ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 238
На 5 септември 2022 г. 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: Силвия Стойчева
2. Доклади по административни преписки.
Докладват: Росица Матева,

Димитър

Димитров,
Йорданка
Ганчева,
Елка
Стоянова, Любомир Георгиев, Цветанка
Георгиева, Силвия Стойчева
Солакова, Красимир Ципов

и

Севинч

3. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
4. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
5. Гласуване извън страната.
Докладва: Цветозар Томов
6. Проект на решение относно изменение на Решение № 1353.
Докладва: Димитър Димитров
7. Проект на решение относно отхвърлително решение на
РИК – Плевен.
Докладва: Красимир Ципов
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8. Проект на решение относно реда за участие на
представители на регистрираните за участие в изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г. партии, коалиции и
инициативни
комитети,
на
български
неправителствени
организации, които са регистрирали наблюдатели, и на БАН, в
процеса на удостоверяване по чл. 213а от изборния кодекс.
Докладва: Любомир Георгиев
ПРИСЪСТВАХА: 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.
ОТСЪСТВА: Камелия Нейкова.
Заседанието бе открито в 14,10 ч. и председателствано от
госпожа Росица Матева – заместник-председател на Централната
избирателна комисия.
*

*

*

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър
ден, колеги!
В залата сме тринадесет членове на Централната избирателна
комисия – имаме необходимия кворум, и можем да започнем
днешното заседание.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели с
докладчик колегата Стойчева2. Доклади по административни преписки – ще ви докладвам
аз, колегите Димитров, Ганчева, Гергана Стоянова, Елка Стоянова,
Георгиев, Георгиева, Стойчева и Солакова.
3. Машинно гласуване с докладчик колегата Войнов.
4. Медийни пакети с докладчик колегата Димитров.
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5. Гласуван извън страната с докладчик колегата Томов.
Някакви предложения за изменения в дневния ред или
включване?
Заповядайте, колега Ципов.
КРАСМИР ЦИПОВ: Моля да ме включите в точка: Доклади
по административни преписки.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля да включите нова тока в
дневния ред, която се отнася до изменение на Решение № 1353, с
което се определят партиите, които имат право на медийни пакети.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Димитров, предлагам да е направо точка 6.
Други предложения? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за приемане на дневния ред.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
От днешното заседание отсъства госпожа Нейкова.
Започваме с първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА
НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Заповядайте, колега Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря. Колеги, постъпило е
заявление от Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и
демократични избори“, представлявано от Михаил Мирчев чрез
Надежда Гологанова за регистрация за участие с наблюдатели в
страната в изборите за народни представители.
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Към заявлението са приложени пълномощно в полза на
Надежда Гологанова от представляващия Михаил Мирчев;
пълномощно от представляващия в полза на пет лица, представители
на сдружението, както и декларации по образец, списък с имената и
ЕГН на изрично упълномощените лица, удостоверение за актуално
правно състояние, издадено от Агенцията по вписванията, от което е
видно, че сдружението е определено за извършване на дейност в
обществена полза.
От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат
регистрирани като наблюдатели, се установява, че към датата на
регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния
кодекс.
Предвид горното и на посочените в проекта на решение,
което е под номер 1374, правни основания, предлагам Централната
избирателна комисия да регистрира Сдружение „Гражданска
инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с
наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври
2022 г. като българска неправителствена организация.
Регистрира като наблюдатели за страната пет упълномощени
представители на сдружението, както следва в приложения към
решението списък.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в Регистъра и да
им бъдат издадени удостоверения.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложения проект на решение? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1384-НС/05.09.2022 г.
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Колега Стойчева, извинявайте, преди да продължите,
пропуснах да обявя, че на заседанието присъстват представители от
Мисията на ОССЕ, които наблюдават заседанието – Марцела
Машкова, наблюдател и Ралица Данова – асистент.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия е постъпило писмо от Министерството на външните работи
с приложена към него вербална нота на Бюрото за демократични
институции и права на човека на Организацията за сигурност и
сътрудничество (БДИПЧ към ОССЕ), с което се иска заличаване на
регистрацията на Андрю Гридински като наблюдател в изборите за
народни представители на 2 октомври. Той е регистриран като такъв
с Решение № 1348-НС/30.08.2022 г. на Централната избирателна
комисия. Въз основа на постъпилото искане и на посочените в
проекта правни основания предлагам следното
„РЕШЕНИЕ:
Заличава като наблюдател Андрю Гридински от САЩ,
упълномощен представител Бюрото за демократични институции и
права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в
Европа (ОССЕ/БДИПЧ).
Анулира издаденото удостоверение на наблюдателя.“
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по така предложения проект? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е № 1385-НС/05.09.2022 г.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Под номер 1376 е проект на решение
във връзка с искане да бъде регистриран като наблюдател на
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
представител на Бюрото за демократични институции и права на
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човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
(ОССЕ/БДИПЧ)
На посочените в проекта правни основания и въз основа на
Решение № 1235-НС/11.08.2022 г. на Централната избирателна
комисия предлагам да приемем решение, с което Централната
избирателна комисия да регистрира като международен наблюдател
в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Ан
Пескоу (Anne Pescor) от САЩ.
Регистрираният наблюдател да се впише в публичния
регистър и да му бъде издадено удостоверение.“
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
Благодаря. Колеги, становище по проекта? Не виждам.

МАТЕВА:

Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Решението е № 1386-НС/05.09.2022 г.
Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Първият докладчик съм аз. Докладвам ви, че във връзка с
изпратено

писмо

от

Централната

избирателна

комисия

от 1 септември сме получили отговор от „Информационно
обслужване“ АД от И. Г. с вх. № НС-00-155/02.09.2022 г., с което
ни информират, че разделът „кандидатски листи“ в сайта на
Централната избирателна комисия, както и на всички районни
избирателни комисии, е създаден и до него е осигурен достъп до
съответния раздел, както сме посочили в писмото, с обема
информация, който сме посочили в нашето писмо.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-04-03-49/03.09.2022 г. от ГД
ГРАО, с което ни връщат резултата от извършената проверка на
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кандидатите за народни представители в изборите на 2 октомври,
въз основа на две наши писма, с които ние изпратихме данните за
регистрираните кандидати за проверка.
Проверката е извършена в обема, в който сме определили с
наше Решение № 1230 и се намира във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали от днешно заседание в ексел формат. Всъщност,
подпапката се казва „писма до РИК“ и там е резултатът от
проверката, като можете да видите, че 9 от кандидатите, които са
регистрирани, не отговарят на изискванията да бъдат избирани.
Двама от тях нямат навършени 21 години, а за останалите е
установено наличието
българското.

на

друго,

второ

гражданство

освен

Колеги, в събота е получена тази проверка и незабавно са
изпратени писма до съответните районни избирателни комисии, в
които са регистрирани тези седем кандидати, които имат двойно
гражданство.
Тези двама кандидати, които нямат навършени 21 години –
единият е регистриран от ПП „Атака“ в РИК – Монтана, като РИК –
Монтана с Решение № 57 от 30 август е установила липсата на
изискванията за лицето Л. Л. Л., който няма навършени 21 години,
не отговаря на условията да бъде избиран, поради което е отказана
регистрация на това лице и политическата сила е имала възможност
да добави на тази дата друг кандидат, но такова нещо не е
направено, така че по отношение на това лице са изпълнени
изискванията и то не е регистрирано като кандидат.
Вторият кандидат, по отношение на когото е установено, че
няма

навършени

21

години

е

М.

Д.

Т.,

който

е бил регистриран от листата на коалиция „БСП за България“ в РИК
– Враца. Там също е установено, че лицето не отговаря на
изискванията да бъде избирано и с Решение № 50-НС от 31 август
2022 г. е заличена регистрацията му като кандидат в изборите за
народни представители.
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По отношение на останалите 7 лица, както казах, са
изпратени в събота писма до районните избирателни комисии. Те се
намират във вътрешната мрежа в папката с моите инициали,
подпапка „писма до РИК“: РИК – Варна, РИК – Видин, РИК –
Враца, РИК – Търговище, и РИК – Бургас, с указания за кои лица е
установено, че има двойно гражданство, да бъдат взети решения да
бъде заличена регистрацията им.
Към момента е заличена регистрацията в РИК – Благоевград,
на И.
Н.
Х., в РИК – Варна, на О. И.
Ж. и в РИК –
Търговище, на
В.
Ф.
К., а в РИК – Бургас, и в РИК –
Видин, колегите имат заседание днес и ще се произнесат по
писмата и по заличаване
на
регистрацията,
съответно
промените в системата.
Колеги, ще ви моля с последващо одобрение да одобрим
изпращането на тези писма до районните избирателни комисии.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Предлагам

да

изпратим

писма

до

всички

районни

избирателни комисии, за да им укажем, че в срок до 7 септември
12,00 ч. на обяд следва да извършат проверка относно коректното
въвеждане на данните за всички регистрирани кандидати по
кандидатски листи в системата
….,
след
което да
информират Централната избирателна комисия в срок до 12,00 ч.
на 7 септември, че са извършили проверка и че всички кандидати са
коректно въведени като имена и поредност в кандидатските листи в
системата …., тъй като след 12,00 ч. на 7 септември ще бъде
извлечена тази информация от системата, за да бъде въведена в
електронната бюлетина и да бъде изпратена на областните
управители за отпечатване на списъците с кандидатите, които се
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поставят пред изборните помещения. След 12,00 ч. на 7 септември
на районните избирателни комисии ще бъде прекратен достъпът да
извършват корекции в системата и ако настъпят основания за
заличаване на кандидати в кандидатските листи, ще следва да
информират Централната избирателна комисия за това и ние да
извършваме това заличаване, както беше на предходните избори
на 11 юли и на 14 ноември.
Предлагам ви допълнително да напомним на районните
избирателни комисии, че след 1 септември всички корекции в
кандидатските листи, а именно заличаване на кандидати, се правят
без преподреждане на листите – отново да бъде извършена проверка,
да не би при допускане на техническа грешка, особено в системата
… не е направено преподреждане на кандидатска
вследствие на заличаване на кандидат след 1 септември.

листа

Има ли други предложения? Не виждам.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Колеги, предлагам специално за Районна избирателна
комисия – Благоевград, да гласуваме отделно писмо, тъй като едно
от лицата, за което се оказа при проверката, че има двойно
гражданство, а именно И.

Н.

Х., РИК – Благоевград

е взела решение и е заличила името на този кандидат, но
всъщност в кандидатската листа на партията, издигнала само
един кандидат, а именно заличеният, поради което РИК

–

Благоевград или трябва да допълни решението, с което е заличила
кандидата и да заличи кандидатската листа, или трябва да вземе
нарочно решение за това като отрази заличаване на кандидатската
листа на партия ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА и в
системата …, съответно в хартиената бюлетина и в електронната
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бюлетина за Район – Благоевград, няма да фигурира № 23 на ПП
ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА.
Има ли други предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Докладвам ви две писма – едното от РИК – Монтана, с вх.
№ НС-15-93/02.09.2022 г., с което ни изпращат актуализиран списък
на всички регистрирани кандидати. Очевидно, трябва да
продължаваме да напомняме, че всъщност ние извличаме всички
регистрирани кандидати от системата …, и колегите трябва да ни
информират само за настъпилите промени.
Едно писмо, което докладвах по-рано – вх. № НС-15101/05.09.2022 г., пристигнало в оригинал от РИК – Враца, във
връзка със заличаване регистрацията на кандидат и обявяване
на нова регистрация на кандидат –

П.

Г. Докладвах ви го по-

рано.
Следващият ми доклад е за още един кандидат – вх. № НС15-100/05.09.2022 г. От РИК – Благоевград, ни уведомяват, че са
заличили кандидата

И.

Н.

Х. и във връзка с тяхното взето

решение току-що гласувахме писмото, което ще им изпратим.
Следващият ми доклад е писмо от Марсела Машкова от
наблюдателите на ОССЕ, която ни изказва благодарност за това, че
сме провели среща и като продължение на тази среща би искала да
помоли

за

допълнителни

работни

срещи

със

съответните

представители на Централната избирателна комисия, с които да
обсъди общата подготовка за изборите, назначаване на комисии на
по-ниско ниво, обучение, процес на регистрация на партии и
коалиции, както и технически въпроси. Даден е телефон на нейната
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асистентка Ралица Данова за връзка. В момента ви го докладвам за
запознаване.
Последният ми доклад засега е писмо от Министерството на
външните работи от постоянния секретар, подписано от И.
К., до Комисията по правни въпроси, Комисията по външна
политика към Народното събрание, кабинета на министърпредседателя, до председателя на Конституционния съд,
председателя на Върховния административен съд, кабинета на
главния прокурор, до госпожа Нейкова – председател на
Централната избирателна комисия, до СЕМ, БТА, БНТ, до
„Международни връзки и протокол при Народното събрание“, до ГД
ГРАО, Министерството на вътрешните работи и господин Ивайло
Филипов – изпълнителен директор на „Информационно
обслужване“ АД, с което ни уведомяват, че на 30 август е започнала
работата си в България Мисията на Бюрото за демократични
институции и права на човека на ОССЕ за наблюдение в изборите.
Колеги, припомням, че на 30 август ние вече проведохме
среща с представителите на Мисията, така че ви го докладвам за
сведение и за запознаване.
Следващ докладчик е колегата Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР
председателстващ.

ДИМИТРОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

Едната преписка, която искам да докладвам, е с вх. № 07-806/02.09.2022 г. Писмото е в превод и българският текст е в моя
папка.
Поздравяват ни от Секретариата на A-WEB и ни уведомяват,
че на срещата, която ще се проведе на 18 октомври, ще се избира за
заместник-председател един от представителите на Комисията на
Индия, Комисията на Косово, Националния граждански регистър на
Колумбия, Избирателната комисия на Филипините, която ние знаем,
Националния избирателен съвет на Етиопия

и Централната

избирателна комисия на Узбекистан. Докладвам го за сведение. В
случай че нашето мнение е необходимо, за да се изпълни условието
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за кворум, ще получим допълнително писмо и ще трябва да
упълномощим действащия изпълнителен орган.
Имам още един доклад – вх. № ЦИК-07-98-1-2/02.09.2022 г.
Подновена е поканата за участие в Четиринадесетата среща на
Европейската мрежа за сътрудничество, която функционира към
комисар Юрова. Подробно е описано какъв ще бъде дневният ред,
какъв ще бъде форматът – той ще бъде смесен, в случай че някой се
регистрира за участие онлайн, както и допълнителни технически
указания за тези, които ще пътуват до Брюксел – къде и как ще се
проведе срещата, как ще бъде възмездяването, тоест покриване на
разходите за участие в тази среща. Този доклад също е за сведение и
за запознаване.
Ако някой се интересува от участие онлайн, да припомня, че
срещата в смесения формат, за нас онлайн, ще се състои
на 21 септември. Благодаря.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Следващ докладчик – колегата Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ НС-22-137/04.09.2022 г. Уведомява ни, предполагам лице, което
се е опитало да направи проверка в портала за подписките по ЕГН и
по ПИК. Дало му е грешка.
Предлагам да гласуваме с писмо до изпълнителя

–

„Информационно обслужване“ АД, да извърши проверка и да ни
уведоми.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложението? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Докладвам

вх.

140/05.09.2022 г. Лице, което се е посочило като Т.

№

НС-22-

по имейла ни

13
е попитало дали данните му са добавени към подписката на някоя
политическа партия, тъй като е установил, че е добавен към списъка
на ПП ГЛАС НАРОДЕН, като посочва, че това не е извършено от
него, прави се нелегално и би подал жалба, че някой е използвал
ЕГН-то му, но не знае как и моли да го информираме по какъв
начин, тъй като живее в чужбина.
Колеги, първоначално щях да ви предложа да препратим
сигнала на Комисията за защита на личните данни, но тъй като
лицето не посочва повече информация – подписало се е само като
Тодор, така че ви предлагам да остане за сведение.
Докладвам вх. № НС-06-101/02.09.2022 г. Господин Войнов е
в копие. Ние сме обсъдили преписката и това е писмо-отговор в
резултат на наше писмо с изх. номер от 1 септември до всички
кметове на общини. Сочи се, че в три избирателни секции на
територията на селата, посочени от кмета на община Айтос, не са
предвидени машини. Считам, че има основание с оглед изложеното
в писмото, а това за обобщаване на господин Войнов и включване в
списъка с оглед и другите писма.
Това са ми докладите към момента. Може би само за
сведение, тъй като съм възложила становище на администрацията –
вх. № НС-23-63/05.09.2022 г. Моля да се запознаете и ще върна на
доклад след изготвяне на становище.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Следващият докладчик е колегата Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо,
постъпило по електронната поща, с вх. № НС-22-142, адресирано е и
до Централната избирателна комисия, и до Комисията за защита на
личните данни. Към това писмо има приложен придружаващ
документ „жалба“ от лицето, подател, подписана с електронен
подпис.
В така депозираното писмо с приложен документ лицето
подател твърди злоупотреба с лични данни при регистрация на
партия, като обръщението е едновременно и до Централната
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избирателна комисия, и до Комисията за защита на личните данни.
Лицето заявява, че не е давало съгласието си за подкрепа на
описаната в жалбата партия, където е открило своите лични данни.
Направило е изявление, че желае да бъде заличено името й от
списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партията, посочена
в писмото – партия „Атака“, да бъдат заличени данните в
Централната избирателна комисия, както и желае да бъдат
предприети предвидените в закона действия за търсене на
отговорност.
Предвид това, че документът е подаден както до Централната
избирателна комисия, така и до Комисията за защита на лични
данни, които са компетентни да предприемат необходимите
действия евентуално във връзка с наличието на злоупотреба с лични
данни, предлагам ви единствено с искането на лицето да бъде
заличено името й от списъка на лицата, подкрепящи регистрацията
на ПП „Атака“, да бъде изпратено писмо до „Информационно
обслужване“ АД, които да заличат тези данни, състоящи се от трите
имена на лицето, предполагам и ЕГН, в посочения списък.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад отново касае
проверка от гражданин на личните му данни в списъците,
подкрепящи партии. В писмо с вх. № НС-22-143, получено в
Централната избирателна комисия по електронната поща, господин
И. В., представил се с двете си имена, ни уведомява, че е
установил, че името и личните му данни фигурират в списък на
партия, регистрирана за изборите, без да е разписвал и подкрепял
такава. Приложена е снимка от екрана, където се показва в
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съкращение с инициали неговото име, както и партията в списъка,
където е открил своите данни, страница и ред, на които ги е открил.
Моли да му бъде даден съвет как да процедира в такива случаи,
какво да предприеме за заличаване на името му от въпросните
списъци и за търсене на отговорност от съответната политическа
сила.
Моето предложение в настоящия случай, тъй като в писмото,
изпратено до нас, господинът се е представил само с двете си имена,
е да му върнем в отговор по имейл, че към нас следва да отправи
изрично изискването си със съответните негови данни, които би
искал да заличим като публично видими и достъпни в съответните
списъци, а претенциите си по повод нарушение и злоупотреба с
личните му данни следва да отправи към Комисията за защита на
личните данни.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложението? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е писмо от
Съвета за електронни медии (СЕМ) с вх. № НС-20-40, с което ни
изпращат запис от програма „Хоризонт“ на БНР, евентуално за
преценка дали има нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс
за предизборна агитация и спазването на добрите нрави при
извършването на същата в излъчения встъпителен клип на единия от
политическите субекти, участващи в предстоящите избори.
Към писмото е приложен и запис на звуков файл, който е
едноминутен, в който е съответното изявление. На този етап го
докладвам за запознаване.
Аз

изслушах файла.

Личното ми мнение,

макар че

използваният език и някои от изказванията може би не са в най-
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подходящия за предизборна агитация смисъл, но в момента не
намирам чисто нарушение на изискванията на закона при
провеждане на агитацията, но на този етап ви го докладвам за
запознаване – все пак да изслушате файла и в по-късната част от
заседанието ще направя конкретното
процедираме с това уведомяване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Благодаря, колега Стоянова.

предложение
РОСИЦА

как

да

МАТЕВА:

Файлът, разбира се, не е качен във вътрешната мрежа и ще
помоля деловодството да имат грижата винаги да качват файловете,
които придружават конкретна преписка, в папката на съответния
докладчик.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, следващият ми доклад е във
връзка с договора ни, сключен с „Нова транслейт“ ЕООД за
извършване на преводачески услуги. В началото на предходния
месец ви бях докладвала, че ще изискам становище за евентуално
изготвяне на уведомително писмо до изпълнителя по договора за
качеството на извършваните преводачески услуги.
В моя папка от днешна дата има подпапка „грешки в
превода“, в която има поместено и предходното становище, по повод
което бях докладвала, че ще се подготви такова уведомление и
проект на писмо, който е с номер 3690, именуван е „Нова
транслейт“, писмо, с което в уведомителен режим обръщаме
внимание на изпълнителя по договора, че има доста неточности и
допуснати грешки при извършване на възложените преводи, като
напомняме, че съгласно клаузите на договора изпълнителят носи
отговорност за качеството и сроковете на извършените преводи и
дължи договорни неустойки при неизпълнение, което писмо да бъде
придружено с конкретни преводи, в които са установени доста груби
грешки, за да има предвид изпълнителят да си извърши съответните
справки по изпълнената услуга. Предлагам да им изпратим това
писмо, с което да ги уведомим за тези наши констатации.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложението?
Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Констатации – хубаво, но какво искаме от
тях? В крайна сметка какво искаме от тях – това, първо?
Второ, може би е добре да се напише това писмо да си
намерят хора с технически английски. Ето това е нещо поне
конкретно. Какво като съм видял, че грешат. Естествено, че грешат.
Другият вариант е направо искаме некачествено изпълнение,
третият случай, прекратяваме договора. Толкова.
Смисълът на изказването ми е в крайна сметка какво искаме
от тях.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моят доклад, моята идея за
предлагане на това писмо е, както ви казах, с цел единствено
уведомяване. Да им обърнем внимание за коректността, с която
изпълняват договора, като изискването да имат на разположение
преводачи с достатъчно добро ниво на ползване на юридически
термини в извършване на преводите, както и на технически такива е
било заложено в условията по сключване на договора.
На този етап предложих да изпратим писмото с цел да ги
уведомим. Идеята е при следващо констатиране на такива грешки,
да бъдат предприети мерки по разписаната процедура в договора, по
която същите да бъдат изискани и да бъдат коригирани или да бъде
поискана договорната неустойка в зависимост от случая.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
други становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев,
Севинч Солакова).
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Колеги, прекъсвам заседанието, което ще продължи в
16,00 ч., тъй като имаме предварително насрочени срещи и работни
групи.
(След почивката.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
продължаваме днешното заседание с втора точка:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Колега Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладите ми са в днешна папка
с мои инициали.
Ще започна с проект на писмо с проектен № 3695. Това е във
връзка с наше писмо с вх. № НС-09-146-1. От Софийска градска
прокуратура са ни изискани документи.
Тъй като се оказа, че вече има отговор по този въпрос, моля
да гласуваме проекта на писмо до следовател Петков, за да бъде
приключена тази преписка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението? 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.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви проектен № 3699. Това е
писмо до „Информационно обслужване“ АД във връзка с преписки с
входящи №№ НС-22-127 и НС-22-138. Докладвам ги заедно да се
запознаете с тях. Понеже касаят подадени заявления за гласуване
извън страната, следва да ги препратим на „Информационно
обслужване“ АД, тъй като гражданите искат информация дали са
включени в избирателните списъци, тъй като не са получили
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потвърждение за това, че са подали заявления. Проектът на писмо е
в този смисъл – да бъде извършена проверка и да бъде отговорено на
лицата с копие до Централната избирателна комисия.
Моля да погледнете текста и да го гласуваме, ако нямате
забележки.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище? 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, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов);
против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви вх. № НС-22-136. Това е
писмо от едно лице, което заявява, че желае да бъде включено в
секция извън страната.
Предлагам да бъде изпратено на Министерството на
външните работи.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Стоянова, извинявам се, че Ви прекъсвам. Имаме протоколно
решение за тези писма. Бяха няколко такива, разпределила съм ги на
Вас. Предлагам с едно общо писмо да бъдат препратени на МВнР по
компетентност, както имаме протоколно решение.
ЕЛКА СТОЯНОВА: В такъв случай си променям доклада и
правя предложение да одобрите текста на писмото. Аз ще добавя
всички заявления, които са пристигнали в рамките до днешното
заседание, за да бъдат препратени на Външно министерство вкупом.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Ние сме
го одобрили вече. Имаме такова протоколно решение. Няма смисъл
да го одобряваме отново. Просто за сведение, че продължават да
постъпват такива писма.

20
ЕЛКА СТОЯНОВА: Извинявам се, че ви загубих времето.
Докладвам го за сведение и запознаване и ще бъдат изпратени на
Външно по компетентност.
Следващият ми доклад в тази точка е с вх. № НС-23-62. Това
е писмо от Сметната палата, които ни уведомяват, че са подготвили
специално брошура за участниците в изборния процес, която им
разяснява правата и законовите задължения във връзка с изборите на
2 октомври по отношение на задълженията им за деклариране и
отчетността по ползваните средства в предизборни кампании.
Докладвам ви го за сведение и запознаване и ви предлагам на
страницата на Централната избирателна комисия да бъде качено
съобщение с линк към брошурата, тъй като я има качена на
страницата на Сметната палата.
Проектът за съобщение е в моята папка и се казва
„Съобщение на страницата“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за становище по проекта за съобщение и предложението на
колегата Стоянова.
Колеги, не виждам предложения и становища.
Моля, режим на гласуване за публикуване на това съобщение
на страницата на Централната избирателна комисия.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми и засега последен доклад
в тази точка – връщам на доклад преписка с вх. № ЦИК-04-82/
24.08.2022 г. Може да намерите писмото в моя папка от 24-и. Това е
едно писмо от Министерството на младежта и спорта, с което ни е
поискано предоставяне на информация за онлайн платформата за
младежки политики Youth wiki. От 2018 г. Министерството на
младежта и спорта е част от тази мрежа – младежки кореспонденти
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Youth wiki, която се финансира от Европейската комисия и е част от
политиките на Европейския съюз в сферата на младежката политика.
В писмото си Министерството на младежта и спорта поставят
няколко въпроса, които са свързани по-скоро със статистика. За част
от тях Централната избирателна комисия разполага с информация, а
за част от тях, тъй като нямаме и законови правомощия да
обработваме и да събираме статистически данни за нещата, за които
питат, им отговаряме в този смисъл.
Моля да погледнете проекта на писмо. Те искат информация
за последните проведени избори от всеки вид, който се провежда в
страната, в това число за Европейски парламент, за кметове и
общински съветници, и за народни представители. Информацията,
която им предоставяме, е от изборите за членове на Европейския
парламент от 2019 г. Тях ги интересува единствено статистическа
информация по отношение на младите хора, като под млади хора
специално в изборното законодателство се разбират тези между
18 и 29 години.
Освен проекта на писмо, което съм приложила, има и една
екселска таблица със систематизирана информация, която се
съдържа и в писмото. В екселската таблица е малко по-подробно.
Колкото до въпросите, които се поставят, във връзка с това
дали има в националното ни законодателство в областта на
изборното право специфични разпоредби, отнасящи се за конкретни
възрастови групи, в тази хипотеза тях ги интересува групата 18 – 29
години, след като извърших преглед на действащото
законодателство, единствено в Конституцията, в Изборния кодекс и
в Закона за политическите партии има регламентация в тази посока,
но конкретна е само в Закона за политическите партии, където в
един-единствен текст се споменава, че политическите партии могат
да създават и свои младежки организации. Като цяло тези неща са
извън прерогативите и обхвата на правомощия на Централната
избирателна комисия, чисто информативно само го казвам.
Централната избирателна комисия може да даде единствено

22
информация, и то дотолкова, доколкото разполага с нея, за това от
общия брой кандидати в съответните избори, за които се иска
информация, каква част в процентно отношение на попадащите в
групата на така наречените млади хора на възраст между 18 и 29
години.
Моля, ако имате забележки, да ги отразим, а ако нямате – да
подложим на гласуване отговора до Министерството на младежта и
спорта, тъй като, доколкото разбрах, те очакват тази информация, за
да могат да си изготвят своите документи във връзка с платформата
Youth wiki.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за становище по доклада и по проекта на писмо.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Изрично отразяваме в писмото, че ние
нямаме нито техническата възможност да извличаме статистическа
информация, нито пък имаме правомощия в тази посока. Разбира се,
ако имаше такава възможност, щяхме да предоставим тази
информация.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Не

виждам предложения за промени в проекта на писмо.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир

Георгиев, Росица Матева,

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви проект на писмо с
проектен № 3702. Това е до БНТ във връзка с излъчването на
триминутния видеоклип от разяснителната кампания, насочен към
избирателя, с обяснението за гласуване с машина.
Миналата седмица в петък постъпи писмо от тях с вх. № НС25-17/3 от 31.08.2022 г. В тази връзка ви докладвам проект за писмо
до БНТ, както и докладна записка с вх. № ЦИК-09-257 с приложен
контролен лист, която е по отношение на одобряване на
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извършеното до момента по отношение на заплащането на
извършената дейност от страна на БНТ по преработката на клипа.
Моля да се запознаете с документите, да одобрим
извършения разход и да упълномощим председателя да подпише
договора. Договорът също е приложен към преписката.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по доклада?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Следващият докладчик в тази точка е колегата Любомир Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: По тази точка докладвам писмо с
вх. № НС-16-1/1 от 3 септември 2022 г., което е от господин В.
Т. Докладвам

го

сега

за

запознаване

и

за

сведение

и

впоследствие ще предложим отговор. Ще изпратим отговор на
господина след приемане на съответното решение от Централната
избирателна комисия, което предстои.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
следващият докладчик в тази точка е колегата Георгиева –
заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС22-135/04.09.2022 г. – писмо от
Г.
Г., за неправомерно
използване на личните му данни. Той се е намерил при проверка в
сайта на Централната избирателна комисия, че фигурира, разбира се,
без негово знание в подписката, подадена за регистрация от ПП
„Българско национално обединение“. Подал е писмо до Комисията
за защита на личните данни и изпраща и към нас писмо с молба
сигналът му да бъде взет под внимание. Очаква виновните да бъдат
санкционирани.

24
Това, което би могла да направи Централната избирателна
комисия, е да заличи името му от подписката, за което ви предлагам
да гласуваме писмо до „Информационно обслужване“ АД с това
искане.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Заповядайте, колега Стоянова.

РОСИЦА

МАТЕВА:

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Имам предложение на база чутите
през днешното заседание доклади – много доближаващи се и много
сходни във връзка с установени от граждани такива ползвания от
личните им данни, за следващи заседания при постъпили такива
сигнали от граждани да ги предоставим на администрацията да
бъдат обобщени като данни в едно изходящо писмо към
„Информационно обслужване“ АД. По тези, по които има заявено
участие да им бъдат анонимизирани данните, които се съдържат в
документите в Централната избирателна комисия, и изпращане
писмо към „Информационно обслужване“ АД в тази част да бъдат
обобщени заедно и подготвени за изпращане с едно писмо по
подобие на тези към Външно министерство.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Стоянова, доколкото разбирам от Вашето предложение, в момента
да вземем решение, с което принципно, когато постъпят искания за
анонимизиране на данните на избирател в тези подписки, тъй като
той не се е подписал, да не минават през залата, а да се изпращат по
компетентност на „Информационно обслужване“ АД, а само ако
трябва да бъдат препратени на КЗЛД тези писма, тогава да се вземе
отделно решение.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на колегата
Георгиева – да се изпрати писмо до „Информационно обслужване“
АД с този текст и принципно да гласуваме решение при постъпване
на следващи такива искания да се изпращат направо към
„Информационно

обслужване“

АД

с

писмо,

подписано

от

председателя и секретаря въз основа на решението на Централната
избирателна комисия, взето сега.
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Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви няколко
писма за сведение – вх. № НС-22-128/03.09.2022 г., вх. № НС-22125/02.09.2022 г. и вх. № НС-22-134/04.09.2022 г. Това са въпроси от
граждани, които касаят гласуването както в страната, така и извън
страната. Напомняме за пореден път, че отговор на поставените
въпроси може да бъде намерен на интернет страницата на
Централната избирателна
отговори“. За сведение.

комисия

в рубриката „Въпроси и

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Следващият докладчик в тази точка е колегата Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, както вече обсъждахме в
петъчното

заседание

на

Централната

избирателна

комисия,

получили сме приети от министъра на здравеопазването указания за
провеждане на изборите за народни представители на 2 октомври
във връзка с пандемията от COVID-19, които следва да се съобразят
при произвеждането на изборите.
В тази връзка предлагам да поканим на среща в Централната
избирателна комисия министъра на здравеопазването и неговия
екип, както и държавния здравен инспектор, за да обсъдим мерките,
които са предложени, дали са най-удачните и какво би могло да бъде
коригирано в тях.
Ако не възразявате, да упълномощим председателстващата
днешното заседание госпожа Матева да осъществи този контакт и да
уточни ден и час за срещата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението? Не виждам други предложения.
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Ще възложа на сътрудника да се свърже с кабинета на
министъра и на главния държавен здравен инспектор с покана за
сряда в удобен и за тях, и за нас час да осъществим тази среща,
защото наистина е спешно.
Следващият докладчик в тази точка е колегата Солакова.
Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е предложението като проект за заявка до Печатницата на
БНБ с копие до министъра на финансите, тази година изпращаме и
до министъра на вътрешните работи за останалите изборни райони,
извън заявката, подадена на 2 септември: за Благоевградски,
Великотърновски, Видински, Врачански, Габровски, Добрички,
Кърджалийски, Пазарджишки, Пернишки, Пловдив, Пловдивски,
Разградски, Силистренски, София 23, 24 и 25 и Търговищки, въз
основа на предложенията на областните управители и извършен
анализ от Централната избирателна комисия на данните от
предварителните избирателни списъци и броя на гласувалите в
предходни избори. Със заявката освен тиража на бюлетините
посочваме и номерацията и серийността в тази номерация.
Моля да гласуваме, както е подготвено.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № НС-2626/05.09.2022 г. получихме писмо от Печатницата на БНБ. С оглед
отпечатването на бюлетините и изпълнение на дейностите по обема
на

информацията

в

електронната

система

са

генерирани

предпечатните образци на бюлетините. Изпращат ни и указания за
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работа с електронната система по одобряване на предпечатния
образец.
В тази връзка ви предлагам да изпратим писмо до всички
районни избирателни комисии – проектът е във вътрешната мрежа.
То е с копие до министъра на вътрешните работи, с копие до всички
областни управители, приложено да изпратим указанията за
ползване на електронната система и да укажем генерираните
предпечатни образци на бюлетините да бъдат прегледани и
одобрени съгласно Решение № 1266 на Централната избирателна
комисия след проверка на съдържанието на бюлетината. Обръщаме
внимание, че наименованията на партиите и коалициите се изписват
съгласно Решение № 1350-НС от 31 август на Централната
избирателна комисия за определяне на номерата чрез жребий. С
решението за предпечатния образец РИК-овете ще одобрят и тиража
на бюлетините.
Моля за одобрение на проекта.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложения проект за писмо? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам да изпратим
писмо до главния секретар на Министерския съвет с копие до
министъра на вътрешните работи и до всички районни избирателни
комисии – да изпратим копие от подадените заявки за тиража на
бюлетините от 2 септември, и днешното писмо също да бъде
посочено. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа, проектен
номер 3694.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля, режим на гласуване.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам да изпратим писмо и до
министъра на външните работи с копие до ръководителя на работна
група „Избори“, разбира се, и до министъра на вътрешните работи –
копие от писмото, с което сме заявили тиража на бюлетините за
гласуване извън страната.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И сега проектен № 3698 до
Печатницата на БНБ с копие до министъра на финансите, на
вътрешните работи и до РИК – Благоевград. С оглед на заличаването
на кандидатската листа на „Народна партия истината и само
истината“ да уведомим Печатницата, че в бюлетината на Първи
изборен район – Благоевградски, не следва да се отпечата № 23.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от
коалиция „Справедлива България“ с вх. № НС-11-34/04.09.2022 г.
Информират ни за проблеми относно достъпа до сградата на РИК –
Разград.
Възползвах се от случая, че ми се обади дежурният колега в
РИК – Разград, госпожа С. В.

и я попитах във връзка с
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организацията на достъпа има ли проблем? Оказа се, че те са
обсъждали този въпрос на заседанието на 1 септември. На записа го
има като обсъждане, в протокола липсва такъв запис, но така или
иначе те са информирани от партиите и коалициите за проблеми с
осигуряването на достъп до помещенията на районната избирателна
комисия, тъй като те се помещават в сградата на общината.
Направили са съответно среща със секретаря на общината и са
поискали тези проблеми да бъдат елиминирани.
С оглед на това, че е създадена съответната организация, на
този етап ви докладвам писмото за сведение. Надявам се, че ще се
уреди въпросът със свободния достъп до районната избирателна
комисия за участниците в изборите.
Колеги, докладвам ви писмо, което сме получили от 23 РИК –
вх. № НС-15-17/1 от 2 септември, с оглед на това, че районната
избирателна комисия е поставила отново въпроса за допълнителен
брой специалист експерт, който да подпомага РИК 23, като се има
предвид, че Районната избирателна комисия е най-голямата в
страната и обемът от работа не позволява досега утвърдените
експерти да съумеят да я осъществят достатъчно ефективно. По тази
причина ви предлагам на основание т. 7.3 от Решение № 1200 на
Централната избирателна комисия да одобрим още един специалист
експерт към РИК 23.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от РИК – Кюстендил, сме
получили предложение със зададен въпрос и изложено становище
относно възможността технически лица да подпомагат работата и на
общинските

администрации

във

връзка

с

провеждането

на
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демонстрации със специализираните устройства за машинно
гласуване, посочили са в кои общини необходимостта
от 12 технически лица. Задавайки въпрос и предлагайки да
разрешим привличането на 12 технически лица, искат да бъдат
определени техните възнаграждения.
Предлагам ви да изпратим писмо до РИК 10 – Кюстендилски,
като дадем разрешение за сътрудници, които да подпомагат
работата. Това ще бъде допълнено и в текста на писмото в първия
абзац. Като възнаграждението на тези лица да се определи съгласно
Решение № 1200, пропорционално на времето, за което ще бъдат
ангажирани.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложението? Мисля, че и за други избирателни
комисии сме дали такова разрешение.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви за сведение поредно
писмо, което сме получили, за упълномощаване на лица за
получаване на бюлетините. Възползвам се от случая да се възложи
обобщената справка да бъде публикувана във вътрешната мрежа, за
да видим дали да не уведомим вече и Печатницата на БНБ.
От администрацията на Министерския съвет са ни изпратили
писмо с искане да получат информация за регистрираните партии,
коалиции и инициативни комитети и техните кандидатски листи,
определените им поредни номера в бюлетината по изборни райони.
Партиите и коалициите, както ще бъдат изписвани в бюлетините и
техните

номера,

в Решение № 1350.

определени

с

жребий,

са

посочени
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С оглед на предишен доклад на колегата Матева, че ще бъде
направена разпечатка от системата с имената на партиите,
коалициите и техните кандидатски листи, както са подредени в
листата, за да бъде предоставена на областните представители,
считам, че тази информация може да бъде предоставена и на
Администрацията на Министерския съвет на 7 септември. Затова
сега ви докладвам за сведение и запознаване.
За сведение ви докладвам писмо отново от Администрацията
на Министерския съвет. Информират ни за определените
изпълнители за изработка и доставка на изборни книжа, както и на
печати на секционните избирателни комисии, които централизирано
се изработват, с вх. № НС-03-19-1/01.09.2022 г.
Докладвам ви за сведение писмо от 23 РИК до областния
управител в отговор на негово писмо с предложение за определяне
на зала № 1 за помещение за предаване и приемане на изборните
книжа и материали от секционните избирателни комисии, вх. № НС15-91 от 2 септември. Видно от това писмо съвместен оглед на
помещението не е направен, с участието на всички компетентни
органи. Както и предния път ви докладвах, при областния
представител на срещата е участвал само председателят на
Районната избирателна комисия, в противоречие с добрите
практики, включително и представители на Противопожарна
безопасност доколкото разбирам не е имало. Подробно писмо са
изпратили писмо от Районната избирателна комисия. За сведение ви
го докладвам, тъй като то е адресирано до областния управител в
отговор на неговото писмо, до нас е копие. Цитирани са няколко
чертежа на помещението в НДК, като се сочи, че те са с посока на
движение по задание на Централната избирателна комисия.
Оставям го без коментар на този етап, тъй като нямам
информация Централната избирателна комисия да е изпращала свое
задание

за

определяне

на

движението

на

комисиите

при

получаването на документите от секционните избирателни комисии.
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За сведение ви докладвам писмо от Министерството на
финансите. То е проект на решение за приемане на Отчет за
изпълнението на държавния бюджет на Република България
за 2021 г., на Годишния доклад и отчет на дейността на държавния
фонд за гарантиране и устойчивост на държавната пенсионна
система за 2021 г. и на Годишния отчет за състоянието на държавния
дълг за 2021 г. с вх. № ЦИК-04-87/02.09.2022 г. На този етап не
правя предложение за изпращане на писмо до министъра на
финансите.
С писмо с вх. № НС-04-43/02.09.2022 г. министърът на
финансите в отговор на наше предложение за изразяване на
становище за увеличаване на възнагражденията на районните
избирателни комисии, на членовете на секционните избирателни
комисии, на специалистите към районните избирателни комисии
отговаря, че възможностите на бюджета не позволяват такова
увеличаване. На този етап ви го докладвам за сведение. Благодаря.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Следващ докладчик в тази точка – колегата Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-22141/05.09.20222

г.

Става

дума

за

жалба

от С.

К.

–

главен редактор на 5GMedia, с която жалба се обръща към
Централната избирателна комисия по повод преднамерена
злоупотреба с нейна снимка, извършена в социалната мрежа
Фейсбук от господин Радостин Василев – кандидат за народен
представител от ПП „Продължаваме промяната“ в 7 МИР – Габрово.
Информира ни също така, че никога и на никого не е предоставяла
правото да използва нейна снимка за целите на предизборната
кампания, на „Продължаваме промяната“ или на която и да е друга
партия или коалиция, участваща в предсрочните избори на
2 октомври 2022 г.
Колеги, предлагам ви да изпратим жалбата на Комисията за
защита на личните данни, за да установи дали няма нарушение на
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Закона за защита на личните данни при използването на снимката на
подалия жалбата – госпожа К.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложението?
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: На мен по принцип ми харесва идеята
да започнем да контролираме и Фейсбук пространството, но не сме
го правили досега. Или трябва да го правим за всички, а там гъмжи
от неща, които биха изисквали нашата намеса, или не трябва да го
правим за никого според мен. Ако го решаваме по принцип, но
според мен ние нямаме капацитет да следим Фейсбук
пространството, или да вземем поне някакво принципно решение,
ако някой се допита до нас със сигнал, касаещ публикация във
Фейсбук, да реагираме на него, защото досега не сме го правили.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Затова предлагам да го изпратим на
Комисията за защита на личните данни.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това също е реакция според мен. Или
да вземем решение по принцип, че Комисията ще разглежда сигнали
в социалните мрежи, ако считаме, че можем да се справим с такава
задача, или да го оставим без разглеждане. Едно от двете.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Томов, може и под формата на реплика към Вас, ще кажа, че ние не
можем да вземем решение да се занимаваме с жалби и сигнали,
касаещи социални медии, защото това ни е забранено от Изборния
кодекс.
Доколкото разбирам, колегата Ципов предлага все пак да се
препрати този сигнал до Комисията за защита на личните данни, тя
да прецени дали е компетентна в рамките на оплакванията на
жалбоподателя. Това не означава, че ние приемаме като Централна
избирателна комисия, че сме компетентни да разглеждаме жалби и
сигнали в социалните мрежи. Аз така разбирам предложението.
Колеги, други становища и предложения? Не виждам.
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Моля, режим на гласуване за предложението на колегата
Ципов.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева); против – 2 (Любомир Георгиев и Цветозар
Томов).
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, правя предложение да бъде
допълнен дневният ред с нова точка: Проект на решение относно
отхвърлително решение на РИК – Плевен, във връзка с
назначаването на секционните избирателни комисии в община
Кнежа.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Предлагам това да е седма точка – Проект на решение относно
отхвърлително решение на РИК – Плевен.
Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за промяна на дневния ред с
допълване на нова т. 7.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Заповядайте, колега Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад писмото
от СЕМ, което в предната част на заседанието ви докладвах, за да се
запознаете. В моята папка от днешна дата вече е качен и наличен
аудиофайлът със записа, по повод на който е изпратено писмото от
СЕМ.
Ако

сте

се

запознали

със

съдържанието

му,

моето

предложение като докладчик по тази преписка е същата да остане за
сведение, защото считам, че няма налични данни да бъде
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процедирана по друг начин с други наши действия. Предлагам да
бъде приета по този начин.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението на колегата Стоянова?
Колега Баханов, заповядайте в тази точка.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-147/
5.09.2022 г. е получена жалба до Централната избирателна комисия
от Бисер Алеков с посочен адрес и ЕГН, с която ни уведомява, че
на 26 август 2022 г. след извършена справка в Централната
избирателна комисия е установил, че личните му данни са
обработвани в списъците на лицата, подкрепяща регистрация на
партии и коалиции за изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г. и по-специално ПП „Българско национално
обединение“, посочени са страница и ред, като декларира, че не е
подписвал подкрепа на такава регистрация и не е давал съгласие
личните му данни да бъдат обработвани. Счита, че присъствието на
неговите лични данни представлява

нарушение на правата,

предоставени от Закона за защита на личните данни.
Моли да извършим проверка по случая и да санкционираме
нарушителите на неправомерното използване на личните му данни и
предприемане на мерки да бъдат заличени от списъка за подкрепа, и
да се ангажират компетентните органи за реализиране на
наказателна отговорност на лицата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Баханов, извинявам се, че Ви прекъсвам, но ние взехме вече
протоколно решение да се анонимизират данните на такива…
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не е такова, изчакайте. Приключвам.
Тъй като е адресирано до Централната избирателна комисия,
също така и до Комисията за защита на личните данни с копие до
Окръжна прокуратура – Разград, предлагам да остане за сведение,
тъй като лицето я е адресирало до правилните институции с оглед на
проблема, който е описал в жалбата, и исканията, които е посочил в
същата. Моли за предприемане на мерки личните му данни да бъдат
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заличени от списъка на партиите и коалиции и независими
кандидати.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Ние
вече взехме протоколно решение в този смисъл и към днес
изпратените писма за заличаване ще трябва да се приложи и това.
Колегата Георгиева имаше такова, така че молбата ми е към
нейното писмо да се опишат и тези данни, да се приложи и копие от
това писмо.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: В останалата част е за сведение, тъй
като е адресирано, както казах, до Комисията за защита на личните
данни и Окръжна прокуратура – Разград.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
с това изчерпахме засега втора точка от дневния ред.
Преминаваме към четвърта точка:
МЕДИЙНИ ПАКЕТИ.
Заповядайте, колега Димитров.
ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстващ.
Колеги, в моята папка има проект с № 1378, в който се
съдържа пълният списък на медиите, които са заявили пакети.
Тъй като изтече крайният срок за заявяване на цени, условия
и тарифи, предлагам към сега публикувания списък на нашата
страница, съдържащ 170 медии, да добавим останалите 64. Така
списъкът ще стане пълен и оттук нататък, разбира се, няма да бъдат
обявявани на страницата на Централната избирателна комисия
тарифи, независимо дали са изпратени или не.
Предлагам с протоколно решение да решим да се публикува
остатъкът от списъка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
по предложението на колегата Димитров?
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против
– няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, въоръжете се с малко
търпение, трябва да изслушате запитванията за медийно отразяване,
които са доста на брой, и ще отговорим „да“ с едно общо решение.
С вх. № НС-24-46/5.09.2022 г. е постъпило запитване от
ЕКРИТ МЕДИА за пакета на ПП МИР на стойност 2400 лв.
С вх. № НС-24-32/02.09.2022 г. е постъпило запитване от
Радио Fresh Z-Rock за „Национално Движение Единство“ – 5811 лв.
Нали току-що решихме, че то не може да получи? На тях ще
отговорим, че не могат да получат одобрение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Те не са
и в решението.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, това и ще им отговорим.
Отговорът би трябвало да бъде, че в списъка на партиите,
коалициите и независимите кандидати, които имат право да получат
медийни пакети, не фигурира Движение „Единство“. Това ще бъде
отговорът и той ще е различен от всички останали.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА

МАТЕВА:

Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Всички тези, които докладваш, качили ли
са си тарифите?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да.
С вх. № НС-24-45/05.09.2022 г. е постъпило запитване за
медийния пакет на ПП „Народна партия истината и само истината“
от БНТ. И тук отговаряме, че току-що взехме такова решение. Вече
няма основание; вх. № НС-24-41/04.09.2022 г. – запитване за
медийния пакет на „Директна демокрация“ от АгораПост.
Отново запитване за „Български Национален съюз Нова
демокрация“ от телевизия „Евроком“ с вх. № НС-24-28/02.09. 2022 г.
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С вх. № НС-24-29/02.09.2022 г. – запитване за медийния
пакет на БНО, което е общо на стойност 39 хил. лв. от телевизия
„Евроком“. На практика целият медиен пакет; вх. № НС-2427/02.09.2022 г. – заявка от телевизия „Евроком“, медиен пакет
партия МИР на стойност 12 хил. лв. с ДДС; вх. № НС-24-26 от
2.09.2022 г. – запитване за медийния пакет на Политическа партия
ПРАВОТО от телевизия „Евроком“; вх. № НС-24-25 от 2.09.2022 г. –
същата медия е запитала за наличието на средства в медийния пакет
на Политическа партия „Пряка Демокрация“ с ДДС 27 948 лв.
Налични са в този пакет; с вх. № НС-24-24 „Дарик радио“ е запитало
за налични средства в медийния пакет на ПП „Консервативно
обединение на Десницата (КОД)“. Има и медиен план; вх. № НС-2430 – медиен пакет на коалиция „За теб България“. Запитването е от
„Евроком“. Налична е сумата, за която е постъпило запитването. На
практика целият пакет ще бъде изразходван в тази телевизия; вх.
№ НС-24-31/02.09.2022 г. – това е WebGround, който е отправил
запитване за наличието на медиен пакет в пакета на партия МИР –
12 хил. лв. Налична е сумата; вх. № НС-24-33/02.09.2022 г. – OFF
News е отправило запитване за наличието на 5000 лв. в пакета на
КОД. Налична е.
Следва запитване от „Уеб Медия Груп“ за медийния пакет на
ПП „Глас народен“ с вх. № НС-24-34. Заявката е на стойност
1920 лв. с ДДС.
Следва запитване от БНТ за наличната сума в медийния пакет
на ПП ПРАВОТО. Става въпрос за 6000 лв. с ДДС. Налична е тази
сума.
И последната заявка е с вх. № НС-24-36 от „Евроком“ за ПП
„Движение на непартийните кандидати“. Стойността на запитването
е 11 286 лв. с ДДС. Все още са налични, въпреки че този пакет с тази
заявка би се изчерпал.
Предлагам с протоколно решение да отговорим с двете
изключения, които са свързани с партии, които нямат право да
ползват медиен пакет, да отговорим „да“, а на другите две – да бъде
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изпратено нарочно писмо, с което ги уведомяваме, че на
запитванията се отговаря отрицателно, тъй като посочените партии
нямат право на медиен пакет.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля режим на гласуване да одобрим всички заявки с изключение на
двете, които са направени от партия „Единство“ и партия „Истината
и само истината“, които нямат право на медийни пакети. В този
смисъл ще бъде върнат отговор на медиите.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам и пет договора, които са
постъпили за одобрение. Предлагам да ги гласуваме един по един,
тъй като от тях възникват финансови задължения.
Първият договор е с вх. № НС-24-44/05.09.2022 г. и той е
сключен между телевизия „Скат“ и Национален фронт за спасение
на България. Стойността на този договор е 19 998 лв. с включено
ДДС.
Моля за вашето одобрение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 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, Красимир Ципов,
Любомир

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, за който
искам Вашето одобрение, е с вх. № НС-24-37/02.09.2022 г.
Договорът е сключен между БНТ и ПП „Пряка демокрация“.
Стойността на договора е 12 хил. лв. с ДДС.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
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, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: На вашето внимание още един
договор на БНТ с вх. № НС-24-43/02.09.2022 г. БНТ и ПП МИР са се
договорили за медийни услуги на стойност 12 хил. лв.
Моля да гласуваме одобрение на този договор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
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, Красимир Ципов,
Любомир

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И последният договор на вашето
внимание е с в № НС-24-38/02.09.2022 г. Той също е сключен от
БНТ, но с ПП „Атака“. Стойността на договора е 15 хил. лв. с ДДС.
Предлагам да го одобрим.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Благодаря.
Моля, режим на гласуване.
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.
Преминаваме към шеста точка от дневния ред:
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА
РЕШЕНИЕ № 1353-НС/31.08.2022 г. НА ЦИК ОТНОСНО
ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА
ПАРТИИТЕ,
КОАЛИЦИИТЕ
И
ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА
ПОЛЗВАТ МЕДИЙНИ ПАКЕТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 178 ОТ
ИЗБОРНИЯ КОДЕКС.
Заповядайте, колега Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, на Вашето внимание е
проект, с който бяхме изменили Решение № 1353, за да отразим
заличаването на листите на ПП „Истината и само истината“ в 1
район – Благоевград, която установихме при служебна проверка.
След извършената проверка се установи, че единственият
регистриран кандидат е заличен със съответното решение…
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Димитров, нека колегите да се запознаят. Ако има предложения в
мотивите или диспозитива, да ги кажат.
Колеги, моля, запознайте се с проекта.
Не виждам предложения за промени по текста на проекта за
решение, така че го подлагам на гласуване.
Моля, режим на гласуване.
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.
Решение е № 1387-НС/05.09.2022 г..
Преминаваме към пета точка от дневния ред:
ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Извинявайте, колега Томов, но има спешен доклад във връзка с
решение на районна избирателна комисия.
Преминаваме към седма точка:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА
СЪСТАВИТЕ НА СИК В ОБЩИНА КНЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ПЕТНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – ПЛЕВЕНСКИ, ЗА
ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.10.2022 Г.
Заповядайте, колега Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: С вх. № НС-15-102. РИК – Плевен, ни
изпраща Решение № 62-НС/04.09.2022 г. на РИК – Плевен, ведно с
Приложение № 1 – таблица № 1, и Приложение № 2 (протокол № 14
от 1 септември 2022 г.), неразделна част от него, както и протокол от
заседанието на Районната избирателна комисия на 4 септември.
Става дума за Решение № 62-НС на РИК – Плевен, с което са
постановили отхвърлително решение във връзка с назначаването на
секционните избирателни комисии на територията на община Кнежа
за изборите за Народно събрание на 2 октомври тази година.
В моя папка от днес в проекта под № 1381 ще видите какво е
предложението ми по отношение на назначаването на съставите на
секционните избирателни комисии на територията на Петнадесети
изборен район – Плевенски, за изборите за народни представители
на 2 октомври в община Кнежа. Моля да се запознаете.
Предложението ми е да бъде отменено решението на РИК –
Плевен, с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4
от Изборния кодекс, както и да бъде върната преписката по
решението с указания да се произнесе с решение за назначаване на
съставите на СИК в община Кнежа съобразно изискванията на
Изборния кодекс.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля, запознайте се с проекта на решение и ако имате становища и
предложения, моля да ги заявите.
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Колеги, запознахте ли се с проекта? Не виждам желаещи да
вземат отношение, така че го подлагам на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
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 № 1388-НС/05.09.2022 г..
Предлагам след оформянето му да бъде изпратено незабавно
на РИК – Плевен, за изпълнение съгласно правомощията им.
Колеги, прекъсвам заседанието, за да проветрим и за малка
почивка. Ще продължим в 18,15 ч.
(След почивката.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
продължаваме със заседанието. В залата сме 10 членове на
Централната избирателна комисия – имаме необходимия кворум.
Продължаваме с пета точка:
ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви
преписка с вх. № ЕП-23-1. Тя е от Посолството на Кралство Дания в
България, което се обръща към нас с два въпроса относно
допустимостта до изборите за Европейски парламент. Първият е: на
какви критерии трябва да отговаря един кандидат, за да се
кандидатира за избори за Европейски парламент? И вторият е:
критерий ли е да имаш право да гласуваш на изборите за Европейски
парламент, за да се кандидатираш за тях? Ако е така, моля посочете
условията за правото на глас. Докладвам го за сведение.
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Ще го докладвам повторно, когато съм готов да предложа
писмо с отговорите на тези два въпроса, което евентуално
Комисията да приеме и гласува.
С писмо с вх. № НС-04-01-5/4 от 2 септември сме получили
поредното писмо и таблица със съгласията на приемащите държави
от работна група „Избори“. Има го заедно с таблицата в моя папка
във вътрешната мрежа.
Повечето неща, които докладвам, ще бъдат за сведение.
Писмо с вх. № НС-04-01-4/7 също от 2 септември. Грама,
препратена ни от работна група „Избори“, изпратена от Посолството
в Дъблин, където се предлага обединение на секции Дъблин-2 и
Дъблин-Сантри в секция Дъблин-2 (Сантри). Сега го докладвам за
сведение.
При разглеждането на всички материали, свързани с
приемането на решение по чл. 12 след приключване на срока за
подаване на заявления за гласуване извън страната и след като
получим становището на работна група „Избори“, ще изляза с
предложение пред комисията по това предложение.
Писмо с вх. № НС-04-01-4/8, препратено също от работна
група „Избори“, е грама от Генералното консулство на Република
България в Истанбул с предложение за закриване на секцията в
община Адалар в гр. Истанбул и преместването й в община
Кадъкьой Сахрайиджедит махалеси. Предложението е подкрепено от
Министерството на външните работи. В справка обаче, която
направих за подадените заявления, все още няма събрани
40 заявления. Утре също ще направя предложение по него, след като
изтече срокът за подаване на заявления.
Докладвам писмо с вх. № НС-23-58/04.09.2022 г. Това е от
Изборните доброволци в Лайпциг, Федерална република Германия,
където предлагат двете секции в Лайпциг да бъдат обединени в една,
която обаче да бъде оборудвана с машини. Съгласно взето от нас
протоколно решение предлагам това писмо да бъде препратено на
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Работна група „Избори“. Мисля, че няма нужда да го гласуваме,
защото имаме протоколно решение по този въпрос.
Продължавам с предложение за разкриване на изборна
секция в Мьонхенгладбах на „Хаупщрасе“ 115. Там има подадени
77 заявления. Инициативният комитет за секция на този адрес.
Предлагат да се открие секция. При 77 заявления това вероятно ще
стане. Отново ще се върнем към това при обсъждането на
предложението за решение по чл. 12, което все пак не може да бъде
по-рано от 7 септември.
Изборна секция „Нашфюртениси“ – това е също писмо от
групата доброволци, които са събирали заявления, съобщават, че са
намерили конферентна зала, която отговаря на всички изисквания по
закона и предлагат там да бъде открита секция. Писмото е
адресирано на практика до всички институции и до Външно
министерство в това число, и до работна група „Избори“, затова
няма нужда да го препращаме никъде.
Както виждате повечето от тези писма изискват да бъдат
разгледани и да се вземе решение по тях, но трябва да се изчака
срокът за подаване на заявления, така че на 7 септември вероятно ще
се върна към тези писма, които в момента докладвам, когато правя
това предложение.
Писмо с вх. № НС-22-144/05.09.2022 г. То е подписано от
българска гражданка. Тя казва, че тя и съпругът й са допуснали
грешка и са избрали да подадат заявления за секция в Лайпциг,
вместо секция в Ландсхут. Искат съдействие за промяна. Ние имаме
във „Въпроси и отговори“ обяснение, че подобна промяна не може
да се прави, но че всеки български гражданин би могъл да гласува в
която и да е секция извън страната, без да е подал заявление за нея.
Докладвам го за сведение.
Предложение от Д.

Б. за откриване на секция в Ниш,

Сърбия. Секция в Ниш ще бъде открита, тъй като там има Генерално
консулство на Република България. Също за сведение.
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Запитване от Бърли, Великобритания – дали може да бъде
открита секция в Бърли? Госпожа В. Д. ни пише, че те вече са над
30 човека. Аз проверих броя на подадените заявления. За момента са
22, така че откриването на тази секция зависи от активността на
гражданите, които искат да гласуват там, в следващите малко повече
от 24 часа.
Писмо с вх. № НС-22-122/02.09.2022 г. на господин Георги
Иванов, който желае да бъде член на секционна избирателна
комисия в Берлин. Също е за препращане във Външно
министерство. Имаме взето протоколно решение за подобни писма.
Още едно писмо за анулиране на подадено заявление от Е.
З., която пита: как мога да анулирам подаденото заявление,
за да имам право на гласуване в България? В случая имаме посочен
отговор във „Въпроси и отговори“, че може да се
гласува в България по постоянен адрес.
Това са писмата, които в момента мога да докладвам. Както
казах, на повечето от тях ще се върна на 7-и, когато приключи
периодът за подаване на заявления за гласуване. С изключение на
двете писма – вх. № НС-23-38 и вх. № НС-22-122, които могат да
бъдат препратени още сега във Външно министерство. Благодаря.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Благодаря.

РОСИЦА

МАТЕВА:

Колеги, ще върна за кратко във втора точка: Доклади по
административни преписки.
Ще ви предложа да гласуваме две писма във връзка с
частичните местни избори на 9 октомври.
Тъй като приключи срокът за допускане и регистрация на
партии и коалиции за участие в изборите на 9 октомври в община
Вълчи дол, ви предлагам да изпратим до ОИК – Вълчи дол, с копие
до „Информационно обслужване“ АД списък, съдържащ имената на
партиите и коалициите, допуснати до участие. Тъй като ние нямаме
новорегистрирани партии за участие в тези избори, това са три
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партии и една коалиция, които са допуснати до участие в изборите
във Вълчи дол.
И писмо до председателя на Сметната палата, с което да го
информираме, че са допуснати тези партии и коалиции за участие в
изборите и няма промяна в банковите сметки и лицата, които ще се
занимават с отчитането на средствата по предизборната кампания.
Предлагам да гласуваме заедно двете писма, тъй като
приложението към тях е една и съща информация.
Има ли някакви други предложения? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Сега преминаваме към трета точка:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е
писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-57/03.09.2022 г. С
писмото ни изпращат списък на лицата, които ще работят в склада
на „Карго-партнер“ по подготовката на машините с демоверсията на
електронната бюлетина.
В тази връзка изпратихме с писмо данните на лицата на МВР
и ДАНС за проверка, така че моля за последващо одобрение на
писмото.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Че ще ги одобрим – ще ги одобрим. Обаче
още едно писмо до „Сиела Норма“ АД в смисъл тези лица конкретно
какви дейности ще извършват по инсталирането на демоверсията в
тези машини? Тук са няколко. Всичките ли ще инсталират или
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имаме и едни технически лица, които свалят, вдигат и тъй нататък, и
тъй нататък?
Освен това време е малко да видим и какво става в този
склад?
Освен това предлагам тези лица да са за точно определен
период. Ако ще са за демоверсията, от – до. Ако същите лица, ако
разбера, че евентуално ще инсталират вече и съответните файлове
след доверителното изграждане, става малко по-различно.
С една дума, две предложения – допълнителна информация
тези лица какво ще правят там? Ако ще инсталират демоверсията –
срок! А за по-нататък, след нашето доверително изграждане, вече ще
се влиза в склада по друга линия.
Това е моето предложение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Чаушев, ще подложа на гласуване Вашето предложение, след като
гласуваме последващото одобрение на писмото, което сме изпратили
сутринта до „Жандармерията“ и МВР за проверка на лицата, които
се намират в списъка.
Моля, режим на гласуване за последващо одобрение
изпращането на писмото за проверка на лицата в списъка.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Любомир

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Сега подлагам на гласуване предложението на колегата
Чаушев да бъде изпратено писмо до „Сиела Норма“ АД във връзка с
тяхно писмо с вх. № НС-23-57 с текста, който предложи колегата
Чаушев. Може би със срок за отговор до 7 септември, когато
евентуално ще дойде и проверката на лицата, които сме изпратили
на ДАНС и МВР.
Има ли някакви други предложения по предложението на
колегата Чаушев? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-23-61/05.09.2022 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД и с
него ни изпращат шест файла, онагледяващи параметризацията и
екраните за демоверсията за машинно гласуване, и два файла, които
съдържат екраните на електронната бюлетина с действителните
имена на партиите и коалициите, регистрирани за изборите на
2 октомври. На първата страница са 15 партии и коалиции, на
втората страница са 13 партии и коалиции, квадратчето „Не
подкрепям никого“ и има място за един независим кандидат.
„Сиела Норма“ АД твърдят, че предложената персонализация
и визуализация се базират изцяло, без никаква модификация на
софтуера, който е удостоверен за изборите на 14 ноември. Молят за
нашето одобрение, за да инсталират така подготвените електронни
бюлетини на демомашините.
Тъй като това писмо беше обсъдено на работна група,
предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД, с което да
потвърдим демоверсията на електронните бюлетини, да им укажем
изборните райони, в които ще има независим кандидата, и изборните
райони, в които няма да фигурират всички кандидатски листи и да
поискаме да ни изпратят скрийншотове на всичките 32 електронни
бюлетина, а също така и да ни отговорят с колко инсталационни
флашки ще се извърши инсталирането в машините на одобрената
демоверсия за машинно гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложението?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов,
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-00-157. Писмото е от „Информационно обслужване“ Ад и
е допълнение към предишното им писмо, което докладвах за
запознаване на предходното заседание, с което ни искаха по 8 лв. за
параметризиране на всяка смарткарта. В днешното си писмо те
обосновават своето искане и прилагат към писмото описание на
процеса по създаване и управление на смарткартите за избор със
СУЕМГ.
На работната среща, която проведохме днес с
„Информационно обслужване“ АД, уточнихме, че тези дейности ще
са за сметка на изпълнителя по договора за логистично и техническо
обслужване на СУЕМГ. Това се потвърждава и от току-що
полученото писмо от „Информационно обслужване“ АД с вх. № НС00-158, с което те потвърждават, че досега тази услуга е била
заплащана от изпълнителя на машинното гласуване „Сиела Норма“
АД. Поради горното предлагам двете писма да останат за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Всъщност няма причина да се променя начинът, по който са
уреждани отношенията на предходните избори през месец юли и
през месец ноември, така че ще си продължи по същия начин.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, следващите писма са във
връзка с нашето запитване до кметовете на общини за невключени
секции с машинно гласуване.
Първите две идентични писма са с вх. № НС-06-99 от Долни
Дъбник и вх. № НС-08-98/4 от община Сатовча. Там ни пишат, че в
Долни

Дъбник

в

една

секция

по

първоначалния

списък

са 295 избиратели, но до момента има подадени 6 заявления за
гласуване по настоящ адрес, а в Сатовча в една секция
са 297 избиратели по предварителен списък и са постъпили 3 броя
заявления за гласуване по настоящ адрес. Запитването им е дали тези
секции ще бъдат с машинно гласуване.
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Предлагам засега тези писма да останат за запознаване, да
изчакаме още два дни, за да видим дали ще има други такива писма
за такива секции и тогава да вземем решение.
Останалите писма – вх. № НС-06-98/3 от община Гърмен, и
вх. № НС-06-101 от община Айтос, като последното писмо е
разпределено на колежката Ганчева. И в двете писма става дума за
общ избирателен списък, който е разделен на две, съответно на три
секции с над 300 избиратели всяка, така че за всяка от тях трябва да
се предвиди машинно гласуване. Докладвам ги за сведение и за
съобразяване при определяне на секциите с машинно гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Войнов, само да спомена, че то е разпределено и на колегата Ганчева
във връзка с непълните адреси на избирателите, тъй като трябва да
вземем и такова решение.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последните писма са за сведение – вх.
№ НС-06-98/2 от кмета на община Белица. Той ни дава същият
отговор, както в предишното му писмо, което докладвах; вх. № НС06-98/1 от община Мъглиж и вх. № НС-06-98/5 от община Петрич, с
които ни уведомяват, че всички секции в общините, в които ще има
машинно гласуване, са включени в писъка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Следващият докладчик в тази точка е колегата Стоянова.
Заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК09-256 – докладна записка от Р. Ц., изпълняващ в момента
функциите на директор на дирекция „Администрация“ относно
постъпило писмо с вх. № НС-23-56/02.09.2022 г. Писмото е в
папката на колегата Войнов от заседание от петъчна дата. Писмото е
от „Сиела Норма“ АД за съгласуване на текстовете на три броя
банкови гаранции във връзка с решението на Централната
избирателна комисия за обявяване на изпълнител по обществената
поръчка за осигуряването на машинното гласуване.
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В докладната записка е изложено, че изготвилите я и
съгласувалите я са съгласни с едно изключение по текста на проект
на банковите гаранции.
В докладната записка като изготвили е подписан и главният
счетоводител на Централната избирателна комисия, от което
приемам, че същият е съгласен с текста на банковата гаранция
относно начина за предявяване на искането за плащане на банкова
гаранция, както е описано в представения ни проект на текст.
В останалата част относно представения текст, касаещ
другите части на текста за банкова гаранция, е изложено становище,
че следва в последното изречение, параграф „Изявление на гаранта“,
че същото следва да отпадне.
Аз като докладчик по тази преписка искам да изложа
становище в допълнение на това, което е изложено и в докладната
записка, че следва и някои други корекции да претърпи редакцията
на текста, който е представен за проект на банкови гаранции, което е
във връзка с изискващите се съгласно предстоящия за подписване
договор по изпълнение на обществената поръчка, че същите трябва
да бъдат банкови гаранции платими при първо поискване.
В моя папка от днешна дата има проект на писмо с проектен
№ 3682, който предлагам да бъде изпратен в отговор до „Сиела
Норма“ АД. В него са изложени съображенията и исканията за
корекции, които излагаме.
Моля да се запознаете с текста и ако имате други
предложения, да ги обсъдим и да гласуваме изпращането на
писмото.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля

за

становище

по

доклада

на

колегата

Стоянова

и

предложението за писмо. Имате ли предложения да се коригира или
допълни текстът?
Колеги, запознахте ли се с текста на писмо? Предложения за
корекции? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Колега Георгиев, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам да включим нова точка в
дневния ред – Проект за решение относно реда за участие на
представители на регистрираните за участие в изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г. партии, коалиции и
инициативни
комитети,
на
български
неправителствени
организации, които са регистрирали наблюдатели, и на Българската
академия на науките, в процеса на удостоверяване по чл. 213а от
Изборния кодекс.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Благодаря.
Колеги, други предложения? Не виждам.
Колега Георгиев, предлагам това да бъде нова т. 8.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Преминаваме към осма точка:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА УЧАСТИЕ
НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В
ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ
2022 Г. ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ,
НА БЪЛГАРСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,
КОИТО СА РЕГИСТРИРАЛИ НАБЛЮДАТЕЛИ, И НА БАН, В
ПРОЦЕСА НА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПО ЧЛ. 213а ОТ ИЗБОРНИЯ
КОДЕКС.
Заповядайте, колега Георгиев.
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Проектът е с № 1377 и е в папката с
мои инициали. След работно обсъждане предлагам да се запознаем с
последните редакции на текстовете и да преминем, ако има нужда от
допълнително последно обсъждане, към гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля, запознайте се с проекта и ако някой има предложения по
текста, да ги каже.
Ако нямате предложения по текста на решението, моля,
режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов);
против – 2 (Красимир Ципов и Севинч Солакова).
Решението е № 1389-НС/05.09.2022 г.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието и
насрочвам следващото за 7 септември от 14,00 ч. Благодаря.
(Закрито в 19,10 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Росица Матева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Стефка Аличкова
Нина Иванова

