ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 237
На 2 септември се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Докладва: Красимир Ципов
2. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева,
Димитър Димитров, Любомир Георгиев, Елка
Стоянова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Георги Баханов, Гергана Стоянова
3. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
4. Проекти на решения за обявяване на недействителни
регистрации на кандидати за народни представители в изборите на 2
октомври 2022 г.
Докладва: Росица Матева
5. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
6. Гласуване извън страната.
Докладва: Цветозар Томов
7. Проект на решение относно промяна в състава на коалиция
„БСП за България“.
Докладва: Цветанка Георгиева
8. Проект на решение относно регистрация на партии и
коалиции в частичните избори на 9 октомври 2022 г.
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Докладва: Димитър Димитров
9. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 1360/01.09.2022 г.
Докладва: Цветанка Георгиева.
10. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Йорданка Ганчева.
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, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 10,50 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия, и от господин Димитър Димитров и госпожа Росица
Матева – заместник-председатели на Централната избирателна
комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
В залата сме десет членове на Централната избирателна
комисия

–

имаме

необходимия

кворум

за

провеждане

на

заседанието.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно регистриране на наблюдатели
в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. с
докладчик господин Ципов.
2. Доклади по административни преписки – ще ви докладвам
аз, госпожа Матева, господин Димитров, господин Ципов, господин
Георгиев, госпожа Елка Стоянова, госпожа Солакова и Стойчева.
3. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
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4. Проекти на решения относно обявяване на недействителни
регистрациите на кандидати за народи представители в изборите на
2 октомври 2022 г. с докладчик госпожа Матева.
5. Медийни пакети с докладчик господин Димитров.
6. Гласуван извън страната – докладва, господин Томов.
Имате ли предложения по дневния ред?
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да ме включите в точка:
Доклади по административни преписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Започваме с първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА
НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Господин Ципов, заповядайте в точка едно.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще видите
проект относно регистрация на наблюдатели от сдружение „Ад
унитатем“ за участие в изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г.
Постъпило е заявление с вх. № 1-1/01.09.2022 г. от сдружение
„Ад унитатем“, регистрирано с Решение № 1329-НС/25.08.2022 г. на
Централната избирателна комисия като българска неправителствена
организация за участие с наблюдатели в изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г., подписано от представляващия
Л. Д. А.-Н.
Към заявлението са приложени: пълномощно
А.

Н.,

в полза на 37 лица, представители

представляваща
на

сдружение;

от

Л. Д.

сдружението,
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декларации по образец – 37 броя; списък с имената и единните
граждански номера на изрично упълномощените от сдружението
лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в
изборите за народни представители на 2 октомври 202 г., списъкът е
представен на хартиен носител и в електронен вид на технически
носител в excel формат.
В заявлението и в списъка на упълномощените лица са
предложени 37 лица за регистрация като наблюдатели в страната.
От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат
регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че
към датата на регистрацията 32 от лицата отговарят на изискванията
на Изборния кодекс, а за пет лица са установени несъответствия.
С оглед на всички представени документи на съответните
основания от Изборния кодек и Решение №1235/11.08.2022 г. на
Централната избирателна комисия представям на вниманието ви
следния проект на
„РЕШЕНИЕ:
Регистрира като наблюдатели за страната 32 упълномощени
представители на сдружение „Ад унитатем“, както следва –
посочени са трите имена и ЕГН в проекта.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния
регистър и да им бъдат издадени удостоверения.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта на
решение има ли изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
Решението е № 1364-НС/02.09.2022 г.
Господин Чаушев, заповядайте и Вие с проект на решение.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам проект на
решение относно регистрация на Сдружение „Асоциация за лица,
търсещи или получили международна закрила“ за участие с
наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври
2022 г. В моя вътрешна папка има проект на решение.
Постъпило е заявление с вх. № 6/01.09.2022 г. от Сдружение
„Асоциация за лица, търсещи или получили международна закрила“,
подписано от съответния представляващ и подадено с упълномощен
представител.
Посочени

са

декларации

за

119

броя

наблюдатели,

представители на сдружението.
Направена е проверка – от тях редовни се оказват 107. За 12
са установени несъответствия.
Представени са съответните документи съгласно закона и
нашите решения.
Предлагам да регистрираме за участие в изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г. Сдружение „Асоциация за
лицата, търсещи или получили международна закрила“ и да
регистрираме като наблюдатели 107 упълномощени представители
на сдружението.
Предлагам да гласуваме и да приемем това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението е № 1365-НС/02.09.2022 г.
Продължаваме с втора точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
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Ще започна с моя доклад. В моя папка е докладна записка с
вх. № ЦИК-09-251/01.09.2022 г. във връзка с Правилата за
сключване, изпълнение и отчитане на договори по Закона за
задълженията и договорите, както и Решение на Централната
избирателна комисия по протокол № 234/30.08.2022 г. и протокол
№ 235/31.08.2022 г., в които заседания Централната избирателна
комисия е взела решение за обезпечаване работата на дейността
„връзки с обществеността“ да бъде ангажирана госпожа
М. В. К. Б. за периода до края на месец октомври.
Бяхме възложили на администрацията да изготви пълната
необходима документация, която да се предостави на Централната
избирателна комисия.
Към докладната записка е изготвен проект на договор от
служителя, заемащ длъжността главен експерт „Човешки ресурси“ и
съгласуван с директора на дирекция „Администрация“.
Приложен е контролен лист за извършен предварителен
контрол, преди поемане на задължение.
Към преписката е приложена също и автобиография на
госпожа

Кирова,

която

е

изпратена

на

електронната

поща на Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-1148/31.08.2022 г.
Предметът на договора, както и в предходните заседания
обсъждахме, е за подпомагане дейността по осъществяване на
връзките на Централната избирателна комисия със средствата за
масово осведомяване и с други дейности, свързани с „връзки с
обществеността“, като имахме предвид, че към момента нямаме
служител, който да изпълнява ефективно тази дейност.
Предлагам ви да одобрим така предложения проект на
договор със съответното възнаграждение, посочено в него и да ме
упълномощите да подпиша за Централната избирателна комисия
гражданския договор с госпожа К.

7
За плащането на възнаграждението са налични необходимите
средства по § 02-02 от план-сметката за изборите на 2 октомври
2022 г.
Имате ли изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Господин Ципов, имате ли готовност?
Заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам вх. № НС-04-02-188 –
писмо от СД на МВР, където във връзка с проверка по преписка под
съответния номер по описа на Столичната дирекция на вътрешните
работи ни поставят въпроси във връзка с това дали лицето Б. А. със
съответното ЕГН е упражнило правото си на глас в чужбина на
изборите на 11 юли 2021 г. В тази връзка ни задават и въпроси
подало ли е лицето заявление за гласуване извън страната,
включвано ли е в избирателни списъци на избирателна комисия
извън страната, също така и да приложим заверени копия на
страниците на избирателните списъци, ако лицето фигурира в тях в
съответната секция извън страната.
В моя папка от днес ще видите проект на писмо до СДВР.
Предоставяме също така и информация, получена от
„Информационно обслужване“ АД във връзка с това, че лицето е
подало заявление за гласуване извън страната на интернет
страницата на Централната избирателна комисия. Моля да се
запознаете и ако нямате бележки, да гласуваме проекта на писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – господин Георгиев, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам вх. № НС-22118/02.09.2022 г. – писмо във връзка с фейсбук. Докладвам ви
писмото за сведение.
Госпожо Стоянова, заповядайте с Вашия доклад.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение и
запознаване писмо с вх. № НС-00-147 от “Информационно
обслужване“ АД, които ни уведомяват, че в резултат на възложеното
им публикуване на сайтовете на районните избирателни комисии
бутон „Разяснителна кампания“ и бутон „Симулатор за машинно
гласуване“ – възложеното е изпълнено. Докладвах го за сведение и
запознаване.
Още едно за сведение и за запознаване, тъй като току-що го
получавам и още не съм готова с окончателен доклад – вх. № НС-1581. Моля да се запознаете с писмото – това е представената диплома,
която вчера изискахме във връзка с РИК – Враца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА:

Колеги,

с

вх.

№

НС-04-

42/01.09.2022 г. в Централната избирателна комисия е получено
писмо от министъра на здравеопазването, към което са приложени
одобрени от министъра на здравеопазването указания за провеждане
на изборите за народни представители на 2 октомври във връзка с
пандемията от CОVID-19, с които се определят необходимите
противоепидемични мерки, свързани с изборния процес в страната.
Докладвам писмото за запознаване, което е качено в папка с моите
инициали. Вероятно ще съобразим тези указания при приемането на
методическите указания, изготвени от Централната избирателна
комисия, но това ще стане на следващ етап.
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Запознавам ви с още едно писмо, постъпило в Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-14-11/01.09.2022 г., от кмета на
Район „Красно село“ в Столичната община.
С писмото се иска разрешение за отваряне на запечатано
помещение, определено със заповед на кмета на района, в което се
съхраняват изборни книжа, материали и чували с бюлетини от
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Отварянето се
налага предвид острата необходимост от осигуряване на
пространство за съхранение на изборни книжа и чували с бюлетини
за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 2 октомври и
отпадналото задължение по чл. 287, ал. 8 от Изборния кодекс.
В папката с мои инициали съм подготвила проект на писмо
до кмета на Район „Красно село“, с което го уведомяваме, че
достъпът до помещенията, в които се съхраняват изборни книжа и
материали с цел извършване на обработка и предаване на
„Регионален държавен архив“, се извършва със заповед на кмета на
общината по реда на наше Решение № 1244, без да е необходимо
изрично разрешение от Централната избирателна комисия, като
обръщаме внимание, че следва да се има предвид, че Държавната
агенция „Архиви“ като контролираща опазването на документите от
държавните общинските учреждения и с оглед на задължителния
характер на указанията на органите на Агенцията, предлагаме
унищожаването на бюлетините, с които е гласувано в изборите за
народни представители на 11 юли 2021 г., да бъде съгласувано с
„Регионален държавен архив“ – София, като Район „Красно село“,
Столична община следва изрично да посочи в номенклатурата на
делата си тази възможност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля да гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам
писмо от областния управител на област София с вх. № НС-0540/01.0.2022 г. до председателя на Двадесет и трета РИК, копието е
до нас.
Уведомяват ни, че са проведени срещи в областната
администрация с председателите на трите районни избирателни
комисии и представители на „Информационно обслужване“ АД.
Може би трябва да им се обърне внимание, че не може само
председателите на районните избирателни комисии да участват в
такива срещи с оглед на организацията на изборите.
На тази среща са направени огледи на няколко помещения –
Зала № 1 и Зала № 6 на НДК, и Зала „Асикс Арена“, съответно за 23та, 25-та и 24-та РИК.
Областният управител се позовава на телефонно обаждане от
страна на Двадесет и трета РИК, че не одобряват предложената зала
за приемане и обработка на протоколите и изборните книжа, а
именно Зала № 1 на НДК. Областният управител в срок до 17,00 ч.
на 2 септември очаква да се изложат мотиви за неодобрението на
Зала № 1, да посочат и обосноват изискванията си, на които следва
да отговаря залата и да направят друго предложение, ако имат
такова – за сведение на Централната избирателна комисия.
В днешна папка във вътрешната мрежа са публикувани
проектите на заявки до Печатницата на БНБ с копие до министъра
на финансите. Обичайно така ги подавахме, но ви предлагам този
път да включим като копие и министъра на вътрешните работи.
Едната заявка е за възлагане на отпечатването на бюлетините
и определен тираж с номерация и сериен номер за гласуване в
изборни райони, както са посочени.
Втората заявка е за гласуване в секциите извън страната. В
момента в първата заявка са включени изборните райони, за които
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сме уведомили областните управители с оглед на предложението,
което Централната избирателна комисия направи, за тиража на
бюлетините. Писмата са с изх. №№ НС-05-36-1/30.08.2022 г. и НС05-35-2/31.08.2022 г. В отговор на тези наши писма до този момент
имаме само едно писмо от областния управител на Пловдив за
изборни райони 16-и и 17-и, с неговото мнение, че следва да се
възложи по-големият брой тираж на бюлетините, както е било
направено в първоначалното му предложение.
Пловдив съм изключила, макар че е от първото писмо от
26 август, за да можем на работна група още веднъж да обсъдим
този въпрос.
Предлагам ви да изпратим и двете заявки, като втората заявка
ще включва следващите изборни райони. В случай че получим
допълнително мотивирано искане от областните управители, ще
направим ново обсъждане на работна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Следващ докладчик в Административни преписки – господин
Димитров, и след него – колегата Баханов.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В днешната ми папка има доклад
на господин Цачев, директор дирекция „Администрация“, който
препоръчва

да

издадем

удостоверение

на

„Информационно

обслужване“ АД по изпълнение на Договор № 12 от 27 ноември
2020 г. Това е договор, с който „Информационно обслужване“ АД
доставя услуги за поддържане на Програмен продукт за електронна
система за управление на документи „Нов IS Expert – Деловодство“.
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Текстът на удостоверението е в моя папка от днес. Текстът е
коректен и стандартен, с изключение може би на четвърти абзац
отзад напред, в който нещата са малко приповдигнати. Никога не
сме издавали удостоверение, с което да гарантираме високо
качество, почтеност, креативност, иновативни решения, отлично
подготвен екип. Може би можем, ако не възразявате, да пропуснем
този абзац. Останалата част е коректна и е такава, каквато
обикновено издаваме като удостоверение за участие в обществени
поръчки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се
запознаете с изготвените документи във връзка с доклада на
колегата Димитров и по-късно ще върна тази точка на доклад.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми

колеги,

докладвам

ви

вх.

№

НС-09-

163/23.08.2022 г. От Софийска градска прокуратура, Следствен
отдел желаят да им предоставим в оригинал допълнителна страница
към Списък за гласуване извън страната в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г. в Турция, Чорлу, избирателна
секция № 32500724, където под № 387 е записано посочено лице и
декларация от същото лице от 11 юли 2021 г. относно това, че
отговаря на условията на чл. 243 от Изборния кодекс, както и
заверени копия относно състава на секционната избирателна
комисия, всички решения, които изменят и допълват решенията от
страна на секционната избирателна комисия, както и всички данни
за членовете на секционната избирателна комисия – ЕГН, телефони,
адреси.
Уважаеми колеги, списъкът е изваден и под номер 387 е
записано лице с друго име, на което ЕГН-то съвпада с това на
лицето, посочено в искането на прокуратурата. Затова сме извадили
и ще им изпратим извадка от списъка с № 387, където е казано, че
лицето Е. В. С. с ЕГН в декларацията на същото лице.
Те да си преценяват дали това лице съвпада с посоченото лице.
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Изпращаме им и копия от решенията за назначаване на секционната
избирателна комисия с всичките изменения, както и първа и
последна страница от протокола от въпросната секция, на която се
виждат имената на членовете на секционната избирателна комисия и
ако желаят да се снабдят с данните на същите от Министерството на
вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, прекъсвам
проветряване на залата.

заседанието

за

десет

минути

за

(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Продължава

заседанието на Централната избирателна комисия.
Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум.
Продължаваме с трета точка от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, представям ви доклад на Комисията за
обществена поръчка по техническо и логистично осигуряване на
машинното гласуване на изборите за народни представители на
2 октомври и в частичните избори за кметове на 9 и 23 октомври.
Съгласно обявената с Решение 1324-НС на Централната
избирателна комисия обществена поръчка по одобрена техническа
спецификация и прогнозна цена е постъпила една оферта на „Сиела
Норма“ АД с приложени всички изискуеми по обявената поръчка
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документи, включително ценово предложение с обща цена и
отделни позиции.
По така представената оферта бяха проведени преговори на
26-и, 28-и и 29 август и на 1 септември, в резултат на които бяха
постигнати договорености с редукции по приложената цена в частта
„избор за народни представители“ в размер на 45 хил. лв., а в
частичните избори за кметове – по 25 хил. лв. за всеки от изборите,
или общата редукция в цената е 95 хил. лв. от първоначално
направеното с офертата ценово предложение.
По направените предложения в хода на преговорите
кандидатът за изпълнител по обществена поръчка изложи
аргументация за обхвата на пълния обем на дейностите за
изпълнение на поръчката по техническата спецификация и тяхната
стойност.
При последно проведените преговори на 1 септември 2022 г.
бяха договорени и клаузите по проекта на договора за възлагане на
обществената поръчка съобразно постигнатите договорености по
цената за пълния обем дейности по изпълнението на обществената
поръчка, който проект на договор е неразделна част от представения
доклад за работата на комисията по обществената поръчка.
Както ви докладвах и на вчерашното заседание, след
приключване на преговорите на имейла на Централната избирателна
комисия е пристигнало писмо с вх. № ЦИК-06-11-3, към което са
приложени ценови предложения от кандидата за изпълнител в два
варианта с редуцираната цена относно пълния обем дейности по
изпълнение на предмета на обществената поръчка и с цена без част
от дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка.
Комисията по обществената поръчка на база постигнатите в
преговорите договорености с кандидата изпълнител и съгласно
взетите до настоящия момент решения на Централната избирателна
комисия относно предмета на поръчката – техническо и логистично
осигуряване на машинното гласуване за предстоящите през месец
октомври избори за народни представители и частични избори за
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кметове, в рамките на правомощията си в настоящата процедура по
обществената поръчка и като взе предвид обема на дейностите и
сроковете, в които те трябва да бъдат извършени, предлага на
Централната избирателна комисия да вземе решение за избор на
изпълнител при договорената цена за пълния обем дейности и
съгласно договореностите по клаузите на приложения проект на
договор, за подписването на който да бъде
председателят на Централната избирателна комисия.

упълномощен

Предлагам на Централната избирателна комисия да приеме
така представения доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по така направения доклад? Няма.
Моля, режим на гласуване да приемем доклада от работата на
комисията, която беше определена, по обществената поръчка, както
беше предложен от председателя на комисията – господин Войнов.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, представям ви проект на
решение относно определяне на изпълнител по обществената
поръчка в процедурата на договаряне без предварително обявление.
Във връзка с приетия от Централната избирателна комисия
доклад на комисията по обществената поръчка, предлагам
Централната избирателна комисия в качеството й на възложител по
посочената процедура да вземе следното
„РЕШЕНИЕ:
Определя за изпълнител на обществената поръчка „Сиела
Норма“ АД.
Възлага изпълнението на дейностите по процедурата на
договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена
поръчка на „Сиела Норма“ АД.
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Упълномощава председателя на Централната избирателна
комисия да подпише договора със „Сиела Норма“ АД за изпълнение
на предмета на обществената поръчка.
На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 от Закона за
обществените поръчки и чл. 19а, от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки настоящото решение, протоколите
и докладът от работата на комисията да се публикуват в Регистъра
на обществените поръчки към електронната преписка на
обществената поръчка.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се
запознаете с представения проект на решение с някои технически
редакции, които ще се коригират.
Имате ли изказвания, бележки? Няма.
Моля, процедура на гласуване по така предложения проект на
решение с направените технически корекции.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1366-НС/02.08.2022 г.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от
„Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-150/02.09.2022 г.
Писмото е във връзка с нашето писмо от вчера, с което ги
помолихме да ни параметризират смарткарти за разяснителната
кампания. От „Информационно обслужване“ АД ни уведомяват, че
имат възможност да подготвят смарткартите, но искат по 8 лв. без
ДДС за една смарткарта.
Искам да обърна внимание, че ние не купуваме нови
смарткарти, а им предоставяме наши и досега те не са искали пари за
тази услуга. Докладвам писмото за запознаване и за обсъждане на
работна група как да процедираме.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
госпожо Матева.

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам да не губим време и
своевременно да изпратим това писмо с пояснение, че до момента
купуваме смарткартите от „Информационно обслужване“ АД при
цена 10 лв., и за параметризирането им до момента за произведените
избори през 2021 г. и частичните местни избори не сме заплащали.
Да препратим това писмо до министър-председателя и до министъра
на електронното управление, тъй като по мои спомени
„Информационно обслужване“ АД вече е под шапката на
Министерството на електронното управление.
Колеги, оттеглям си предложението. Да обсъдим на работна
група и тогава ще вземем решение.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Постъпило е писмо от кмета на община
Бобошево с вх. № НС-06-98. С него ни уведомява, че от
образуваните секции в община Бобошево една е с включени повече
от 299 избиратели, но тя не фигурира в публикувания списък на
секциите с машинно гласуване.
Докладвам писмото за сведение, като всички писма за
секции, които не са включени с машинно гласуване, ще бъдат
обобщени и накрая предложени на Централната избирателна
комисия за добавяне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с
пета точка от дневния ред:
МЕДИЙНИ ПАКЕТИ.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

Председател.
В подпапката „запитвания за медийни пакети“ докладвам
няколко номера: с вх. № НС-24-7/01.09.2022 г. сме получили
запитване от вестник „Утро“ – русенски вестник; с вх. № НС-2410/01.09.2022 г. запитване от Телевизия „Скат“; запитване с вх.
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№ НС-24-9/01.09.2022 г. от БНТ и медиен пакет с вх. № НС-2423/02.09.2022 г.
Предлагам с общо решение да отговорим положително на
всички тези запитвания, тъй като в медийните пакети е налична
сумата, която е заявена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В подпапката „договори“ може да
видите първите пет договора, които са ни изпратени за одобрение, с
вх. № НС-24-22/02.09.2022 г. Това е договор между БНТ и КОД –
(Консервативно обединение на десницата). Общата стойност на
договора е 10,500 лв.
Следващият договор отново е между БНТ с ПП „Изправи се
БГ“ на стойност 39,000 лв.
С вх. НС-24-20 ни е предложено да одобрим договор между
ПП „Български възход“ и БНТ. Общата стойност на договора е 10,
500 лв.
Имаме предложение да одобрим договор между Движение на
непартийните кандидати с БНТ на обща стойност 27,000 лв.
С вх. № НС-24-18/02.09.2022 г. имаме предложение да
одобрим договор между ПП „Българска социалдемокрация“ и БНТ.
Договорът е на обща стойност 37 989,60 лв. с ДДС.
Предлагам да одобрим тези договори с общо протоколно
решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева); против – няма.
Преди да прекъсна заседанието за подготовка на следващите
преписки, господин Войнов, заповядайте в трета точка.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с приетото
решение на Централната избирателна комисия за определяне на
изпълнител на обществената поръчка за машинното гласуване
предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД, с което да им
поискаме да ни предоставят списък на лицата, които ще работят в
склада по инсталиране на машините с демоверсия, както и да
поискаме да ни представят самата демоверсия на машината за
гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
Прекъсвам заседанието до 14,00 ч.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия – тринадесет
членове сме в залата.
Има ли предложения по допълване на дневния ред?
Госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, моля да
допълним дневния ред с точка „Регистрация на партии и коалиции за
частичните избори“.
Моля, да ме включите и в точка „Доклади по дела, жалби и
сигнали“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
Георгиева?

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Госпожо

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо Председател, моля да
включим две нови точки в дневния ред: Поправка на техническа
грешка в Решение № 1360-МИ/01.09.2022 г. относно промени в
състава на ОИК – Аврен.
Още една точка: Промяна в състава на Коалиция „БСП за
България“, регистрирана за участие в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с решение на
Централната избирателна комисия.
Моля, да ме включите и в предходната точка: Регистрация на
партии и коалиции в частичните избори на 9 октомври 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
предложения?
Госпожо Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля, да ме добавите в точка
„Доклади по административни преписки“.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля, да ме добавите в точка:
Регистрация на партии и коалиции в частичните избори на
9 октомври 2022 година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предвид
заявките за промяна в дневния ред, ви предлагам следните точки:
7. Промяна в състав на коалиция с докладчик госпожа
Георгиева.
8. Регистрация на партии и коалиции в частичните избори на
9 октомври 2022 година с докладчици колегите Ганчева, Георгиева и
Стоянова.
9. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 1360/01.09.2022 г. с докладчик
Георгиева.

госпожа

10. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладват: госпожа
Ганчева, госпожа Гергана Стоянова и госпожа Росица Матева.
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В Доклади по административни преписки включвам и
госпожа Гергана Стоянова.
Има ли други предложения? Няма.
Колеги, моля, да гласуваме допълването на дневния ред,
както беше предложен.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Продължаваме с точка четвърта от дневния ред:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА
НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ РЕГИСТРАЦИИ НА КАНДИДАТИ ЗА
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 2 ОКТОМВРИ
2022 Г.
Заповядайте, госпожо Матева.
Определям

господин

Димитров

за

кратко

да

води

заседанието.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, припомням, че вчера
въз основа на извършена проверка беше констатирано, че единадесет
кандидати са регистрирани в повече от два изборни района, поради
което изискахме информация. Всички бяха регистрирани в три
изборни района, поради което изпратихме писма за всеки един от
кандидатите до съответните три изборни района да ни бъде
представена информация с каква дата, входящ номер, час и минути
са регистрирани кандидатските листи, издигнали съответния
кандидат във всеки един от трите изборни района, за да може да
бъде извършена проверка и преценка коя от първите две по време на
регистрация са действителни.
В момента ще ви предложа проекти на решения за обявяване
на недействителна регистрация на всеки един от тези кандидати, с
изключение на двама, а именно – А.

П.

И., за

която
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имаше данни, че е регистрирана в 23-ти МИР – София, 25-ти МИР –
София, и 26-ти – Софийска област. С решение на 25 Районна
избирателна комисия – Решение № 54-НС/01.09.2022 г. и по
предложение на политическата партия, издигнала кандидата, е
заличена кандидатурата.
Постъпило е и заявление от Анна Петрова Илиева, заличена е
тя в кандидатската листа и е регистрирана Юлия Кирилова Старчева,
която ние също сме изпратили за проверка.
По същия начин – Стела Мазнева, за която имаше данни, че е
регистрирана във Великотърновски изборен район, Габровски и
Пазарджишки, с Решение № 68-НС/01.09.2022 г. на Районна
избирателна комисия – Пазарджик, и въз основа на подадено
заявление и от кандидати, и предложения от политическата сила,
кандидатът С. М. е със заличена регистрация и на нейно място е
регистрирана С. Д., като тя също е изпратена за проверка във
вчерашните списъци.
Предлагам на вашето внимание проекти на решения. Всички
са в папките с мои инициали.
Проект на решение с проектен номер 1355 относно обявяване
за недействителна регистрацията на Д.

А.

Ч. като кандидат за

народен
представител
в
Трети
изборен
район
–
Варненски,предложен от ПП „Изправи се БГ“ в изборите на
2 октомври 2022 г.
Както казах, с посоченото писмо с вх. № НС-00-144/
01.09.2022 г. сме получили информация, че е регистриран в три
изборни района: Трети изборен район – Варненски, Двадесет и осми
изборен район – Търговищки, и Тридесети изборен район –
Шуменски.
С писмо изх. № НС-15-57/01.09.2022 г. на Централната
избирателна комисия сме изискали информация от трите районни
избирателни комисии.
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С писмо вх. № НС-15-65/1/01.09.2021 г. РИК 03 – Варна, е
изпратила информация, от която се установява, че листата на ПП
„Изправи се БГ“ е подадена в РИК на 29 август 2022 г. в 16.40 ч.
От РИК 28 – Търговище, ни информират, че листата на ПП
„Изправи се БГ“ е подадена в РИК на 30 август 2022 г. в 10.15 ч.
С писмо, с посочен вх. номер РИК 30 – Шумен, е изпратила
информация, от която се установява, че листата на ПП „Изправи се
БГ“ е подадена в РИК на 29 август 2022 г. в 13.55 ч.
С Решение № 44/29.08.2022 г. РИК – Шумен, е регистрирала
кандидатската листа на ПП „Изправи се БГ.“
С Решение № 41/30.08.2022 г. РИК 28 – Търговище, е
регистрирала кандидатската листа на ПП „Изправи се БГ“.
С решение № 32/29.08.2022 г. РИК 30 – Шумен, също е
регистрирала кандидатска листа на ПП „Изправи се БГ“.
И в трите решения, и в трите кандидатски листи фигурира
кандидатът Димитър Андонов Чавеев.
По изложеното се установява, че първите две по време на
регистрации – кандидатът Димитър Андонов Чавеев, са в РИК 03 –
Варна и РИК 30 – Шумен, поради което регистрацията в РИК 28 –
Търговище, следва да бъде обявена за недействителна.
На основание чл. 254, от Изборния кодекс ви предлагам да
вземем следното
„РЕШЕНИЕ:
Обявява за недействителна регистрацията на Димитър
Андонов Чавеев с посочено ЕГН като кандидат за народен
представител в Двадесет и осми изборен район – Търговищки,
предложен от ПП „Изправи се БГИ и регистриран с Решение № 41/
30.08.2022 г.
Решението да се изпрати на РИК 28 – Търговищки, на
кандидата Димитър Андонов Чавеев и на ПП „Изправи се БГ“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Колеги, чухте предложението.

ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:
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Предлагам да преминем към гласуване на предложението.
Колеги, с уточнението за промяна проекта на решение, в „относно“ –
редакцията се отнася до района, където е допусната грешка.
Моля, да гласуваме решението, както беше докладвано с
направената корекция.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Решението е с № 1367-НС/02.09.2022 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е проект
на решение за обявяване за недействителна регистрацията на Георги
Спасов Иванов, като кандидат за народен представител в Първи
изборен район – Благоевградски, предложен от ПП „Русофили за
възраждане на Отечеството“.
С

посочени

писма

сме

уведомени

за

наличието

на

регистрации на Георги Спасов Иванов в три изборни района, а
именно: Първи изборен район – Благоевградски, Осми изборен
район – Добрички, и Двадесет и втори изборен район – Смолянски.
С посочените писма сме получили информация, която сме
изискали от трите районни избирателни комисии, че в РИК 01 –
Благоевград, кандидатската листа е постъпила на 30 август 2022 г. в
12.10 ч., в Добрич – на 30 август 2022 г. в 11.50 ч. и в Смолян – на
30 август 2022 г. в 09.25 ч.
Посочени са решенията, с които кандидатът е регистриран в
трите

районни

избирателни

комисии:

Решение

№

62-

НС/30.08.2022 г. РИК 01 – Благоевград, Решение № 51-НС/
30.08.2022 г. РИК 08 – Добрич, и Решение № 46-22-НС/ 30.08.2022 г.
РИК 22 – Смолян.
От извършената проверка се установява, че първите две по
време регистрации на кандидата за народен представител Георги
Спасов Иванов са в РИК 08 – Добрич и РИК 22 – Смолян, поради
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което регистрацията в РИК 01 – Благоевград, следва да бъде обявена
за недействителна, поради което ви предлагам да вземем решение, с
което да обявим за недействителна регистрацията на Г.
С. И., с посочено ЕГН, като кандидат за народен представител в
Първи изборен район – Благоевградски, предложен от ПП
„Русофили за възраждане на Отечеството“ и регистриран с Решение
№ 62-НС/30.08.2022 г.
Решението да се изпрати на РИК 01 – Благоевградски, на
кандидата Г. С.
на Отечеството“.

И.

и

на

ПП

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Благодаря Ви, госпожо Матева.

„Русофили
ДИМИТЪР

за

възраждане
ДИМИТРОВ:

Да преминем, колеги, към гласуване.
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, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против –
няма.
Решението е с № 1368-НС/02.09.2022 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е
относно обявяване за недействителна регистрацията на Г. Н. Г., като
кандидат за народен представител в Двадесет и първи изборен район
– Сливенски, предложен от ПП ПРАВОТО в изборите на 2 октомври
2022 г.
С посочените писма сме получили информация, че лицето е
регистрирано като кандидат на тази политическа партия в три
изборни района: Седми изборен район – Габровски, Двадесет и
първи изборен район – Сливенски, и Двадесет и втори изборен район
– Смолянски.
С посочените писма сме изискали информация и сме
получили от РИК 07 – Габрово, че кандидатската листа е подадена в
РИК на 27.08.2022 г. в 12.00 ч., в РИК 21 – Сливен, е подадена
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на 28.08.2022 г. в 15.34 ч. и в РИК 22 – Смолян – на 27.08.2022 г.
в 13,30 ч.
С Решение № 18-НС Георги Николов Гемов е регистриран,
като кандидат за народен представител в РИК – Габрово, с Решение
№ 27/28.08.2022 г. е регистриран в РИК – Сливен и с Решение
№3222/29.08.2022 г. е регистриран в РИК – Смолян, поради което
действителни са първите две по време регистрации, а именно в РИК
– Габрово и в РИК – Смолян, поради което следва да бъде обявена за
недействителна регистрацията на Георги Николов Гемов в РИК –
Сливен.
Предлагам ви да вземем решение, с което да обявим за
недействителна регистрацията на Георги Николов Гемов, с посочено
ЕГН, като кандидат за народен представител в Двадесет и първи
изборен район – Сливенски, предложен от ПП ПРАВОТО и
регистриран с посоченото решение.
Решението да се изпрати на РИК 21 – Сливенски, на
кандидата Георги Николов Гемов и на ПП ПРАВОТО.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Колеги, чухте предложението.
Може да преминем към 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 и Цветозар Томов); против – няма.
Решението е с № 1369-НС/02.09.2022 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам ви проект на решение
за обявяване на недействителна регистрацията на Петко Илчев
Петков, като кандидат за народен представител в Двадесет и девети
изборен район – Хасковски, предложен от коалиция „Справедлива
България“.
С

посочените

в

проекта

писма

сме

уведомени,

че

П. И. П. е регистриран, като кандидат на коалиция „Справедлива
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България“ в три изборни района: Втори изборен район – Бургаски,
Девети изборен район – Кърджалийски, и Двадесет и девети изборен
район – Хасковски.
С посочените писма сме изискали и получили информация,
съгласно която в РИК 02 – Бургас, кандидатската листа на коалиция
„Справедлива България“ е подадена на 30 август 2022 г. в 09.42 ч., в
РИК 09 – Кърджали е подадена на 30 август 2022 г. в 12.10 ч., в РИК
29 – Хасково е подадена в 13.25 ч.
С решение № 47-НС/30.08.2022 г. на РИК 02 – Бургас, лицето
е регистрирано като кандидат на Коалиция Справедлива България.
С решение № 46-НС/30.08.2022 г. на РИК 09 – Кърджали,
лицето е регистрирано като кандидат за народен представител.
С решение № 60-НС/30.08.2022 г. на РИК 28 – Хасково.
От посочените данни се установява, че първите две по време
регистрации на кандидата са в РИК 02 – Бургас и РИК 09 –
Кърджали, поради което регистрацията в РИК 29 – Хасково, следва
да бъде обявена за недействителна.
Предлагам ви да вземем решение в този смисъл – както е
подготвен проектът.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Колеги, чухте предложението.
Моля, да пристъпим към гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е с № 1370-НС/02.09.2022 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Следващият проект е обявяване за
недействителна регистрацията на В. А. К. като кандидат за
народен представител
предложен

от

в

Трети

коалиция

изборите на 2 октомври 2022 г.

изборен

район

„Справедлива

–

Варненски,

България“

в
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От посочените в проекта писма е установено, че лицето е
регистрирано като кандидат за народен представител в
кандидатските листи на коалиция „Справедлива България“ в три
изборни района – Втори изборен район – Бургаски, Трети изборен
район – Варненски, и Двадесет и трети изборен район – София.
Изискали сме информация от трите районни избирателни
комисии и с посочените писма е получена информация, че листата
на коалицията е регистрирана в Бургас на 30 август 2022 г. в
09.42 ч., в РИК 03 – Варна – на 30 август 2022 г. в 12.40 ч. и в РИК
23 – София, е регистрирано на 29 август 2022 г. в 09.30 ч., поради
което последната е тази в РИК 03 – Варна.
С посочените в Решение № 47-НС/30.08.2022 г. РИК 02 –
Бургас е регистрирана кандидатската листа, в която е и лицето
Виктор Александров Кръстев. По същия начин е регистрирана
кандидатската листа, с Решение № 53-НС/30.08.2022 г. РИК 03 –
Варна и с Решение № 30-НС/29.08.2022 г. РИК 23 – София, е
регистрирала кандидатската листа, в която фигурира и кандидатът
Виктор Александров Кръстев.
От извършената проверката се установява, че първите две по
време регистрации са в РИК 02 – Бургас и РИК 23 – София, поради
което регистрацията в РИК 03 – Варна, следва да бъде обявена за
недействителна.
Решението да се изпрати на РИК 03 – Варна, на кандидата
Виктор

Александров

Кръстев

и

България“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

на

коалиция

„Справедлива

ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Колеги, чухте предложението.
Предлагам да го подкрепим с гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Решението е с № 1371-НС/02.09.2022 г.
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Следващият ми доклад е за
обявяване
за
недействителна
регистрацията
на
А.
Г.
Г. като кандидат за
народен
представител
в
Дванадесети
изборен район – Монтана, предложен от ПП „Русофили за
възраждане на Отечеството“.
Установили сме от посоченото писмо, че кандидатът е
регистриран в три изборни района: Дванадесети изборен район –
Монтана, Тринадесети изборен район – Пазарджишки, и Двадесет и
девети изборен район – Хасковски.
С посочените писма сме изискали и получили информация,
че кандидатската листа е подадена в РИК 12 – Монтана на 29 август
2022 г. в 12.15 ч., в РИК 13 – Пазарджик е подадена на 27 август
2022 г. в 09.00 ч. и в РИК 29 – Хасково, е подадена на 28 август
2022 г. в 10.58 ч.
С решение № 50-НС/29.08.2022 г. РИК 12 – Монтана, е
регистрирала лицето в кандидатската листа на ПП „Русофили за
възраждане на Отечеството“.
С решение № 41-НС/29.08.2022 г. РИК 13 – Пазарджик, е
регистрирала лицето в кандидатската листа на партията с лицето.
С решение № 44-НС/28.08.2022 г. РИК 28 – Хасково, е
регистрирала Ангел Георгиев Георгиев, като кандидат за народен
представител по предложение на ПП „Русофили за възраждане на
Отечеството“.
От извършената проверка се установява, че първите по време
две регистрации на кандидата са в РИК 13 – Пазарджик и РИК 29 –
Хасково, поради което регистрацията в РИК 12 – Монтана, следва да
бъде обявена за недействителна.
Решението да се изпрати на РИК 12 – Монтана, на кандидата
и на „Русофили за възраждане на Отечеството“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Благодаря Ви, госпожо Матева.
Предлагам,
предложение.

колеги,

с

гласуване

да

подкрепим

това
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е с № 1372-НС/02.09.2022 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми проект е за
обявяване за недействителна регистрацията на Ж. Н.
С., като кандидат за народен представител в Двадесет и осми
изборен район – Търговищки, предложена от НАРОДНА ПАРТИЯ
ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА в изборите на 2 октомври
2022 г.
Установено е, че лицето е регистрирано в три изборни
района, като кандидат на тази партия, а именно: Осемнадесети
изборен район – Разградски, Деветнадесети изборен район –
Русенски, и Двадесет и осми изборен район – Търговищки.
Изискана е информация с посочените писма и е получена, а
именно, че в РИК 18 – Разград, кандидатската листа е подадена на
20 август 2022 г. в 11.30 ч., в РИК 19 – Русе, е подадена в РИК на
20 август 2022 г. в 9.55 ч., а в РИК 28 – Търговище, е подадена в
РИК на 20 август 2022 г. в 13.02 ч.
С решение № 33-НС/24.08.2022 г. РИК 18 – Разград, е
регистрирала лицето в листата на НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА
И САМО ИСТИНАТА.
С решение № 10-НС/29.08.2022 г. РИК 19 – Русе, е
регистрирала кандидатската листа.
С решение № 15/23.08.2022 г. РИК 28 – Търговище, е
регистрирала кандидатската листа.
От извършената проверка се установява, че първите две по
време регистрации на кандидата Ж. Н. С. са в РИК 18 – Разград, и в
РИК 19 – Русе, поради което регистрацията в РИК 28 –
Търговище, следва да бъде обявена за недействителна.
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Предлагам ви да вземем решение в този смисъл, като
решението се изпрати на РИК 28 – Търговище, на кандидата Жечка
Николаева Станева и на НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО
ИСТИНАТА.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Благодаря Ви, госпожо Матева.

ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Колеги, чухте предложението.
Предлагам да подкрепим това предложение с гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Решението е с № 1373-НС/02.09.2022 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Следващият проект е обявяване за
недействителна

регистрацията

на

Р.

А.

Р.,

като

кандидат за народен представител в Единадесети изборен район –
Ловешки, предложена от Партия МИР в изборите на 2 октомври
2022 г.
Установено е, че лицето е регистрирано в кандидатските
листи на партията в три изборни района – Единадесети изборен
район – Ловешки, Двадесет и пети изборен район – София, и
Двадесет и шести изборен район – Софийски.
С посочените писма е изискана и получена информация, че
кандидатската листа е подадена в РИК 11 – Ловеч на 28 август
2022 г. в 12.56 ч., в РИК 25 – София, е подадена на 26 август 2022 г.
в 16.40 ч. и в РИК 26 – Софийски е подадена на 27 август 2022 г.
в 14.00 ч.
Лицето е регистрирано в кандидатската листа на Партия МИР
с Решение № 39-НС/29.08.2022 г. на РИК 11 – Ловеч, с Решение
№ 25-НС/29.08.2022 г. на РИК 25 – София и с Решение № 23НС/28.08.2022 г. на РИК 26 – Софийски.
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От извършената проверка се установява, че първите две по
време регистрации на Р. А. Р. са в РИК 25 – София, и в РИК 26 –
Софийски, поради което регистрацията в
Ловеч, следва да бъде обявена за недействителна.

РИК

11

–

Предлагам да вземем решение в този смисъл, като решението
се изпрати на РИК 11 – Ловеч, на кандидата и на Партия МИР.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Благодаря Ви, госпожо Матева.

ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Колеги, предполагам, че нямате коментари.
Да пристъпим към гласуване.
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, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветозар Томов); против – няма.
Решението е с № 1374-НС/02.09.2022 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Последният проект е обявяване за
недействителна

регистрацията

на

М.

И.

М.,

като

кандидат за народен представител в Седемнадесети изборен район –
Пловдивски, предложен от ПП ГЛАС НАРОДЕН в изборите
на 2 октомври 2022 г.
Установено е, че лицето е регистрирано в три изборни района
– Седемнадесети изборен район – Пловдивски, Деветнадесети
изборен район – Русенски, и Тридесет и първи изборен район –
Ямболски.
Изискана е информация с посочените писма и е получена
такава, че в РИК 17 – Пловдивски листата е подадена в РИК
на 30 август 2022 г. в 11.15 ч., в РИК 19 – Русе е подадена
на 21 август 2022 г. в 09.10 ч., в РИК 31 – Ямбол е подадена на 21
август 2022 г. в 14.45 ч.
Михаил Иванов Минков е регистриран, като кандидат на ПП
ГЛАС НАРОДЕН с Решение № 91-НС/30.08.2022 г. РИК 17 –
Пловдивски.
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С решение № 11-НС/29.08.2022 г., с променена техническа
грешка, с Решение № 49-НС/02.09.2022 г. на РИК 19 – Русе, и с
Решение № 14-НС/23.08.2022 г. на РИК 31 – Ямбол.
От извършената проверка се установява, че първите две по
време регистрации на кандидата Михаил Иванов Минков са в РИК
19 – Русе и РИК 31 – Ямбол, поради което следва да бъде обявена за
недействителна регистрацията в РИК 17 – Пловдивски.
Предлагам да вземем решение в този смисъл. Да изпратим
решението на РИК 17 – Пловдивски, на кандидата Михаил Иванов
Минков и на ПП ГЛАС НАРОДЕН.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Предлагам, колеги, да подкрепим това предложение за решение.
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 и Цветозар Томов); против – няма.
Решението е с № 1375-НС/02.09.2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

продължаваме с точка осма от дневния ред.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
ЧАСТИЧНИТЕ ИЗЛОРИ НА 9 ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА.

В

Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило
заявление за допускане за участие в частичен избор за кмет на
регистрирана в Централната избирателна комисия партия, от ПП
ГЕРБ.
Заявлението е подписано от господин Бойко Методиев
Борисов, като документите са заведени под № 1 на 2 септември
2022 г. в регистъра на партиите за участие в частичния избор за кмет
на община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.
Заявено е

искане

за наименованието на

бюлетината, а именно ПП ГЕРБ.

партията

в
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Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 30 август 2022 г. от
Софийски градски съд по съответното фирмено дело, удостоверение
с изходящ номер от 1 септември 2022 г. от Сметната палата и
пълномощно в полза на лицето, внесло документите, като
пълномощник господин Паунов.
Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия
съгласно Решение № 962-МИ/05.09.2019 г. за участие в общите
избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.,
предвид което са изискванията на закона и наше решение за
допускане на партия ГЕРБ за участие в частичния избор за кмет на
община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.
Предлагам такъв проект на решение в папка с мои инициали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по този проект? Няма.
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,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1376-МИ/02.09.2022 г.
Следващ докладчик в тази точка е госпожа Елка Стоянова.
След нея – колегата Чаушев.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, в моя папка
докладвам проект на решение за допускане на партия „Възраждане“
за участие в частичните избори, насрочени на 9 октомври 2022 г.
Постъпило е заявление от партия „Възраждане“, подписано
от упълномощен представител Петър Петров, упълномощен от
председателя на партията Костадин Костадинов, под № 2, заведено в
регистъра на партиите за участие в частичния избор за кмет на
община Вълчи дол, област Варна, насрочен за 9 октомври 2022 г.
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Заявеното искане за
бюлетината е ВЪЗРАЖДАНЕ.

наименованието

на

партията

в

Към заявлението са приложени изискуемите документи по
чл. 464 от Изборния кодекс, а имено: удостоверение за актуално
правно състояние от 26 август 2022 г.; удостоверение от Сметната
палата за финансовите отчети за 2019-а, 2020-а и 2021 г.;
пълномощно към вносителя на заявлението.
Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия
съгласно Решение № 982-МИ/05.09.2019 г. за участие в общите
избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Тъй като са налице условията по чл. 464 от Изборния кодекс
за допускане на партия „Възраждане“ за участие в частичния избор
за кмет на община Вълчи дол, насрочен на 9 октомври 2022 г., ви
предлагам да бъде гласувано решение с диспозитив:
Централната избирателна комисия
„РЕШИ:
Допуска партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в частичния
избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочен на
9 октомври 2022 г.
Наименованието

на

партията

в

бюлетината

е

ВЪЗРАЖДАНЕ“.
Това е предложението ми за решение.
Моля, ако нямате бележки, да го подложим на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по проекта? Няма.
Моля, да гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против –
няма.
Решението е № 1377-МИ/02.09.2022 г.
Следващ докладчик – колегата Чаушев.
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Заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка
трябва да има проект за решение за допускане на партия СВОБОДА
за участие в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област
Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.
Постъпило е заявление от партия СВОБОДА, подписано от
представляващия партията, заведено под № 3 на 2 септември 2022 г.
Представени са необходимите документи: удостоверение за
актуално правно състояние на партията от 31 август 2022 г., от
Сметната палата от 2 септември 2022 г.
Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия
с наше Решение № 962-МИ.
Налице
документи.

са

изискванията

на

закона

и

представените

Предлагам да допуснем партия СВОБОДА за участие в
частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна,
насрочен на 9 октомври 2022 г.
Предлагам да се гласува този проект на решение.
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, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1378-МИ/02.09.2022 г.
Колеги, преди да продължим с докладите, свързани с
регистрацията на партиите, във връзка с подготовката на машината с
демоверсия, която да се представи пред Централната избирателна
комисия и необходимостта машината да се отключи с ключовете на
Централната избирателна комисия, ви предлагам да вземем
протоколно решение за изваждане на ключа от касата, където се
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съхранява и в присъствието на цялата Централна избирателна
комисия да се извършат всички дейности по отключване на
машината и инсталиране на демоверсията за гласуване.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Преминаваме към точка седма от дневния ред.
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА

В

СЪСТАВА НА КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.
Определям госпожа Матева да води заседанието за кратко.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, докладвам ви проект на решение за промяна в
състава на коалиция „БСП за България“, регистрирана за участие в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г. с Решение № 1012-МИ от 9 септември 2019 г. на
Централната избирателна комисия.
Постъпило е заявление – Приложение № 35-МИ-НЧ от
изборните книжа за промяна в състава на коалиция „БСП за
България“,

подписано

от

коалицията Корнелия Петрова
упълномощено лице А.В.

Нинова

представляващия
и

подадено

чрез

Заявява се промяна в състава на коалицията, изразяваща се в
намаляване състава от пет на три партии поради отпадане на
останалите две – партия „Комунистическа партия на България“ и
партия „Нова Зора“ от състава на коалицията.
Коалицията е регистрирана с Решение № 1012-МИ от
9 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия за участие
в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
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2019 г. Заявлението е вписано в регистъра на коалициите,
регистрирани за изборите за общински съветници и кметове под № 5
от 5 септември 2019 г.
Към заявлението е приложено Решение № 2/30.08.2022 г. за
промяна в състава на образувана коалиция от партии за участие с
общи листи в изборите за кметове на кметства и за общински
съветници на 27 октомври 2019 г., подписано от Корнелия Нинова,
Е. Г. и С. Н..
Видно от решение от 30.08.2022 г. след промените съставът
на коалиция „БСП за България“ включва: партия „Българска
социалистическа партия“, представлявана от Корнелия Петрова
Нинова – председател; партия Политически клуб „Екогласност“,
представлявана
от
Е.
Г.
–
председател;
партия Политически клуб „Тракия“, представлявана от С. Н. –
председател.
Във всички останали точки от решението за образуване на
коалиция „БСП за България“ не е настъпила промяна. Коалиция
„БСП за България“ и регистрацията й в Централната избирателна
комисия се запазва с Решение № 1012-МИ/09.09.2019 г. за участие с
общи листи в изборите за кметове на общини, за кметове на
кметства и за общински съветници, произведени на 27 октомври
2019 г.
Предвид изложеното и на база правните основания – чл. 57,
ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 1 и 3 и чл. 464, т. 1 и т.
2 от Изборния кодекс, предлагам на
комисия да

Централната избирателна

„РЕШИ:
Извършва промяна в състава на коалиция „БСП за
България“, регистрирана с Решение № 1012-МИ от 9 септември
2019 г., като заличава от състава на коалицията партия
„Комунистическа партия на България“ и партия „Нова Зора“.
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Анулира удостоверение № 6 от 9 септември 2019 г. и издава
ново удостоверение с вписване състава на коалицията след
извършените промени.“
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Благодаря.
Колеги, становища по така предложения проект? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1379-МИ/02.09.2022 г.
Преминаваме към точка осма от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ.
Заповядайте, колега Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
проект на решене за допускане на коалиция „БСП за България“ за
участие в частичния избор за кмет в община Вълчи дол, област
Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.
Постъпило е заявление от коалицията, подписано от
Корнелия Нинова – представляваща коалицията, заведено под № 1
на 2 септември 2022 г. в регистъра на коалициите за участие в
частичния избор за кмет в община Вълчи дол, област Варна,
насрочен на 9 октомври 2022 г.
Заявено е искане за наименованието на коалицията в
бюлетината: „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.
Към заявлението са приложени: удостоверения за актуално
правно състояние, издадени на 31.08.2022 г. за Политически клуб
„Екогласност“; на 30.08.2022 г. за Политически клуб „Тракия“ и на
30.08.2022 г. за „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“;
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три броя удостоверения от Сметна палата за внесени от партията
финансови отчети за 2019-а, 2020-а и 2021 г. и копие на пълномощно
в полза на А. В.
Коалицията е регистрирана в Централната избирателна
комисия съгласно Решение № 1012-МИ/09.09.2019 г.
Налице са изискванията съгласно Изборния кодекс и наше
Решение № 1841-МИ/16.07.2020 г., на база на което ви предлагам
Централната избирателна комисия да допусне коалиция „БСП за
България“ за участие в частичния избор за кмет в община Вълчи дол,
област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Благодаря.

РОСИЦА

МАТЕВА:

Колеги, становища по така предложения проект? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението е № 1380-МИ/02.09.2022 г.
Преминаваме към девета точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА
ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 1360-МИ.
Заповядайте, колега Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, при извършена служебна
проверка в Централната избирателна комисия е установена
техническа грешка в Решение № 1360-МИ от 1 септември 2022 г.
Решението е относно промени в състава на ОИК – Аврен.
На база правните основания: чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния
кодекс предлагам на Централната избирателна комисия да реши:
Допуска поправка на техническа грешка в решението, като
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навсякъде в решението вместо „член на ОИК“ да се чете „заместникпредседател на ОИК“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложения проект? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1381-МИ/02.09.2022 г.
Преминаваме към десета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ
В тази точка ще ви докладвам за сведение жалба, постъпила в
Централната избирателна комисия с вх. № НС-22-121 от 2 септември
2022 г., която е до Административен съд – София-град.
Е.

К. обжалва решението за утвърждаване на

техническите характеристики на бюлетините на Централната
избирателна комисия.
Ще я предам на звено „Правна дейност“ за комплектуване на
преписката и изпращане на съответния съд.
Следващият докладчик в тази точка е колегата Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка,
наименувана „жалба“ от ПП „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“
относно задължително участие само и единствено на председателя
на партията в предаване на БНР, цитирам от писмото, което сме
получили с вх. НС-10-20/02.09.2022 г.
Това писмо е получено по електронната поща на Централната
избирателна комисия, не е подписано. Посочено е лицето, като
Красимир Манов – председател на партия, като се сочи в едно
изречение, че всяка партия може да праща за участие в БНТ и БНР
свои представители по свое усмотрение, съгласно наше Решение
№ 1349/30.08.2022 г.
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От БНР са им отговорили, че за участие на 4 септември
2022 г. в Програма „Хоризонт“ от 11.00 часа задължително трябва да
участва председателят на партията. В случая председателят сочи –
лицето, което ни е пуснало тази жалба, че е възпрепятствано и искат
да участва друг техен представител.
Приемам, въпреки че не е подписана, да я разгледаме с оглед
това, че касае все пак отразяване в започналата предизборна
кампания предаване. Приемам го за сигнал.
След като извърших служебна проверка, установих, че тази
партия е регистрирана като ПП „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“
за предстоящите избори, както и че лицето Красимир Манов е
кандидат за народен представител в листите на ПП „КОАЛИЦИЯ ЗА
ТЕБ БЪЛГАРИЯ“ в РИК-16 и РИК-17.
След извършена справка по изпратеното ни от БНТ,
съответно БНР споразумение, което се сключва на основание
чл. 189, ал. 4, въз основа на приетите от Централната избирателна
комисия правила, по смисъла на чл. 189, ал. 3, че БНТ и БНР
сключват споразумения с представителите на партии и коалиции и
инициативни комитети, регистрирани за участие в предстоящите
избори, установих, че видно от Споразумението за реда и условията
за отразяване в програмите на БНР и на предизборната кампания за
народни представители на 2 октомври 2022 г. под № 20 ПП
„КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“ е подписано споразумението от
представляващия тази политическа партия господин Красимир
Манов.
Колеги, съгласно това споразумение считам, че след като е
посочен в сигнала началният час и датата на предаването, а именно,
макар и не в детайли обяснено, предполагам, че става въпрос за
безплатното интервю по смисъла на чл. 421 от подписаното
споразумение на стр. 11 в Раздел четвърти: „Други безплатни
форми“, обръщам внимание, че там се казва, че безплатно интервю с
председатели

на

партии

и

съпредседатели

на

коалиции,

регистрирани във всички изборни райони, е с продължителност до
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10 минути в предаването „Неделя 150“ от 11.00 до 12.00 ч., както
следва: на 04.09.2022 г. Така, че аз считам, че ако има такъв отговор,
то е съобразно в изпълнение на това споразумение.
Предлагам да отговорим на лицето, че във връзка с подадения
от него сигнал, му обръщаме внимание, че в чл. 421 на стр. 10 става
дума за безплатното интервю с председатели на партии и
съпредседатели на коалиции,
подписаното споразумение.

като

му

посочим

текста

на

Това е моето предложение – писмо в този смисъл.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението на докладчика? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, с това изчерпахме точка десета от дневния ред.
Връщам в точка втора от дневния ред: Доклади по
административни преписки.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-15-75/01.09.2022 г. от РИК –
Велико Търново, относно заличаване на кандидат в кандидатска
листа.
С Решение № 74 въз основа на постъпило заявление от Н. С.
Ц.

е

заличен

той,

като

регистриран

под

№

10

в

кандидатската листа на ПП ВМРО и е анулирано издаденото
удостоверение.
Следващият доклад е писмо от РИК-18 – Разград, относно
заличаване на кандидат от кандидатска листа.
Л.

С писмо с вх. № НС-15-84/02.09.2022 г. е заличен кандидатът
Й. Д. въз основа на подадено от нея заявление и е анулирано

издаденото удостоверение. Тя е била регистрирана като кандидат в
кандидатска листа на ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА
ДЕСНИЦАТА.
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Следващият доклад е за промяна на кандидат от РИК –
Враца. С вх. № НС-15-90/02.09.2022 г. РИК – Враца, ни информира,
че въз основа на подадени документи е взето Решение № 51-НС от
01.09.2022 г., с което на мястото на заличения кандидат М. Д.
Т. е подадено за регистрация и е взето решение да се регистрира П.
Г.
Т.
под
№
5
в
кандидатската
листа
на
коалиция от партии „БСП за България“.
Колеги, припомням, че до 17.00 часа вчера политическите
партии и коалиции, регистрирани в тези избори, имаха възможност
при заявления за отказ на регистриран кандидат да посочат на
негово място друго лице. Така че в този случай това е направила
РИК – Враца. За сведение.
Последният кандидат ще бъде проверен дали фигурира в
базата данни, изпратена на ГД ГРАО за проверка.
Последният ми доклад е във връзка с писмо, вх. № НС-22-112
от 01.09.2022 г. от госпожа Антоанета Стефанова, която е
установила, че на страницата на Централната избирателна комисия в
секция „Гласуване извън страната“ са поместени трите имена на
всички

лица,

подали

заявления

за

гласуване

в

чужбина,

впоследствие одобрени. Счита, че това е нарушение на защитата на
личните данни и правилата за тяхното обработване. Изпитва
колебания дали да подаде заявление и тя, тъй като живее в чужбина.
Иска да й бъде посочено основанието за това.
Колеги, единият вариант е да изпратим писмо, което е
подготвено в папката с мои инициали, с което да й укажем, че в
същата рубрика „Гласуване извън страната“ под списъка на
подадените заявления, списъка на потвърдените, списъка на
непотвърдените, често задаваните въпроси, има съобщение от
16.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, че по силата на
чл. 32, във връзка с чл. 31 и чл. 17 от Изборния кодекс Комисията
обработва лични данни в изпълнение на законово задължение, както
и подробно са обяснени регламентите на Европейския съюз и
законовите норми на база, на които се публикуват тези данни.
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Можем да й отговорим в този смисъл, ако прецени Комисията. Аз
правя това предложение – да й отговорим в този смисъл.
Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с демонстрация на демоверсията за гласуване в изборите на
2 октомври 2022 година, прекъсвам заседанието до 17.00 ч.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. Единадесет
членове сме в залата, имаме кворум.
Продължаваме по точка втора от дневния ред: Доклади по
административни преписки.
С вх. № НС-04-01-28/02.09.2022 г. от Министерството на
външните работи сме получили писмо, с което ни уведомяват, че на
30 август 2022 г. започва работата си в България Мисията на бюрото
за демократични институции и права на човека на ОССЕ за
наблюдение на изборите. Екипът на Мисията се състои от основен
екип от 11 експерти, които ще бъдат базирани в София през
следващите седем седмици.
На 5 септември 2022 г. ще пристигнат и 12 дългосрочни
наблюдатели, които на 7 септември 2022 г. ще бъдат разположени в
цялата страна и ще наблюдават изборите в регионален аспект.
Освен от ОССЕ, се очаква да бъдат изпратени наблюдатели и
от Парламентарната асамблея на ОССЕ, Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа и Парламентарната асамблея на Черноморското
икономическо сътрудничество.
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Предстои ОССЕ да изготви междинен доклад приблизително
две седмици преди изборите. Отправят молба, по възможност в срок
до 8 септември 2022 г., да изпратим информация за определени лица
за контакт от поверените звена, тъй като писмото е адресирано не
само до Централната избирателна комисия, а и до други органи.
Докладвам ви го за сведение. Ще го върна на доклад при
необходимост.
Следващият ми доклад е във връзка с писмо с вх. № НС-00144-1/02.09.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД. В
допълнение към отговор по тяхно писмо от 31 август 2022 г.
изпращат файл, който съдържа само разликите в кандидатските
листи от 1 септември 2022 г. и актуализираните кандидатски листи
от 2 септември 2022 г., като в колона „забележка“ е посочена каква е
разликата. Данните са актуални към 15.00 ч. на 2 септември 2022 г.
Изпращат ни и актуализирана справка за кандидатите в
повече от две районни избирателни комисии с информация в кои
РИК са били заличени.
В тази връзка ви предлагам да изпратим на ГД ГРАО файл с
допълнителните кандидатски листи на кандидатите за народни
представители в изборите на 2 октомври за извършване на проверка
на обстоятелствата, посочени в Раздел І, т. 1 на Решение № 1230-НС
от 11.08.2022 г. на Централната избирателна комисия.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, в точка Доклади по административни преписки
следващ докладчик е госпожа Георгиева, като определям господин
Димитров да води заседанието за кратко.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, в моя папка има писмо,
което предлагам да бъде изпратено до министъра на образованието и
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науката във връзка с отпуските на учители и директори по време на
предизборната кампания.
Моля да погледнете текста, да го обсъдим и ако нямате
възражения, да го гласуваме.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, становища по предложения текст на писмото?
След като няма становища, предлагам да подкрепим този
текст и да го изпратим до Министерство на образованието и науката.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Следва госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Във връзка с току-що изпратения
текст на становище на Централната избирателна комисия до
министъра на образованието и науката, с вх. № НС-10-21 е получен
поредният въпрос по този повод – задължени ли са учители, които са
кандидати за народни представители и директори, да подават пред
работодателите си заявления за отпуск за времето на предизборната
кампания. Въпросът е от К. Б., който моли за тълкувателно
становище
от
страна
на
Централната
избирателна
комисия на този въпрос.
Тъй като в нашата рубрика „Въпроси и отговори“ въпрос
№ 28 съдържа много подробно обяснение на виждането на
Централната избирателна комисия по този въпрос, въпросът е
задължен ли е директор на училище или учител, регистриран като
кандидат за народен представител, да ползва отпуск, моля,
Красимир Богданов да се насочи към нашата рубрика, предполагам,
че следи заседанията на Централната избирателна комисия, и може
подробно да се запознае със становището.
Колеги, ако не възразявате, по повод на всички тези
многобройни въпроси и приетия текст на становище на Централната
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избирателна комисия, да качим съобщение на страницата на
Централната избирателна комисия, че нашата позиция е изпратена
до министъра на образованието и науката и да насочим отново към
„Въпроси и отговори“ по този въпрос.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Колеги, чухте доклада.

ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

В него има две предложения: едното е да одобрим писмо, в
което се отговаря на поставения въпрос, второто – от това писмо да
бъде извлечено съобщение и поставено на нашата страница.
Това са две предложения, затова предлагам, първо, да
гласуваме едното, което ще бъде протоколно решение и което ще
изпратим на Министерство на образованието и науката.
Благодаря Ви, госпожо Стойчева.
Следващият докладчик е госпожа Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви в моя папка
има проект на придружително писмо до РУ на МВР – Кърджали, във
връзка с тяхно искане да представим заверен препис от списъка за
гласуване в избирателна секция в чужбина. Това е вследствие на
предходни искания, които от същия орган са били представени към
нас, на които сме отговорили, че оригинални списъци могат да бъдат
предоставени само в Централната избирателна комисия и ако желаят
и имат необходимост, може да им се изпрати само заверен препис,
на основание на което те съответно са изискали да им предоставим
заверен препис от избирателния списък. Документът е подготвен и
това, което в момента предлагам на вашето внимание, е
придружителното писмо, с което да бъде изпратен завереният
препис.
Моля, да бъде гласувано.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Колеги, чухте доклада.

ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Предложението е да гласуваме протоколно решение, с което
да одобрим текста на това придружително писмо.
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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, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева.); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
преписка с № НС-06-100, писмо от община Оряхово. Предоставят ни
контакт имейл, на който във връзка с наше предходно писмо, с което
уведомихме
всички
областни
управители
и
общински
администрации за това, че могат да използват аудио и видео
материалите от разяснителната кампания, в тази връзка ви предлагам
да се отговори на община Оряхово и да им се изпратят файловете с
аудио и видео материалите, които те да публикуват на сайта си.
Предлагам

това

да

стане

общо за

всички областни

администрации и общински администрации с един имейл. По тази
причина,

моля

за

протоколно

решение

да

възложим

на

администрацията да направят това изпращане в рамките на днешния
ден, тъй като от общинските и областните администрации започнаха
да се обаждат, очакват тези материали да ги публикуват на сайтовете
си.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Колеги, чухте доклада, както и предложението – до края на работния
ден или до края на присъствието на администрацията да се изпрати
писмо с такова
администрации.

съдържание

до

областните

и

общинските

Преминаваме към гласуване.
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, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е проект на
писмо до кмета на Столична община и до изпълнителния директор
на „Метрополитен“ ЕАД. Проектът е в моя папка.
Моля, да гласуваме писмото, с което им изпращаме
уведомление за това, че върви разяснителна кампания и молим
анимираните клипове да бъдат със субтитрите и жестомимичния
превод, излъчвани в метростанциите в град София безвъзмездно.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, чухте предложението – да се изпрати писмо до
ръководството на „Метрополитен“ ЕАД, за да се включат и те в
нашата разяснителна кампания, тъй като те имат такава възможност.
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, в предиобедното заседание
приехме едно писмо до Софийска градска прокуратура, които ни
търсеха различни видове документи по повод гласуване на лице в
Република Турция. След като направихме справка, видяхме, че една
част от тези документи сме ги изпращали в заверени копия, а сега ни
ги искат, (подчертано) в оригинал, а именно: допълнителна страница
към списък за гласуване извън страната на 11 юли 2021 година и
декларация на лицето, желаеха и други със заверени копия: решение
относно състава на секционната избирателна комисия, решенията за
състава на секционната избирателна комисия, данните за членовете
на същата, ЕГН, телефони и адреси било в Република България, било
в Република Турция.
Предлагам да направим корекция на писмото – да не
изпращаме отново заверени копия на първите два документа:
декларацията и допълнителната страница, тъй като предполагам, че
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ги имат колегите от Софийска градска прокуратура, а да им опишем,
както беше в заключителната част на предходното писмо, че
оригинали не изпращаме, а с тях могат да се запознаят, намират се в
Централната избирателна комисия и могат да бъдат предоставени в
оригинал единствено и само с посочен адрес.
Представяме им препис-извлечение

на

решението

за

назначаване състава на секционната избирателна комисия извън
страната, както и няколко изброени решения относно състава на
секционните избирателни
избирателна комисия.

комисии,

касаещи

и

конкретната

Качено е във вътрешна мрежа. Мисля да остане, тъй като в
моя вариант на писмото, абзацът, в който обясняваме, че в
декларацията лицето е под едно име, а в тяхното писмо е посочено
под № 387 лице 387, записано с друго име, а видно от допълнителна
страница към списъка е Е.

В.

С., но двете лица са с

едно и също ЕГН. Така, че с това обяснение предлагам да остане и
тази обяснителна част.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Колеги, чухте доклада на господин Баханов.
Предлагам да одобрим текста така, както беше изложен и да
го упълномощим да го подготви за подписване и изпращане в
Софийска градска прокуратура.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Като допълнение предлагам да остане и
абзацът: да им изпратим първата и последната страница от
протокола, от който са видни имената на членовете на секционната
избирателна комисия, с обяснение, че Централната избирателна
комисия не разполага с данни за последваща наша връзка по
телефони на членовете на ЦИК.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Господин Георгиев, имате думата.
ЛЮБОМИР

ГЕОРГИЕВ:

ДИМИТЪР

Корекция

в

ДИМИТРОВ:
оригинала

на

реферацията, в оригинала на списъка, и по-късно ще бъдат
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представени в оригинал. Декларацията и списъкът може да им бъдат
предоставени.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Предлагам да одобрим съдържанието на това писмо, което да
изпратим до Софийска градска прокуратура.
Да преминем към гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против
– няма.
Думата има госпожа Георгиева да докладва своята преписка.
ЦВЕТАНКА
председателстващ.

ГЕОРГИЕВА:

Благодаря

Ви,

господин

Колеги, предлагам ви проект на решение за промяна в
състава на РИК – 14 изборен район Пернишки.
В моя папка, моля да го погледнете – вх. № НС-11-33/
02.09.2022

г.,

е

постъпило

предложение

от

упълномощен

представител на коалиция ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА К. С.
Предлага се на мястото на И. С., който освободихме с Решение №
1356/31.08.2022 г на Централната избирателна комисия за
председател на районната избирателна комисия да бъде назначена
Анастасия Йорданова Соколова.
Към предложението са приложени декларация и копие от
дипломата за завършено висше образование на Анастасия Соколова,
както и пълномощно в полза на Кирил Стоев.
Предвид

изложеното

и

на

база

правните

основания,

предлагам на Централната избирателна комисия да
„РЕШИ:
Назначава за председател на Районна избирателна комисия в
Четиринадесети изборен район – Пернишки, Анастасия Йорданова
Соколова.
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На назначения председател на РИК да бъде издадено
удостоверение.“
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Благодаря Ви, госпожо Георгиева.

ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Колеги, който е съгласен с направеното предложение, да го
подкрепи с вдигане на ръка.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1382-МИ/02.09.2022 г.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Доклад за сведение – писмо от
програмния директор на БНР, с вх. № НС-25-16-2 в папка
от 1 септември 2022 г. г.
Моля да се запознаете със съдържанието на писмото и ако
има бележки, да го обсъдим в следващо работно и в следващо
редовно заседание. Сега го докладвам за сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, връщам на доклад сутрешния недовършен доклад
относно искането на „Информационно обслужване“ АД да им
издадем удостоверение за изпълнена услуга. Този път е спазен
каналният ред, имаме докладна записка от Румен Цачев, който е
директор на дирекция „Администрация“, както и текст на
удостоверение, който е в моя папка.
В предложения текст намирам, че има един абзац – трети,
отзад напред, който горе-долу гласи така: „За нас партньорството с
„Информационно обслужване“ АД е гаранция за високо качество на
обслужването, почтеност и креативност, осигурена от внедрената от
дружеството

интегриране

система

за

управление“.

Следва

изброяване на стандарти по БДС, ИСО, както и от прилаганите
иновативни решения и отлично подготвен екип от професионалисти.
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Намирам този пасаж за твърде хвалебствен и предлагам да не
присъства в удостоверението, което ще бъде подписано. С нищо не
се намалява стойността на удостоверението, тъй като с него се
удостоверява, че е извършена услугата качествено и в рамките на
опитност, висок професионализъм и компетентност. Това е моето
предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте
ли се с текста?
Моля, режим на гласуване с вдигане на ръка.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Моля да бъда включен в точка
регистриране на наблюдатели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към
точка първа от дневния ред:
ПРОЕКТ

НА

РЕШЕНИЕ

ЗА

РЕГИСТРАЦИЯ

НА

НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА 2 ОКТОМВРИ 2022 г.
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали докладвам
проект на решение относно постъпило с № НС-04-01-1/6 от
02.09.2022 г. искане за регистрация като наблюдатели на изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г. на представители на
Парламентарната

асамблея

на

Черноморското

икономическо

сътрудничество (ПАЧИС).
Предлагам Централната избирателна комисия да реши, че
регистрира като наблюдатели следните лица: представени са общо
пет лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
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Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1383-НС/02.09.2022 г.
Продължаваме с точка трета от дневния ред: Машинно
гласуване.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо с
вх. № НС-23-56 от „Сиела Норма“ АД, които във връзка с Решение
№ 1336-НС/02.09.2022 г. на Централната избирателна комисия
представят на нашето внимание проект на три броя гаранции за
добро изпълнение за съгласуване на текста на гаранциите.
Гаранциите бяха прегледани и тъй като има някои забележки, е
подготвено едно писмо до „Сиела Норма“ АД, което се намира в моя
папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Това,

което

колегата Войнов ви докладва, предлагам да е за запознаване. Но,
администрацията да си изготви преписката съобразно правилата за
движение на административни документи с участието по
изготвянето на главен счетоводител, директор на дирекция
„Администрация“, всички експерти, които трябва да разполагат с
необходимата компетентност, за да може Централната избирателна
комисия да вземе своето решение.
Преминаваме към втора точка от дневния ред: Доклади по
административни преписки.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпила е докладна
записка от заместник-директора на дирекция „Администрация“ с вх.
№ ЦИК-09-254. Тя е относно сключване на граждански договори.
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Както знаете, на 31 август 2022 г. взехме протоколно решение
да се подготвят за сключване граждански договори с шестима IT
експерти, предложени от БАСКОМ и БАИТ.
С докладната записка е приложен и проект на договор, който
може да го видите в подпапка „докладна записка“, а договорътексперти е в отделен файл в същата подпапка.
Приложен е и контролен лист.
Моля, да се запознаете и ако няма възражения, предлагам да
приемем сключването на договори с шестимата експерти по
обявеното възнаграждение, както е в проекта на договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева и Севинч
Солакова).
Господин Баханов, заповядайте с Вашия доклад.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешна мрежа
в папка с мои инициали е последният вариант на отговора до
Софийска градска прокуратура с вх. № НС-09-163/23.08.2022 г.
Моля да го погледнете и ако нямате предложения за
допълнения, изменения или забележки, моля да го подложим на
гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, да
погледнете текста по проектен № 3683.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев и Севинч Солакова)
Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За да не бъда прекалено
обстоятелствена, само ще кажа, госпожо Председател, да се обърне
внимание в деловодството – преписките да се разпределят на
докладчици, които преди това са изпращали документи или писма в
случаите, в които са образувани такива предварителни производства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това бяха
всички доклади.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия.
Насрочвам следващото за понеделник, 5 септември 2022 г., от
14.00 часа.
При необходимост, трябва да имаме готовност за заседание и
в събота или неделя. Тъй като ми се налага да отсъствам в началото
на следващата седмица, ще ме замества колегата Матева.
Благодаря ви.
(Закрито в 18.15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Стефка Аличкова
Красимира Николова

