28 – Търговище, РИК 30 –  Шумен;    Г.     С.      И. 

до РИК 01 Благоевград, РИК 08 – Добрич, и РИК 22 – Смолян; по 

отношение на  П.       И.       П.: РИК 02 – Бургас, РИК 09 – 

Кърджали, РИК 29 – Хасково; Г.       Н.     Г. : РИК 07 – Габрово, 

РИК 21 – Сливен, РИК 22 – Смолян;   В.       А.       К.: РИК 02 – 

Бургас, РИК 03 – Варна, РИК 23 – София;     А.        Г.       Г.: РИК 12 

– Монтана, РИК 13 – Пазарджик, РИК 29 – Хасково;       Ж.        Н.       

С.: РИК 18 – Разград, РИК 19 – Русе, РИК 28 – Търговище;      Р.      

А.      Р.: РИК 11 – Ловеч, РИК 25 – София, РИК 26 – Софийски; А.       

П.     И.: РИК 23 – София, РИК 25 – София, РИК 26 – Софийски; С. 

В.    М.: РИК 04 – Велико Търново, РИК 07 – Габрово, РИК 13 – 

Пазарджик; и           М.        И.        М.: РИК 17 – Пловдивски, РИК 19 

– Русе, РИК 31 – Ямбол.  

С указания до утре, 2 септември, 10,00 ч. районните 

избирателни комисии да ни изпратят информация за датата и часа на 

регистрация на кандидатската листа на съответната политическа 

сила, която е предложила кандидат, регистриран в повече от два 

изборни района, за да може да вземем съответните решения и да 

заличим последната по време регистрация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения?  

Моля да гласуваме. 

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

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

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, информирам ви, че 

освен тази информация за регистрираните в повече от два изборни 

района кандидати, във вътрешната мрежа в подпапка ИО са 

публикувани кандидатските листи на всички кандидати, като са 

отбелязани направените корекции след вчерашната справка. Имаме 

две заличавания на кандидати и вписване на нови, както и има 

корекции в изписването на имената на няколко кандидати. По-скоро 

става дума за кандидати с четири имена, не са въведени коректно. Те 

са маркирани. Добавен е и независимият кандидат във Варна. 

Колеги, предлагам ви тази информация, която е актуална 

към 1 септември 2022 г. 12,30 ч., да бъде изпратена на ГД ГРАО, за 

да се извърши проверка по Решение № 1230, Раздел I на 

кандидатите, които са с коригирани имена, или регистрираните след 

вчерашната изпратена информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения има ли?  

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

В тази точка – госпожа Елка Стоянова. Заповядайте. 

Колеги, определям господин Димитров за малко да води 

заседанието. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви първо един файл, който се 

казва „Плакат“. Това е плакатът с нанесените корекции съобразно 

последните ни коментари върху предложения вариант. Моля да се 
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запознаете със същия. Ако смятате, че в този вариант може да бъде 

одобрен, да гласуваме протоколно решение, с което го одобряваме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, имате думата за коментари, мнения по това как да изглежда 

плакатът, който ще бъде във всяка секция и който обяснява 

последователността на стъпките за извършване на машинно 

гласуване. Тук проблемът беше в 7 и 8, и всичко е коригирано, така 

ли? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, нека да приключим обсъждането на плаката. Направени са 

препоръчаните корекции в стъпките 7 и 8.  

Ако нямате някакво становище по предложената схема, моля 

да пристъпим към гласуване, с което да одобрим. Нали това беше 

смисълът – да одобрим този плакат. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Във връзка с това, че току-що одобрихме 

плаката, ви докладвам и преписка с вх. № НС-25-20 – писмо от 

„Български пощи“ ЕАД. Във връзка с разяснителната кампания в 

частта разпространение на плаката чрез „Български пощи“ 

получихме ценово предложение за производството и доставката на 

тези плакати по места, до различни дестинации. В приложеното 

ценово предложение има два варианта на разпространение. Единият 

е на база на една определена бройка от плакатите, другият е на по-

висок брой плакати със съответното разпространение до места. 

Моля да се запознаете с приложеното и да вземем протоколно 

решение кой от двата варианта Централната избирателна комисия 

избира, за да може да продължим към следваща стъпка – 

пристъпване към конкретно договаряне с „Български пощи“ за 
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разпространението на одобрения съответен вариант за по-малкия 

или по-големия брой плакати. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам ви да приемем 

офертата за 50 000 отпечатване, пакетиране и доставка на плакати, 

като изрично бъде предвидено на областните управители или на 

общините, ако по общини ще ги разпращаме, да бъдат доставени 

толкова, колкото са избирателните секции на територията на 

общината, плюс допълнително количество, за да бъдат поставени 

пред всяка секционна избирателна комисия, така както правехме 

традиционно досега на изборите, а преди изборите да бъдат 

разпространени на територията на общината на подходящи места, 

тоест повече отколкото са избирателните секции. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, имате думата за изразяване на мнение. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Извинявайте, че се включвам без да сте 

ми дали думата. Ако няма друго предложение освен това, което 

колегата Матева направи, предлагам да го подложим на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Разбира се, може да пристъпим, ако няма повече мнения. Едно 

предложение имаше – 50 000, за цената, която е предложена в 

писмото на „Български пощи“. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

Госпожо Стоянова, имате ли друг доклад? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Връщам на доклад преписка, 

която ви докладвах вчера – писмо с вх. № НС-22-107/31.08.2022 г., 

което е постъпило в Централната избирателна комисия. Връщам го 

на доклад, тъй като вчера ви докладвах за приключване, но 
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съобразно приложените документи се налага Централната 

избирателна комисия да събере допълнителни данни информация, 

поради което предлагам проект на писмо – проектен номер 36-52, с 

което се изискват от адресата на посоченото в доклада ми писмо 

№ НС-22-107 документи, които имат удостоверителен характер и 

следва да бъдат представени пред Централната избирателна комисия 

за вземане на окончателно решение, поради което ви предлагам 

проекта на писмо и моля да го прегледате. Ако нямате бележки, да 

го гласуваме, ако имате, да ги отразя. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, имате думата. Мнения по предложения текст на писмото? 

То е чрез Районна избирателна комисия във Враца до съответния 

адресат госпожа Красимира Милетиева Банчева.  

Колеги, чухте предложението. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Корегирам си предложението. Вместо 

начина, по който съм предложила да се менажира ситуацията, да се 

свържа със заинтересованото лице и да изискам документите, и да 

уведомя Комисията впоследствие за резултата от извършената 

проверка. В следващо заседание ще ви докладвам резултата от 

проверката. Тоест в момента само за сведение, че връщам на доклад 

преписката. Приключвам доклада под този номер. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви.  

Думата има госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Извинявам се! Благодаря. Колеги, 

докладвам ви писмо, получено по електронна поща от разследващ 

журналист В. А., с вх. № НС-22-113/01.09.2022 г. Тя пита госпожа 

председателя на Централната избирателна комисия и моли за 

отговор дали професор Асена Сербезова е кандидат за народен 

представител, и въпросът ѝ бил свързан с журналистическо 

разследване, за да знае дали има имунитет в предизборния период 

или не.  
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Колеги, аз лично не мога да преценя дали трябва да върнем 

отговор на този въпрос. Предлагам да отговорим, че листите на 

регистрираните кандидати в изборите за народни представители са 

публични на интернет страниците на районните избирателни 

комисии, откъдето може да се получи тази информация, а и скоро 

ще ги качим и на страницата на Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението.  

Гласуваме протоколно решение за изпращане писмо-отговор с 

това съдържание. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви, че са 

изпратени кандидатските листи от: РИК 26 – вх. № НС-15-43-27; 

РИК 5 – вх. № НС-15-43-25; РИК 2 – вх. № НС-15-43-23; РИК 2 

допълнително има изпратени; РИК 29 – вх. № НС-15-43-26; РИК 7, 

вх. № НС-15-43-1; РИК 1 – вх. № 15-43-24. По мои спомени мисля, 

че това вече са всички районни избирателни комисии, които са 

изпратили кандидатските си листи, така че ви ги докладвам за 

сведение. Знаете, че вече се обработват и се извършва проверка на 

всички кандидати. Това са докладите ми. Благодаря.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Някой друг има ли доклад в „Административни преписки“?  

 

След като няма доклади, преминаваме към следващата точка:  

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпили са 

две писма с вх. №№ НС-04-41 и НС-04-41/1. Писмата са от 

Министерството на електронното управление. С тях ни уведомяват, 
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че след обществено обсъждане на Методиката за удостоверяване на 

съответствието на доставения тип техническо устройство за 

машинно гласуване са постъпили предложения, които са разгледани 

от работната група и са отразени в Методиката, чийто финален 

вариант ни изпращат. Предстои утвърждаване на Методиката с 

изрична заповед на министъра на електронното управление и 

председателите на БИМ и БИС. Докладвам ги за сведение и 

запознаване. 

 ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, господин Войнов. 

 

Продължаваме с пета точка от дневния ред: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Докладчик съм аз. 

Преди да влезем в темата „Медийни пакети“, предлагам да 

вземем протоколно решение, с което да освободим председателя от 

задължението да резюлира всяко влязло запитване, всеки влязъл 

договор. Просто автоматично да бъдат насочвани към сътрудника, 

който работи с пакети, и след това, когато се съберат достатъчно 

входящи номера, да бъдат докладвани в залата. А иначе всеки един 

документ се намира на страницата, на която имаме проекти за 

съответното заседание. Под тях има директория „Медийни пакети 

НС-02.10.2022 г.“, което означава, че всички постъпили документи 

ще бъдат архивирани електронно в тази директория. 

След тези пояснения пристъпвам към първите няколко доклада 

– всички са от БНТ. С вх. № НС-21-1/31.08.2022 г., това е запитване 

от БНТ за медийния пакет на „Евролевица“; вх. № НС-24-2 от 

днешна дата – запитване от БНТ за медийния пакет „Движение на 

безпартийните кандидати“; вх. № НС-24-3 от днешна дата – 

запитване също от БНТ за медийния пакет на ПП МИР; вх. № НС-

24-4 – запитване за медийния пакет на ПП КОД; мх. № НС-24-5 – 

запитване за медийния пакет на коалиция „Български възход“; вх. № 

НС-24-6 от днешна дата – запитване за медийния пакет на „Изправи 
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се България“; и вх. № НС-24-8 от днешна дата – запитване за 

медийния пакет на „Пряка демокрация“. 

Разбира се, всички тези медийни пакети са все още налични и 

не сме одобрявали нито един договор, така че ще отговорим, че има 

наличност в медийния пакет, която отговоря на сумите на 

запитването. 

Там, където има проекти за съответната дата, три реда по-

надолу пише „Медийни пакети НС-02.10“, тоест 2 октомври. Има 

съответните дати. Като отворите, има четири подпапки. Едното е 

„Запитвания“, другото е „Тарифи“, договорите, когато започнем да 

ги одобряваме, и „Искания за изплащане“, което е в последния етап 

от четирите документа. Предлагам с протоколно решение да 

отговорим „да“ на всички тези запитвания. „Медийни пакети“ все 

още не са със своята цялост, никой не е ползвал нищо по медиен 

пакет. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

 

Преминаваме към шеста точка от дневния ред: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, аз ще бъда съвсем 

кратък. Във вътрешна мрежа в моя папка ви докладвам писмо  вх. 

№ НС-23-50. Писмото е от изборни доброволци във 

Великобритания, Уимбълдън, които правят мотивирано 

предложение относно числения състав на секциите в район 

Уимбълдън. Има местонахождението на трите секции, включително 

и адресите. Писмото би следвало да се изпрати по компетентност до 

работна група „Избори“, само че в случая самите доброволци са го 

изпратили и до нас, и до работна група „Избори“, и до посолството, 

затова го докладвам за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като в 

дневния ред има още доклади, преписките по които се подготвят, 

прекъсвам заседанието до 16,30 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

В залата сме 13 членове – налице е необходимият кворум. 

По дневния ред правя предложение за допълнение предвид 

преписките, които постъпиха с нови точки.  

8. Проекти на решения относно промени в състава на РИК с 

докладчици: госпожа Йорданка Ганчева и господин Любомир 

Георгиев.  

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

Стоянова. 

10. Доклад относно заявления по ЗДОИ с докладчик господин 

Войнов. 

Колеги, има ли други предложения по дневния ред? Няма.  

Моля, режим на гласуване по допълването на дневния ред с 

новите точки 8, 9 и 10.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.   

 

Преминаваме към точка осма.  

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ПРОМЕНИ В 

СЪСТАВА НА РИК.  

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

предложение от ПП „Движение за права и свободи“ с вх. № НС-10-
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19 от 1.09.2022 г. Всички документи са в оригинал. Предложението е 

за промяна в състава на РИК в Осми изборен район – Добрички. 

Молят за следните промени.  

В състава на РИК се предлага на мястото на госпожа 

М. М. А., която е секретар в РИК – Добрички, и е назначена с 

Решение № 1254-НС на Централната избирателна комисия, да бъде 

заменена със С. З. Р. – член на РИК – Добрички. А на 

мястото на госпожа Р. за член на РИК – Добрички, да бъде 

назначена Г. З. С. със съответното ЕГН, като преписката е 

комплектувана с всички документи: пълномощно, молба, копие от 

дипломата на госпожа С., както и декларация на госпожа С., 

предвид което ви предлагам проект на решение, който е в папка с 

моите инициали във вътрешна мрежа, с който да освободим като 

секретар на РИК в Осми изборен район – Добрички, М. 

 М. А. със съответното ЕГН и да преназначим за секретар на 

районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички – 

С. З. Р., досегашен член и да назначим за член в 

районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички – 

Г. З. С.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.   

Решението е  № 1361-НС/01.08.2022 г.  

Следващ докладчик в тази точка е господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали е  проект 

№ 1351. Има предложение Централната избирателна комисия да 

приеме решение относно промяна в състава на РИК в Седми изборен 

район – Габровски.  
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Постъпило е по електронна поща с вх. № НС-22-114/1.09.2022 

г. заявление от М. Б. за освобождаването й като член на Районна 

избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски, поради 

настъпили неотложни ангажименти и невъзможност за участие в 

работата на комисията, както е записано в заявлението.  

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6  и във 

връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс предлагам 

Централната избирателна комисия да  

„РЕШИ: 

Освобождава като член на Районна избирателна комисия в 

Седми изборен район – Габровски, Мария Михайлова Башева. 

 Анулира издаденото й удостоверение.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.   

Решението е № 1362-НС/01.09.2022 г.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам ви писмо до 

представляващите коалицията да посочат кандидат за член на 

Районната избирателна комисия в Седми изборен район – 

Габровски. Проектът на писмото е с № 3667. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма.   
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Продължаваме с доклад в точка десета.  

ДОКЛАД ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 

ИНФООРМАЦИЯ. 

Заповядайте, господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

запитване по ЗДОИ с вх. № ЦИК-15-159/18.08.2022 г., който го 

докладвах на същата дата за запознаване. Запитването е от П. 

С. и задава няколко въпроса, свързани с организацията на 

машинното гласуване. Във връзка с това запитване е подготвен 

отговор, който е в моя папка. Моля да се запознаете и ако няма 

бележки, предлагам да го изпратим на заявителя.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на отговор има ли предложения? Няма.  

Подлагам на гласуване така както е предложен от докладчика.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – 3 ( Йорданка Ганчева, Росица Матева, 

Севинч Солакова). 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, гласувах против, защото считам, 

че информацията, която се иска и се твърди, че е по Закона за достъп 

до обществена информация, не трябва да се предоставя по този ред, 

тъй като тя е публична и отговорите на всички въпроси се намират 

на интернет страницата на Централната избирателна комисия. Някой 

трябва да положи усилието  да прочете решението на Централната 

избирателна комисия за обявяване на обществена поръчка, 

техническата спецификация, както и да се възползва от 

възможността да гласува със симулатора за машинно гласуване, 

който е публикуван на нашата страница преди датата на подаване на 

това заявление.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме заседанието с точка четвърта.  
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ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам ви да изпратим писмо 

до „Информационно обслужване“ АД, с което да им укажем да 

бъдат публикувани на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия в „Избори за Народно събрание“ да има булет 

„Кандидатски листи“ и да бъдат публикувани всички кандидатски 

листи на кандидатите за народни представители регистрирани на 

2 октомври, както и на интернет страниците на всички районни 

избирателни комисии да бъде  създаден такъв булет „Кандидатски 

листи“ и да бъдат публикувани кандидатските листи за всеки 

изборен район.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по това предложение? Няма. 

Моля, да гласуваме.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.   

Колеги, връщаме се в пета точка: Машинно гласуване.  

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с подготовката 

на машините за гласуване за разяснителната кампания, предлагам да 

изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което да ги 

помолим да ни предоставят 460 комплекта смарткарти от тестовата 

сертификационна верига. Проектът за писмо е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма.   

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпила е докладна 

записка за директора на Дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-

09-252. Тя е относно осигуряване на 1600 акумулаторни батерии за 

специализираните устройства за машинно гласуване. Тъй като с 

писмо от управителя на „ЕнЕрДжи Сорс“ ООД, с който имаме 

договор за съхранение на батериите, е видно, че в склада батериите, 

годни за употреба, са 10 001 броя, а за останалите се препоръчва да 

не се използват.  

Във връзка с това е направено пазарно проучване за доставка 

на батерии от фирми, които са ни изпратили покани. Предоставят 

батерии на цена, която надхвърля 30 000 лв. и по тази причина е 

необходимо да се обяви обществена поръчка. С оглед късите 

срокове са изпратени запитвания към тези фирми, за да ни 

предоставят оферти за отдаване под наем на батериите, като 

единствено „ЕнЕрДжи Сорс“ ООД ни е предоставила оферта за 

отдаване под наем на батерии с единична цена в размер на 12,50 лв., 

така че общият брой на 1600 акумулаторни батерии е 30 000 лв.  

Във връзка с горното предлагам да приемем решение да 

изпратим писмо до „ЕнЕрДжи Сорс“ ООД за оферта за отдаване под 

наем на 1599 акумулаторни батерии със срок за наем до 

10 октомври. Проектът за писмо е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на колегата Войнов има ли изказвания? Няма.  

Подлагам на гласуване предложението по проекта на писмо с 

проектен номер 3666, с което да изискаме оферта.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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.   
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-11-3. Писмото е до Комисията 

по обществената поръчка, поради което го докладвам за сведение и 

ще го предоставя на Комисията за изготвяне на окончателния 

доклад.  

Докладвам ви писмо с вх. № НС-06-95. Писмото е от кмета на 

община Белица и с него ни уведомява, че секции № 9 и 10 в с. Горно 

Краище са с над 300 избиратели и следва да се предвидят машини за 

гласуване и в двете секции.  

От данните, предоставени ни от ГД ГРАО, според които 

определихме секциите с машинно гласуване, секция № 9 е 

определена за машинно гласуване, а за секция № 10 е посочен брой 

на избирателите нула.  

Поради горното предлагам да изпратим писмо до всички 

кметове на общини, с което да им укажем да ни уведомят, в случай  

че в тяхната община има образувана избирателна секция с включени 

над 299 избиратели, която не фигурира в публикувания списък на 

избирателните секции с машини в страната. Проектът на  писмо е в 

моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма.   

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, във връзка с гласуваното писмо до 

„Информационно обслужване“ АД за подготовка на 460 комплекта 

смарткарти предлагам да вземем протоколно решение да бъдат 

извадени смарткартите, намерени при инвентаризацията на 

машините за гласуване, които са извадени от куфарите с машини за 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители 

на 14 ноември, както и смарткартите от избирателните секции извън 
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страната, които да бъдат предоставени на „Информационно 

обслужване“ АД и да се използват.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма.   

Колеги, продължаваме с точка девета:  

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка ви докладвам 

преписка с вх. № НС-10-18. Това е жалба срещу Решение № 51 на 

риск в Петнадесети изборен район – Плевенски. Към тази жалба има 

още един файл, който е вх. № НС-1552. Това е преписката, която 

получихме от РИК във връзка с постъпилата жалба ведно с всички 

приложения към нея. Там са решението на комисията, протокола от 

заседанието, документите, които са представени първоначално към 

регистрацията в РИК на кандидатската листа на жалбоподателя. А  

проект № 1353 е проекта за решение на Централната избирателна 

комисия, който ви предлагам. След като прегледах всички 

документи, които са приложени към преписката и са запознати с 

изложеното в жалбата, тъй като считам, че същата е основателна и 

следва да бъде уважена, ви предлагам решение с диспозитив, с който 

отменяме Решение № 51 на РИК в Петнадесети изборен район – 

Плевенски, с което е постановен отказ на комисията да регистрира 

нов кандидат в регистрираната с Решение № 48-НС/30.08.2022 г. на 

РИК – Плевен, кандидатска листа и да укаже на комисията да се 

произнесе с решение при съобразяване с мотивите на нашето 

решение  при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс.  

Предполагам, че вече сте се запознали с казуса. РИК – Плевен, 

е отказала да заличи кандидатите на база на негово заявление за 
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отказ и да регистрира предложения от политическата партия нов 

кандидат, тъй като е счела, че положеният подпис върху заявлението 

за отказ на лицето, което вече е регистрирано като кандидат и иска 

да се откаже, има съмнение, че не е същият като подписа, положен в 

заявлението към документите, представени при първоначалната 

регистрацията на листата с Решение № 48.  

Към жалбата, подадена от упълномощения представител на 

жалбоподателя, има приложена и нотариално заверена декларация 

от постъпилия отказ от кандидата, в която той потвърждава 

волеизявленията си, направени и към заявлението, подадено с 

предложението за регистрация на листа, регистрирана с Решение 

№ 48 и във волеизявлението си в заявлението за отказ, с което желае 

да бъде заличен и посочва субективните причини, поради това той 

не може да излезе в отпуск по времето на кампанията. Това пречи на 

изпълнението на обществените и служебните му задължения, което е 

неговото лично основание за да бъде заличен кандидатът.  

В решението на РИК – 15, няма други мотиви за отказ нито се 

установяват и от представените към преписката от самата комисия 

документи да има проблем с документацията от чисто формална 

гледна точка съгласно изискванията на закона. Като казвам, 

формално, имам предвид формата и буквата на закона.  

Приложени са необходимите документи. Всички документи са 

подписани от съответните лица. Никъде в Изборния кодекс няма 

въведено изискване тези документи да бъдат нотариално заверявани 

или да бъдат подавани лично чрез физическо присъствие от лицата в 

съответните районни избирателни комисии. Единствено 

възникналото субективно съмнение в членове на комисията е довело 

до постановяването на отказ, поради което считам, че те формално 

не са имали основание да откажат, а дори да са имали отношение 

към представените документи и е следвало да приложат разпоредба 

на чл. 258, ал. 2 от Изборния кодекс, да дадат възможност на 

предложилия промяна в листата, ако са били налице несъответствия, 
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да отстрани съответните несъответствия и в случай че не го направи, 

едва тогава да се пристъпи към отказ.  

Тъй като тези неща според мен са достатъчно ясни, 

фактическата обстановка е безспорна. Нито един от участниците в 

производството не сочи други данни или не може да се прави 

какъвто и да било друг извод, ви предлагам да приемем решение, с 

което отменяме Решение № 51. Да върнем незабавно на РИК 15 

преписката и да се произнесат с извършване на съответната промяна 

в листата на жалбоподателя.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Искам само да допълня доклада си с 

нещо, което не е влезнало като коментар нито в обстоятелствената 

част на решението, нито другаде, но в приложените към преписката 

документи е приложен и протоколът на районната избирателна 

комисия. И от проведеното гласуване при обсъждането на въпроса, 

първо, няма никакви мотиви, изложени в протокола, не става ясно 

какво е мотивирало съмнението на районната комисия по отношение 

на подписа, тъй като аз лично например имам поне четири подписа, 

независимо от ситуацията колко бързам и други субективни 

фактори, но да кажем, че това не го обсъждаме в момента. Извън 

това ми направи впечатление, че при гласуването в протокола е 

отразено, че са присъствали 12 от 13 членната комисия. Един член е 

отсъстващ и това е отразено. Но двама от останалите 12 в протокола 

са отразени като не участвали в гласуването.  

Може би е редно да напомним, че в Изборния кодекс такъв 

институт няма. Районните избирателни комисии гласуват или за, или 

против. Разбира се имат право на особено мнение. То следва да бъде 

отразено по съответния начин и е приложено към протокола. Но тъй 

като към този протокол няма никакви други документи и особеното 

мнение съответно, е относимо към гласувал „против“.  

В хипотеза, в която се провежда гласуване, не участвал в 

гласуването е най-малкото незаконосъобразно, тъй като закона 
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въвежда единствено две форми на провеждане на гласуване по 

отношение на районните избирателни комисии – „за“ и „против“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.   

Решението е № 1363-НС/01.02.2022 г.  

Колеги, има ли други доклади? Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото 

заседание за утре, 2 септември, от 10,30 часа. Благодаря ви.  

  

  (Закрито в 17,55 ч.)  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова  
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Севинч Солакова 
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