ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 239
На 7 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно гласуване на избиратели с
„непълни адреси“, с така наречени сгрешени адреси, както и със
„служебно заличени адреси“ в изборите за народни представители
на 2 октомври 2022 г.
Докладва: Йорданка Ганчева
2. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели в
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Докладват: Йорданка Ганчева и Красимир Ципов
3. Проекти на решения относно промени в състави на РИК и
ОИК.
Докладват: Красимир Ципов, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева
4. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Елка
Стоянова,

Любомир

Георгиев,

Цветанка

Георгиева, Силвия Стойчева, Гергана Стоянова,
Севинч Солакова
5. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
6. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
7. Доклади по ЗДОИ.

2
Докладва: Гергана Стоянова
8. Гласуване извън страната.
Докладва: Цветозар Томов
9. Проект на решение за откриване на процедура за възлагане
на обществена поръчка чрез договаряне без предварително
обявление с предмет „Възлагане на компютърната обработка на
данните от гласуването в изборите на 2 октомври 2022 г.“
Докладва: Димитър Димитров
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева.
ОТСЪСТВА: Георги Баханов.
Заседанието бе открито в 14,15 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна, и от
господин Емил Войнов – заместник-председател на Централната
избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! В
залата сме сме 12 членове на Централната избирателна комисия –
имаме необходимия кворум за провеждане на заседание.
В отпуск е колегата Баханов.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 7 септември 2022 г.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно гласуване на избиратели с
„непълни адреси“, с така наречените сгрешени адреси, както и със
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„служебно заличени адреси“ в изборите за народни представители
на 2 октомври 2022 г. с докладчик госпожа Ганчева.
2. Проект на решение за регистрация на наблюдатели в
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. с
докладчик госпожа Ганчева.
3. Проекти на решения относно промени в състави на РИК и
ОИК с докладчик господин Ципов.
Ако и други колеги имат доклади, когато имат готовност,
могат да се включат в тази точка.
4. Доклади по административни преписки с докладчици аз,
госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Ганчева, госпожа
Елка Стоянова, господин Георгиев, госпожа Георгиева, госпожа
Стойчева, госпожа Гергана Стоянова и госпожа Солакова.
5. Доклад относно машинно гласуване с докладчик господин
Войнов.
6. Медийни пакети с докладчик господин Димитров.
7. Доклади по ЗДОИ с докладчик госпожа Гергана Стоянова.
8. Гласуване извън страната с докладчик господин Томов.
Имате ли предложения за допълване?
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Госпожо Председател, моля да ме
включите в т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения?
Колеги, на заседанието на Централната избирателна комисия
присъстват госпожа Марсела Машкова – наблюдател, и госпожа
Ралица Данова – асистент.
Моля, режим на гласуване по така предложения проект на
дневен ред с направените допълнения.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.

4

Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕ НА
ИЗБИРАТЕЛИ С „НЕПЪЛНИ АДРЕСИ“, С ТАКА НАРАЧЕНИТЕ
СГРЕШЕНИ АДРЕСИ, КАКТО И СЪС „СЛУЖЕБНО ЗАЛИЧЕНИ
АДРЕСИ“ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Заповядайте, госпожо Ганчева, по точка едно.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа се намира проект на
решение относно гласуване на избиратели с така наречените
„сгрешени адреси“, „непълни адреси“, както и „служебно заличени
адреси“ за предстоящите избори.
Припомням, че с писмо с вх. № НС-15-40/28.08.2022 г., този
проблем е поставен от РИК – Пазарджик. Става въпрос и за община
Сърница по писмо на кмета на община Сърница с вх. № НС-06-91/
31.08.2022 г. Има писмо от кмета на община Трън.
С вх. № НС-06-84/19.08.2022 г. аналогичен проблем е поставен
от кмета на община Аврен, както и с писмо с вх. № НС-0685/19.08.2022 г. кметът на община Аксаково ни сезира със същия
проблем.
Припомням, че служебно ни е известно, тъй като този проблем
многократно е поставян пред Централната избирателна комисия.
Ние винаги сме приемали решения, с които да осигурим тези
избиратели, които спадат в тези категории, да могат да упражнят
правото си на глас в съответните избори.
Припомням, че такива решения на Централната избирателна
комисия са Решение № 369 от 2014 г., Решение № 231 от 2014 г.,
Решение № 2738 от 2015 г., Решение № 3829 от 2016 г., Решение
№ 3860 от 2016 г. – да не ги изброявам всичките, виждате ги в
проекта, както и за изборите през 2021 г. също приехме такива
решения.
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Решението е общинските администрации да впишат на ръка в
избирателните списъци всички тези лица с непълни или сгрешени
адреси, или със служебно заличени, които имат избирателни права,
не фигурират в окончателните избирателни списъци, като това
вписване да бъде извършено преди предаването на избирателните
списъци на секционните избирателни комисии. Ако тези избиратели
са вписани в списъци на заличените лица, на това основание след
дописването им в избирателните списъци да бъдат заличени
служебно от общинската администрация от списъците на заличените
лица. А в случай, че не фигурират в избирателния списък, тези
избиратели да бъдат дописани в изборния ден от СИК в
допълнителната страница на избирателния списък, след което да
бъдат допуснати да гласуват, като вписванията в изборния ден се
извършват само, ако лицата не фигурират в списъка на заличените
лица на други основания и след попълване на декларация по образец
от изборните книжа.
Предлагам да гласуваме този проект на решение, госпожо
Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
изказвания по проекта на решение.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Само искам да предложа една малка
редакция, за да стане малко по-ясен текстът в последния абзац. Ще
кажа как на мен ми изглежда по-ясен, и ще кажете дали го приемате,
госпожо Ганчева.
„Вписванията в изборния ден се извършват само, ако лицата
не фигурират на друго основание в списъка на заличените лица и
след като попълнят декларация.“
Просто „на друго основание“ да се измести.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да се разменят, да. Това е чисто
редакционна поправка. Аз я приемам. Ако ви звучи по-добре, няма
проблем.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други изказвания или предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване по така представения проект на
решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1390-НС/07.09.2022 г..
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Председател!
В тази точка ви предлагам да гласуваме и писма до общините, които
са ни сезирали с проблема, макар че решението ни е публично. Но
предлагам с писмо до всяка една община – в случая са Аврен,
Аксаково, Трън и Сърница – приложено да изпратим току-що
приетото Решение № 1390-НС във връзка с техния наш входящ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
Подлагам на гласуване изпращането на писмата до кметовете
на Аврен, Аксаково, Сърница и Трън във връзка с току-що приетото
Решение № 1390-НС.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Преминаваме към точка втора от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

НА

НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви проект на
решение за регистрация на наблюдатели от Сдружение „Ад
унитатем“ за участие в предстоящите избори.
Постъпило е заявление с вх. № 1-2/05.09.2022 г. от сдружение
„Ад унитатем“, регистрирано с наше Решение № 1329-НС, като към
заявлението са приложени декларации по образец за 27 лица, списък
с имената и ЕГН, съответно представени на хартиен носител и в
excel формат. От извършената проверка се установява, че 23 от
лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 4 са
установени несъответствия. Предвид това и на основание наше
решение и законовите основания ви предлагам да регистрираме като
наблюдатели за страната 23 упълномощени представители на
Сдружение „Ад унитатем“, както следва – съгласно диспозитива на
решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
въпроси? Няма.
Моля, процедура по гласуване по така представения проект
относно регистрация на наблюдатели.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението e № 1391-НС/07.09.2022 г.
В тази точка, господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка
с моите инициали от днес ще видите проект на решение относно
заличаване на наблюдател от Сдружение „Ад унитатем“. След
извършена проверка е установено, че регистрираната като
наблюдател с решение № 1364-НС/02.09.2022 г. Ивана Богданова
Велкова е назначена като член на секционна избирателна комисия
под съответния № в 24. Изборен район – София, поради което следва
да бъде заличена регистрацията й като наблюдател и на съответните
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основания от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от
11.08.2022 г. предлагам на вниманието ви следното
„РЕШЕНИЕ:
Заличава като наблюдател 1 упълномощен представител на
сдружение „Ад унитатем“ – Ивана Богданова Велкова със
съответното ЕГН.
Анулира издаденото й удостоверение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1392-НС/07.09.2022 г.
Преминаваме към точка трета от дневния ред:
ПРОЕКТИ

НА

РЕШЕНИЯ

ОТНОСНО

ПРОМЕНИ

В

СЪСТАВИ НА РИК ИЛИ ОИК.
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в моя
папка от днес ще видите проект на решение относно промяна в
състава на РИК в Седми изборен район – Габровски.
В Централната избирателна комисия с вх. № НС-11-36 от
06.09.2022 г. е постъпило предложение от Петър Илиев Петров,
упълномощен

представител

на

Коалиция

„Продължаваме

промяната“ на мястото на Мария Башева Венкова – член на РИК –
Габрово, освободена с Решение № 1362-НС/01.09.2022 г. на ЦИК, да
бъде назначена Петя Иванова Дженева.
Към предложението са приложени декларация по чл. 60, ал. 3,
т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, копие
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от дипломата за завършено висше образование на Петя Иванова
Дженева и пълномощно в полза на Петър Илиев Петров.
С вх. № НС-11-36/1 от 06.09.2022 г. е постъпило заявление от
Мирослав Иванов Симеонов да бъде освободен като член на РИК.
Към заявлението е приложено и предложение от Петър Илиев
Петров – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме
промяната“ на мястото на Мирослав Иванов Симеонов за член на
РИК да бъде назначена Милена Маринова Илиева.
Приложени са и съответните документи на основание
съответните текстове от Изборния кодекс – копие от дипломата за
завършено висше образование на Милена Маринова Илиева, и
пълномощно в полза на Петър Илиев Петров.
Предвид изложеното и на съответните основания от Изборния
кодекс предлагам на вашето внимание следното
„РЕШЕНИЕ:
Освобождава като член на Районна избирателна комисия в
Седми изборен район – Габровски, Мирослав Иванов Симеонов със
съответното ЕГН и анулира издаденото му удостоверение.
Назначава за член на Районна избирателна комисия в Седми
изборен район – Габровски, Петя Иванова Дженева със съответното
ЕГН .
Назначава за член на Районна избирателна комисия в Седми
изборен район – Габровски, Милена Маринова Илиева със
съответното ЕГН .
На назначените
удостоверения.“

членове

на

РИК

да

бъдат

издадени

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
вашите изказвания по този проект. Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
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Решението е № 1393-НС/07.09.2022 г..
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Председател!
Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали можете да
се запознаете с проект на решение относно промяна в състава на
ОИК – Вълчи дол, област Варна.
Постъпило е искане с вх. № МИ-11-25/07.09.2022 г. от
упълномощения представител на коалиция „Обединени патриоти –
НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Асен Николов за попълване състава на
ОИК, като се предлага на мястото на Димитър Костадинов
Димитров, чиито пълномощия са предсрочно прекратени с Решение
№ 1339-МИ/26.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, за
член на ОИК – Вълчи дол, да бъде назначена Боряна Асенова
Йорданова.
Приложени са необходимите документи: декларация, копие от
дипломата за завършено висше образование на Боряна Асенова
Йорданова, както и пълномощно в полза на Асен Николов.
Предвид изложеното и на посочените в проекта на решение
правни основания предлагам Централната избирателна комисия да
назначи за член на ОИК – Вълчи дол, област Варна, Боряна Асенова
Йорданова с посоченото в проекта на решение ЕГН.
На назначения член на ОИК да бъде издадено удостоверение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
вашите изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1394-МИ/07.09.2022 г.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило заявление от Ивета Цанкова
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Малинова за освобождаването й като член на Районната избирателна
комисия 14. Изборен район – Пернишки.
Предвид постъпилото заявление предлагам на Централната
избирателна комисия да
„РЕШИ:
Освобождава като член на Районната избирателна комисия –
14.Изборен район – Пернишки, Ивета Цанкова Малинова и анулира
издаденото й удостоверение.“
Предлагам да бъде изпратено писмо до политическата сила за
ново предложение като член на Районната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение има ли изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Решението е № 1395-НС/07.09.2022 г..
Сега подлагам на гласуване изпращането на писмо до
партията, която има право да предложи член на Районната
избирателна комисия на мястото на освободения член.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Колеги, докладвам ви, че с вх. № НС-23-66/05.09.2022 г. е
получено писмо от ДАНС, което е адресирано до главния прокурор,
до Централната избирателна комисия, до Държавна агенция
„Разузнаване“,

до

Служба

„Военно

разузнаване“

към
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Министерството на отбраната и до началника на Националната
служба за охрана, с което ни информират, че във връзка с
предстоящите избори в Държавната агенция „Национална
сигурност“ е създадена необходимата организация за предприемане
на допълнителни мерки за гарантиране на политическите права на
гражданите при провеждане на насрочените избори. Сформиран е
оперативен щаб за осъществяване на цялостна координация на
оперативната и на информационно-аналитична работа по
обезпечаване сигурността на изборния процес, чийто ръководител е
заместник-председателят на ДАНС – господин Р. Г. С Оперативния
щаб може да бъде осъществявана връзка, като се сочат име и
телефони за контакт. Докладвам ви го запознаване. Писмото се
намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешна
дата. Можете да се запознаете с него.
Докладвам ви, че с вх. № НС-23-64/05.09.2022 г. е изпратено,
адресирано до председателя на Централната избирателна комисия,
писмо от председателя на Националния статистически институт.
Колеги, писмото е във връзка с мое изказване в петък, на
2 септември, в предаването „Гласовете на България“ по БНТ.
Моля да се запознаете с текста на писмото. Прави се
предложение, отправя се покана за среща, на която да се изясни
какво биха могли да направят от Националния статистически
институт, за да може бъдещите избори в Република България да
бъдат по-честни, обективни и прозрачни.
Във връзка с това писмо, тъй като, както казах в началото, то е
във връзка с мое участие, да, действително това, което казах, е, че
сроковете във връзка с преброяването са били удължавани един или
два пъти, като, разбира се, в никакъв случай целта не е била да има
недобронамерено отношение към Националния статистически
институт. Но е факт, включително и с промяна на Закона за
преброяването на населението и жилищния фонд в Република
България през 2021 г. и решенията на Министерския съвет
впоследствие, свързани с Програмата за преброяване на населението
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и измененията в сроковете в тази програма. Една част от тези
решения са необнародвани. Имах предвид, че като цяло сроковете,
свързани с преброяването, са били променени.
Но аз ви предлагам да направим такава среща с Националния
статистически институт, като допълнително уточним деня и часа в
зависимост от работата на Централната избирателна комисия.
Следващият докладчик е госпожа Росица Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви, че във
връзка с изпратени писма от Централната избирателна комисия с
№ НС-04-03-45/31.08.2022 г. и № НС-04-03-47/01.09.2022 г. до ГД
ГРАО и изпратена база данни с кандидатите, регистрирани за
народни представители, сме получили, както ви докладвах
на 5 септември 2022 г., отговор с резултат от проверката с писмо с
вх. № НС-04-03-49/03.09.2022 г. и повторно изпратено ни писмо от
ГД ГРАО от 5 септември 2022 г. с вх. № НС-04-03-49, с което ГД
ГРАО ни информира, че във връзка с наше писмо с изходящия
номер, който ви цитирах, е извършена проверка.
Резултатът от проверката е изготвен в списък в електронен вид
в ексел-формат, който ни е изпратен на 3 септември 2022 г. Поради
това очевидно писмото от 5 септември 2022 г. е изпратено по-скоро
да се подсигурят от Главна дирекция ГРАО, че сме получили това
от 3 септември 2022 г.
А във връзка с допълнително изпратен на 2 септември 2022 г.
списък с кандидатите с кандидатски листи с вх. № НС-04-03-47/1 от
ГД ГРАО са ни отговорили с писмо с вх. № НС-04-03-50 от
5 септември 2022 г., с което ни информират, че всички кандидати от
допълнително изпратения списък на 2 септември 2022 г. отговарят
на условията по решенията на Централната избирателна комисия и
могат да бъдат избирани. Докладвам ви го за сведение.
Припомням, че с писмо с изх. № НС-15-180/05.09.20222 г.
поискахме районните избирателни комисии в срок днес до 12,00 ч.
да извършат проверка за коректното въвеждане на имената на
кандидатите по кандидатски листи в системата cik.is-bg.net. Днес
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изпратихме повторно писмо с указания към районните избирателни
комисии – № НС-15-115/07.09.2022 г., с което отново напомнихме за
тази проверка, и поискахме да ни бъде изпратена информация, както
и в предходното писмо, от всяка районна избирателна комисия дали
е извършена проверката и дали коректно са въведени данните, за да
могат да бъдат извлечени оттам и изпратени на областните
управители за отпечатване на листите, които следва да бъдат
поставени пред изборните помещения.
Най-напред ви моля за последващо одобрение изпращането на
писмото от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали има подпапка „Проверка на кандидатски листи“.
Вътре в тази папка се съдържат изпратените до момента от
районните
избирателни
извършената проверка.

комисии

писма,

удостоверяващи

От 31 районни избирателни комисии 5 комисии все още
чакаме да изпратят писма. Това са: 3.Изборен район – Варна,
5.Изборен район – Видин, 22.Изборен район – Смолян, 24.Изборен
район – София-град и 26.Изборен район – Софийски. Три комисии
тепърва

ще

извършат проверката

и ще

изпратят по-късно

информация – 23.Изборен район – София, 19.Изборен район – Русе,
и 13.Изборен район – Пазарджик.
В две от районните избирателни комисии – Шести изборен
район – Враца – в кандидатската листа на мястото на заличения
кандидат на ПП МИР под № 6 не е отбелязано, че кандидатът е
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заличен. Същото е установено и при проверката в Хасково – нов
кандидат под № 8 на коалиция от партии „Справедлива България“.
Ще ви моля да вземем протоколно решение, с което да укажем
чрез системата на „Информационно обслужване“ АД да извърши
корекция в тези листи – в РИК – Враца, в листата на ПП МИР под
кандидат № 6 да пише „заличен“ и в листата на коалиция от партии
„Справедлива България“ в РИК – Хасково, под № 8 да пише
„заличен“.
Моля за протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в тази папка следва да
публикуваме и писмо от РИК – Шумен, с вх. № НС-15112/07.09.2022 г., с което ни уведомяват, че кандидат от ПП
„Народна партия истината и само истината“ е бил въведен със
сгрешено първо име. Коригирано е. Извърших проверка. Наистина е
коригирано въвеждането на името на кандидата. Останалите
районни избирателни комисии – виждате в табличката, която е
уърдовският файл, са изпратили писма със съответно описани в
таблицата входящи номера, които са и публикувани във вътрешната
мрежа. Така че няма да ви отегчавам да чета входящите номера. Ще
ги дам за попълване в протокола. Но всички останали районни
избирателни комисии с изключение на осемте, които споменах, са
извършили проверка и са изпратили информация на Централната
избирателна комисия, че кандидатите – имената им и поредността в
кандидатските листи – са въведени коректно.
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От звено „Регистри“ е извършена проверка за коректността на
тази информация. Така че повторно мога да потвърдя, че коректно е
въведена информацията за тези районни избирателни комисии в
системата.
За сведение ви докладвам още няколко писма от районни
избирателни комисии, изпратени от 5 септември досега във връзка с
кандидатските листи: писмо с вх. № НС-15-160/05.09.2022 г. от РИК
– Бургас, с което ни информират, че са взели решение за заличаване
регистрацията на кандидати за народни представители и ни
изпращат съответните решения; от РИК – Хасково, ни изпращат
актуализиран регистър на кандидатските листи с писмо с вх. № НС15-40-26/05.09.2022 г. Това е дошло с обикновена поща.
От 17.Изборен район – Пловдивски, по същия начин по
пощата е пристигнал регистърът на кандидатите с вх. № НС-15-4029/05.09.2022 г.; РИК – Враца, ни е изпратила на 5 септември 2022 г.
с вх. № НС-15-104 Решение № 62 за заличаване на кандидат по
указание на Централната избирателна комисия във връзка с
установено несъответствие и обстоятелства, че кандидатът не
отговаря на изискванията, за да бъде избиран. От същата Районна
избирателна комисия на 6 септември 2022 г. с вх. № НС-15-11 ни е
изпратено отново Решение № 62 заедно с писмо от РИК, копие от
нашето писмо, с което сме указали кандидатът да бъде заличен; от
РИК – Ловеч, имаме писмо с вх. № НС-15-113/07.09.2022 г. –
прикачен файл, съдържащ отговор за кандидатските листи. Това
писмо е следвало да бъде отнесено към предходното, което ви
докладвах. То касае проверката в кандидатските листи. Всички тези
писма ви ги докладвам в момента за сведение.
Във връзка с цялостната проверка на кандидатските листи ви
докладвам и писмо с вх. № НС-00-164/07.09.2022 г., което е във
връзка с наше писмо с вх. № НС-00-163, с което указваме на
„Информационно обслужване“ АД в 12,00 ч. на 7 септември 2022 г.
да преустанови възможността на районните избирателни комисии да
извършват корекции в кандидатските листи.
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С писмо – вх. № НС-00-164, „Информационно обслужване“
АД ни информира, че достъпът на районните избирателни комисии
до кандидатските листи е ограничен само за преглед, без
възможност за корекция и че кандидатските листи са коригирани
съгласно указанията на Централната избирателна комисия и всички
кандидати са изписани по един и същи начин с начална главна буква
на името.
Колеги, моля да одобрим последващо изпратеното писмо до
„Информационно обслужване“ АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Още едно писмо докладвам за сведение.
То е с вх. № НС-15-114/4 от 07.09.2022 г. от РИК – 24, във връзка със
заличен кандидат от кандидатската листа на БСП за България.
Колеги, следващият ми доклад е писмо с вх. № ЧМИ-00-47 от
07.09.2022 г. Припомням, че изпратихме на „Информационно
обслужване“ АД списъка с партиите и коалициите, които са
допуснати до участие в частичните избори за кмет на община Вълчи
дол, и ни информират, че данните се намират в системата. Това го
докладвам за сведение.
От Обществения съвет сме получили писмо с вх. № ЦИК-1225/05.09.2022 г., с което председателят на Обществения съвет ни
информира, че е насрочил заседание в сряда, 7 септември 2022 г. от
18,00 ч. Изпратен ни е линк, очевидно заседанието ще бъде онлайн.
Така че, който от колегите желае, може да се включи.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-10-23/05.09.2022 г. Това е
искане от представляващия ПП „Движение на непартийните
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кандидати“, с което ни информира, че променя лицето, което ще
отговаря за приходите, разходите, счетоводната отчетност на
Политическа партия Движение на непартийните кандидати, като
досега лицето Р. П. М. да бъде заменено с М. Х. К.
Във връзка с това предлагам да изпратим копие от искането за
информация на Сметната палата и да коригираме в нашия публичен
или друг регистър информацията за лицето, което ще отговаря за
приходите, разходите и счетоводната отчетност на Политическа
партия Движение на непартийните кандидати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:

Колеги,

моля,

процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви докладна записка с
вх. № ЦИК-09-258 от

господин Р. Ц. за директор на Дирекция

„Администрация“. Предлага се Централната избирателна комисия да
създаде за нуждите на работата на служителя за връзки с
обществеността Марина Кирилова служебна електронна пощенска
кутия в домейна на Централната избирателна комисия, да й се
предостави паролата с приемо-предавателен протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля да гласуваме.
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,
Цветанка Георгиева); против – няма.
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РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви писмо с вх. № НС-11-35/
05.09.2022 г., с което председателят на предизборния щаб на
Коалиция „БСП за България“ моли за нуждите на предизборната
кампания на коалицията за обучение и разяснения да бъдат
осигурени два броя машини.
В момента го докладвам за сведение, тъй като все още не сме
готови, по-скоро изпълнителят на обществената поръчка не е готов с
инсталиране на демоверсията на всички машини, както за
политическите партии, така и за тези, които ще бъдат изпратени в
страната на разположение на районните избирателни комисии, от
областните управители и общините, като ние нямаме все още
решение по колко машини на регистрирана политическа партия или
коалиция ще дадем. Така че затова ви го предлагам за сведение за
момента. В момента, в който имаме яснота по въпроса, ще ви го
докладвам отново с предложение.
В тази връзка ви докладвам от РИК 14, запитване с вх. № НС15-110 – молят за информация кога ще получат машините за
симулативно гласуване.
В тази връзка се надявам до края на деня да имаме яснота по
въпроса, да получим информация от изпълнителя „Сиела Норма“ АД
за колко дни би трябвало да се инсталира тази демоверсия върху
тези 460 устройства, които сме им възложили първоначално, за да
можем да информираме областните управители и районните
избирателни комисии и кметовете на общини кога да очакват тези
машини. Доколкото знам, той все още не е отговорил на писмата,
които изпратихме на 5 септември 2022 г. на „Сиела Норма“ АД с
информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ
докладчик в тази точка е господин Димитров.
Преди да му дам думата, искам да ви съобщя, че в 15,40 ч. ще
прекъснем заседанието за предвидена работна среща. Моля да го
имаме предвид при докладите.
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Колеги, определям колегата Войнов за малко да води
заседанието.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател!
Колеги, няколко пропуски, които се отнасят до инициативи на
различни международни партньори.
Докладвам писмо с вх. № ЦИК-00-232/1 от 05.07.2022 г., което
е дошло от IDEA lnternational. Адресирано е до госпожа Стоева, с
което ни информират, че ще отворят отново тяхната онлайн-анкета.
Молбата им е до 16-и да я попълним, тъй като това е основа за
тяхната работа. Докладвам го за сведение.
С вх. № ЦИК-07-108/05.09.2022 г. Международният център за
парламентарни изследвания ни информира за това, че ще проведе
уебинар на 19 октомври 2022 г. Има докладчиците, списък на
участниците, както и указания как да се регистрираме евентуално за
участие в уебинара. Това го докладвам за сведение.
С писмо с вх. № ЦИК-07-109/05.09.2022 г. сме информирани,
че след двугодишно прекъсване организацията, която се нарича
„Електронно гласуване“, също и

господин К., за когото ние

знаем, че се занимава в различни формати с темата, ще организира
хибридно събитие в Брегенц. Писмото е адресирано до госпожа
Ганчева.
Поканени сме да присъстваме или като физически участници в
Брегенц. От 100-те места, които са резервирани за тези цел, 50 вече
са заети. Указват ни как да направим регистрацията.
От А-WEB имаме покана за участие в бюлетина на А-WEB за
месец септември. Това е стандартна покана, всеки месец я
получаваме – вх. № ЦИК-07-110/05.09.2022 г. Във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали от предходното заседание има един
странен обширен документ, който е постъпил от името на господин
И. П. Списъкът с адресатите е много дълъг. Към писмото е
приложен план за изпълнение на Международната стратегия за
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развитие на международната ромска общност – Стратегия „РОМАБГ“. Писмото е кратко.
Колеги, това са основните документи на Международния
ромски съюз. Заслужава си всички да се запознаете с тях. Партньор е
И.
П.
05.09.2022 г.

Докладвам го за сведение – вх. № НС-22-146/

Последната преписка е с вх. № ЦИК-07-66/1. Канят ни да
участваме в Деветнадесетата европейска конференция на органите
по управление за провеждане на изборите. Също има онлайн
регистрация. Докладвам за сведение и това писмо. Благодаря ви.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ
докладчик е госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА
председателстващ!

ГАНЧЕВА:

Благодаря

Ви,

господин

Уважаеми колеги, ще ви докладвам няколко преписки,
свързани с лични данни във връзка с подписките, които подкрепят
регистрацията на партии и коалиции, тъй като не разбрах, че имаме
протоколно решение да се обобщават и изпращат за анонимизиране
с едно писмо. Аз обаче считам, че освен да се процедира по този
начин, сигналите, които ще ви докладвам, следва да бъдат
препратени и до Комисията за защита на личните данни, а именно
вх.№ НС-22-163, вх.№ НС-22-159, вх. № НС-22-149. В тях се сочи,
че има злоупотреба с лични данни.
Предвид горното приемам това за сигнал и следва да се
препрати до компетентния орган, а това е Комисията за защита на
личните данни.
В

останалата

част,

тъй

като

тези

сигнали

съдържат

волеизявление за последващи действия, както и молба за заличаване
от техните листи, аз предлагам да се процедира съобразно
протоколните решения на ЦИК – доколкото разбрах, от 5 септември
2022 г., които изпращаме за анонимизиране.
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Сигнал с вх. № НС-22-168 е аналогичен, но той не съдържа
волеизявление за анонимизиране. Затова предлагам само да бъде
препратен до КЗЛД.
Сега виждам, че по отношение на сигнала с вх. № НС-22-163
лицето сочи как се казва и е установило, че личните му данни са
ползвани неправомерно. Сочи, че ще подаде жалба лично в
Агенцията за личните данни, поради което ви предлагам той да не
бъде изпращан.
Моля за протоколно решение с оглед доклада ми – да одобрим
писмата по доклада ми.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте,
колеги, предложението за изпращане на писма. Не виждам
становища.
Обявявам процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам

вх.

№

НС-22-166/

07.09.2022 г. Лице, което се сочи като Т. У. – мисля, че за втори път
ни пише, само че предния път беше Т.: „Бих искал да попитам къде
трябва да подам жалба и по какъв образец, ако при проверката се
окаже, че името ми фигурира в списъците за подпис на партия, без
лично да се подписвам.“
Колеги, аз предлагам отново това писмо за сведение с оглед,
че лицето не посочва конкретни данни или не сочи, че е извършил
проверка. Ако има други становища, съм готова да ги чуя. Ако
установи, да ни сезира с конкретни данни, за да можем ние да
предприемем действия с оглед защита на неговия интерес.
Продължавам – писмо с вх. № НС-23-63/05.09.2022 г. – това е
всъщност писмо, което докладвах на предходно заседание, като
възложих тогава на директора да се изготви становище. Но днес
получих преписката без становище. То е поставено във вътрешната
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мрежа. С това писмо ни се искаше на основание Регламент 2016/679
на Европейския парламент и на основание чл. 58, § 1, буква „а“ и „д“
от Регламента се искаше на Комисията за защита на личните данни
да бъдат предоставени на електронен носител десетина избиратели,
подкрепящи съответната политически субекти, които участват в
изборите на 2 октомври 2022 г. В седемдневен срок се иска
информацията, като се сочи, че Комисията за защита на личните
данни на свое заседание, проведено на 23 август 2022 г. е приела
решение да извърши проверка относно обработването на личните
данни на починали лица в кампанията за предстоящите избори.
Проектът на писмо е във вътрешната мрежа и всъщност
обективира предоставяне на списъците на технически носител на
Комисията за защита на личните данни. Адресирано е до
председателя на комисията.
Предлагам да гласуваме това писмо и се надявам, че при
следващо възлагане, освен че докладваме подробно как някой готви
становища и докладни записки, да мога и аз да докладвам, след като
възложа, че е изготвено становище.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
виждате проекта за писмо. Има ли изказвания? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева,

Любомир

Георгиев,

Силвия

Стойчева,

Цветанка

Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам с докладите си.
Колеги,

връщам

на

доклад

писмо

с

вх.

№

МИ-23-

3/23.08.2022 г., което ви докладвах веднъж за запознаване ведно с
проект на отговор, който беше изготвен от администрацията.
Припомням, че това всъщност е писмо от госпожа Ц.
А., която сочи, че е от посолството на Кралство Дания в
България. Поставя ни въпроси. С оглед това, че писмото не е
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адресирано до Централната избирателна комисия по надлежния ред,
аз предлагам да приключим преписката и го докладвам за сведение и
за приключване на преписката. Ако някой друг колега има
предложение?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
следващ докладчик е господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, докладвам най-напред писмо
с вх. № НС-22-167/07.09.2022 г., което се намира във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали. Писмото е кратко и е от
гражданина Е. П., с което има и прикачена една снимка. В писмото
гражданинът твърди, че снимката е фейсбук-публикация от
младежка организация на партия. Твърди, че на него му изглежда
като агитация на чужд език, а присъства и флаг на чужда държава.
Представям това писмо не като сигнал, а като преписка, тъй
като го представям по този начин във връзка с § 1, т. 15, а и т. 17 от
Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс – снимка, за която
се твърди, че е от фейсбук. Докладвам го за сведение.
Също така за сведение докладвам и писмо с вх. № НС-0693/31.08.2022 г. от кмета на община Смолян. Писмото е във връзка с
предстоящите консултации, поканите за тези консултации във
връзка с образуването на подвижните секционни избирателни
комисии и по-точно във връзка с предстоящите консултации за
определяне

съставите

на

бъдещите

подвижни

секционни

избирателни комисии. Тъй като предстои Централната избирателна
комисия да се произнесе със съответно решение, предоставям това
писмо само за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ
докладчик е колегата Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: В папка с мои инициали от днес ви
докладвам опис на постъпилите в Централната избирателна комисия
постановления за отказ или за прекратяване на образуване на
наказателни производства.
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Докладвам ви първо писмо с вх. № МИ-09-571, което е
постановление за прекратяване на наказателно производство – първо
него, защото то е за прекратяване, а другите са за откази.
Основанието за прекратяване е, че разследващият орган е приел, че
от субективна страна няма извършено престъпление, поради което
постановява прекратяване.
След като се запознах с мотивите на разследващия орган,
считам, че същите са обосновани и нямаме материални или
процесуално-правни предпоставки за обжалването му, същото да
остане без обжалване и да бъде приложено към архив.
Моля за протоколно решение в този смисъл.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ:

Чухте

предложението. Има ли изказвания? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви за сведение и запознаване
по същите мотиви – поради липса на материални и процесуални
предпоставки за обжалване, постановление за отказ за образуване на
наказателно производство от различни прокуратури писма със
следните

вх.

№№:

ЧМИ-09-28

на

Районна

прокуратура

–

Благоевград, МИ-09-575 на Районна прокуратура – Благоевград,
МИ-09-571 на Районна прокуратура – Смолян, НС-09-99 на Районна
прокуратура – Благоевград, НС-09-85 на Районна прокуратура –
Плевен, НС-09-116 на Софийска районна прокуратура, НС-09-120 на
Районна прокуратура – Шумен, НС-09-135 на Районна прокуратура
– Разград.
На Софийска районна прокуратура ви докладвам няколко вх.
№№ НС-09-135, НС-09-158, НС-09-176, НС-09-177, НС-09-178 и
НС-09-180, на Районна прокуратура – Търговище, вх. № НС-09-181,
на Софийска районна прокуратура с вх. № НС-09-88 и НС-09-141, на
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Районна прокуратура – Русе, вх. НС-09-110, на Софийска районна
прокуратура вх. № НС-09-109 и на Районна прокуратура – Русе две
постановления с вх. № НС-09-117 и вх. № НС-09-130. Докладвам ви
ги за сведение и запознаване.
Докладвам ви за сведение и запознаване едно писмо, което е
получено по имейл на Централната избирателна комисия с вх.
№ НС-22-161. Същото е писмо от лице, което ни изпраща някаква
разпечатка от статия от интернет сайт. Тъй като не касае дейността
на Централната избирателна комисия, ви го докладвам само за
запознаване и сведение.
Докладвам ви също писмо с вх. № НС-23-65, което е от
изпълнителя по възложената изработка и преработка на материали,
свързани с агитационна кампания, просто ни изпращат окончателен
файл в PDF-формат с плаката, който ще бъде разпространяван от
Централната избирателна комисия за гласуването с машина. Имам
предвид хартиения плакат.
В тази връзка правя свързан доклад с № ЦИК-09-261. Между
другото, няма ги в моята папка от днес и, ако бързо докладвам, моля
да ме извините. Това е докладна записка от директора на Дирекция
„Администрация“ във връзка с одобряването на предложеното от
„Български пощи“ по отношение на отпечатването, пакетирането и
разпространението на тези плакати. Молят да бъде одобрено
направеното предложение. По отношение на отпечатването и
пакетирането цената без ДДС е 6800 лв., а 8160 лв. е с ДДС, а за
транспортирането допълнителната сума за транспортиране е 3740 лв.
без ДДС и 4176 лв. с ДДС.
Моля

да

одобрим

направеното

предложение

и

да

упълномощим председателя на Централната избирателна комисия да
подпише договор с Български пощи, за да може да приключи тази
процедура и да започне разпространението. А така, както е отразено,
до 12 септември да започне изработката на плакатите, за да могат да
бъдат разпространени своевременно.

27
Моля за протоколно одобрение
упълномощаването на председателя.

на

предложеното

и

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте предложението. Има ли изказвания по проекта за договор? Не
виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик е госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, с вх. № НС-22-169/
07.09.2022 г. сме получили жалба от И. Л.
Г., с която
той ни съобщава, че при проверка на сайта на Централната
избирателна комисия е открил името си в подписката на ПП
„Единна народна партия“. Много подробно е описано това събитие в
неговата жалба. Очаква решение по жалбата си. Пише ни, че никога
не е членувал в тази партия, не е гласувал за нея и няма нищо общо с
нея. За него е мистерия как са попаднали личните му данни в тази
подписка.
Предлагам ви да изпратим писмо до Комисията за защита на
личните данни с копие до лицето, подало жалба, и по компетентност
да изпратим жалбата на комисията да се произнесе по нея.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ

ВОЙНОВ:

Чухте,

колеги, предложението за препращане до Комисията за защита на
личните данни. Не виждам желаещи за изказване.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-22-154/05.09.2022 г. Получено е от

М.

А., която се
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представя мениджър в компания за организация на събития. С
писмото ни информира, че в периода 29 септември – 2 октомври
2022 г., в Албена ще се състои Национален конгрес по кардиология,
на който ще присъстват над 900 души. Съответно ни пита какви са
възможностите за гласуване на тези хора там, на място.
Предлагам ви текст на писмо. Моля да го погледнете, намира
се във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. С него да я
информираме, че гласуването в Република България се извършва по
постоянен адрес и с личната карта. Изборният кодекс не предвижда
възможност за гласуване в място, в което избирателят няма адресна
регистрация и съответно информация за гласуване по настоящ адрес,
когато има направена такава регистрация.
Ако нямате възражения, моля да одобрим текста на писмото и
да го изпратим.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Чухте предложението за писмо. Не виждам желаещи за
изказвания.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам още едно
писмо, което е с вх. № НС-22-125 – второ такова, като първото е
получено на 2 септември 2022 г., а второто е от 5 септември 2022 г.
и от И. Г., като с второто писмо той ни пише колко дни трябва да
чака за отговор и щял да покаже това на медиите. Питането му е как
може да гласува на място, различно от постоянния му адрес.
Предлагам ви текст на писмо, с което да го уведомим, че
многократно Централната избирателна комисия, включително чрез
медиите, обявява, че отговорите на постъпили въпроси се намират
на интернет-страницата в съответната рубрика. Посочваме му за
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улеснение в кой номер отговор може да намери отговор на
зададения въпрос.
Ако нямате възражения, да го изпратим.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

ВОЙНОВ:

Чухте,

колеги, предложението за писмо. Има ли становища? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 1
(Севинч Солакова).
Колеги, прекъсвам заседанието за проветряване до 16,30 ч.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. Десет членове
сме в залата – имаме кворум за заседание.
Колеги, има ли предложения по дневния ред?
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам да включим нова точка,
която да е: „Решение за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка чрез договаряне с предмет „Компютърна
обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаване на
бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „Проект на решение
за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
договаряне без предварително обявление с предмет „Възлагане на
компютърната обработка на данните от гласуването в изборите на
2 октомври 2022 г.“
Колеги, предлагам ви, за да не преномерираме точките от
дневния ред, това да е точка 9, но ще дам думата на господин
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Димитров по-рано с оглед, като бъде прието решението и
действията, които трябва да бъдат предприети след това за
публикуване на обществената поръчка.
Има ли други предложения по дневния ред, освен новата
точка 9? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против –
няма.
Преминаваме към точка девета:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С
ПРЕДМЕТ: „ВЪЗЛАГАНЕ НА КОМПЮТЪРНАТА ОБРАБОТКА
НА ДАННИТЕ В РИК И В ЦИК ОТ ГЛАСУВАНЕТО И
ИЗДАВАНЕТО НА БЮЛЕТИН НА ЦИК С ТЕХНИЧЕСКИ
НОСИТЕЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.”
Давам думата на господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Колеги, в папката на работното заседание с днешна дата има
пакет от документи, които са свързани с обществената поръчка по
компютърна обработка на данните в РИК и ЦИК и издаването на
бюлетин с резултатите от изборите.
В предложения проект има две корекции: в т. 4, поставям
корекцията, която е в началото, за прогнозната стойност на
обществената поръчка вместо 3890 всъщност да запишем 3800 без
ДДС.
И втората корекция е изречението, в което се говори за
подробно ценово предложение по видовете дейности.
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Има и още една малка корекция, трябва да заличим
„поотделно във времето“ в т. 2, първо, второ и трето тире.
Това са предложенията ми по проекта, такъв какъвто е в
мрежата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Димитров,
продължете с Вашия доклад.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е текстът, който ние трябва да
гласуваме, за да можем да обявим обществената поръчка и да
поканим, разбира се, „Информационно обслужване“ АД на
преговори. Но това са параметрите, които би трябвало да обявим
преди да ги поканим, за да получим и техните предложения.
Моето предложение е да одобрим решението, такова каквото
е, с предложените две корекции.
Колеги, в този проект е записано, че гаранцията е в размер
на 3%.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на решение, за да няма разминаване между проекта на документи и
това, което трябва да подложа на гласуване, в папката на господин
Димитров прогнозната стойност е 3 млн. 800 хил. лева без ДДС. А в
т. 6.1. е „до 5%“.
Посочена е банковата сметка, по която се предоставя
гаранцията, ако е парична сума.
Колеги, извинявайте, тъй като в проекта на решение е
записано „до 5“, няма как да е до 5, то е 5%. Така че моля да
обърнете внимание на служителите от администрацията, които са
подготвили проектите на документи. Така излиза, че е по избор.
Моля за вашите изказвания по проекта на решение, както беше
представен.
Колеги, тъй като има публикуване на проектната
документация на различни места, отлагам приемането на това
решение, като ще помоля, докато докладват останалите колеги,
господин Димитров, да укажете на

администрацията да качи в
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днешното заседание във Вашата папка финалните документи по
обявяване на обществената поръчка.
Продължаваме с точка четвърта:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия са получени две писма от различни податели, които са
свързани с функционалности на сайта на Главна дирекция ГРАО във
връзка с подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес.
Предлагам да изпратим и двете писма за предприемане на
действия по компетентност от ГД ГРАО. Те са съответно с вх.
№ НС-22-162/07.09.2022 г. и вх. № НС-22-165, също от 7 септември
2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз не бях
сигурна дали имаме съобщение на нашата страница. Добре.
Имате ли други предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване да препратим по компетентност на
ГД ГРАО писмата на гражданите с копие до тях, разбира се, тъй като
е свързано с тяхна функционалност и затруднения в използването ѝ.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова,

Силвия

Стойчева,

Цветозар

Томов

и

Цветанка

Георгиева), против – няма.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място
предлагам за последващо одобрение Решение за одобряване на
предпечатния образец на бюлетината за извън страната.
Днес на заседание на работната група прегледахме
съдържанието. Генерирана беше в електронната система. В 13,17 ч.
бюлетината е одобрена. Преди нас шест избирателни комисии вече
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бяха одобрили предпечатния образец за съответния изборен район.
Така че можем да кажем, че отпечатването на бюлетините започна.
Ще предоставя на колегите, които участват сега в
заседанието, за подписване разпечатката от интернет, от
електронната система съгласно Решение № 1266 на Централната
избирателна комисия.
Моля за последващо одобрение. Да започнем с председателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Току-що в Централната избирателна
комисия пристигнаха предпечатни образци на изборни книжа за
съгласуване, те са по три броя от всеки вид, с молба от
администрацията на Министерския съвет след одобряване по два
броя да бъдат върнати при тях, за да може да се възложи
отпечатването им на избраната печатница – вх. № НС-0333/07.09.2022 г.
Образците на изборни книжа следва да се намират в зала № 42,
тук при нас, за да може всички колеги да се запознават. Ще бъде
възложено извършване на проверка за съответствие с одобрените от
Централната избирателна комисия изборни книжа.
Колеги, докладвам ви за сведение вх. № НС-0445/05.09.2022 г. – указания за подготовка и представяне на
проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в
съответствие с указанията за изготвяне на проектобюджета за
2023 г., както и актуализираните бюджетни прогнози за 2024 г. и
2025 г., за предоставяне на главния счетоводител за попълване на
информацията по предоставените от Министерството на финансите
макети. На този етап приключих, благодаря.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
продължаваме със следващата точка – пета:

Колеги,

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, моля за
последващо одобрение на писмо, което изпратихме до кмета на
Вълчи дол относно консултациите за съставяне на СИК с указание
да използват Методическите указания към Решение № 1281 на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване на писмото, което преди началото на заседанието
изпратихме с цел бързина.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с довереното
изграждане на софтуера, който Централната избирателна комисия
смята да направи, предлагам проект за изменение на Решение
№ 1282-НС, като изменението е само в т. 3, където думите „9 юли
2021 г.“ се заменят с „11 ноември 2021 г.“.
Проектът на решението е в моята папка, подпапка „Доверено
изграждане“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по този проект?
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбирам, че пак ще приемаме текстове в
неопределена форма, казвал съм го, пак ще го кажа.
Тук се препраща към едно решение на Централната
избирателна комисия по отношение на инсталационните флашки
някъде към седма, осма, девета и така нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

изменението на Решение № 1282.

НЕЙКОВА:

Гледаме
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: С извинение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания или предложения по проекта на решение? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов и Цветанка Георгиева), против – 1 (Ерхан Чаушев).
Решението е № 1396-НС/07.09.2022 г.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с
току-що приетото решение в моята папка има проект за правила
относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на
изходен код, който ще се използва за изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г. Тези правила ги обсъждахме
вече няколко седмици, те са съгласувани с Министерството на
електронното управление и с ДАНС, обсъдихме ги и днес на работна
група. Така че предлагам да ги приемем в този вид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на правила за доверено изграждане, моля, ако имате изказвания.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Обсъждахме с ДАНС един друг вариант на
тези правила. Този в т. 3.1. с ДАНС не е обсъждан. Това е.
Второ, тук казваме, че с едно последващо решение ще обявим
колко инсталационни флашки ще правим. Може и да го направим,
може и да не го направим. Ама с този тип неопределености и
поведението на изпълнителя, именно по отношение на демо
версията му бяха зададени такива въпроси, включително и по
отношение на периода, в който ще пребивават инсталационните
техници, така да ги наречем.
В крайна сметка кой кога ще разбере колко инсталационни
флашки ще има в склада и чрез какво техническо устройство ще
започнат да се копират въпросните екземпляри, както е записано
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тук, поради което пак има неясноти тук и това не мога да го
подкрепя. Ама, хайде, да видим кога ще се появят тези ясноти в тези
неясноти. И дали от едно копие на флашка може да се реципиират
безкрайно много други флашки?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов,
заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Само искам да кажа, че това, което е
записано в ал. 6, че полученият в резултат на довереното изграждане
FSA архив се предава на екипа, определен от Централната
избирателна комисия, брой еднообразни екземпляри на
упълномощените членове на Централната избирателна комисия.
Това не са инсталационните флашки, а те се образуват, както е
описано в ал. 7. Те се записват върху флаш памет и няма нищо общо
с това колко броя еднообразни екземпляра ще получат членовете на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Когато не се схваща смисълът, за което се
говори, никой не е оспорвал, че тези ще бъдат в един екземпляр.
Проблемът е този екземпляр като отиде в склада, колко копия ще
има, кой ще го разбере, кога ще го разберем, ще го определим ли и с
каква машина или компютър, или с някакво си допълнително
устройство

ще

започнем

да

размножаваме

въпросните

инсталационни флашки?
Ето в това беше смисълът на моето изказване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:

Заповядайте,

господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм с колегата Чаушев, но това
няма нищо общо с процедурата по доверено изграждане. Това е
допълнителна дейност, която Централната избирателна комисия
трябва да свърши, за да установи броя на тези инсталационни
флашки, но те, пак повтарям, нямат нищо общо с процедурата, която
разглеждаме в момента.

37
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ
заповядайте, господин Чаушев.

НЕЙКОВА:

За

реплика,

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Всичко е взаимно свързано. Смисълът на
това доверено изграждане е да се достигне до инсталационна
флашка, която да влиза във всяка 11-хилядна и не знам колко си там
машина.
И ако това не се уточни, и кога ще се уточни, ние какво
правим? Какво от това, че в някаква си защитена среда ще получа
една флашка със съответното му доверено изграждане, билдване или
нещо подобно?
Какво от това, като става въпрос за реални действия в склада,
където е тъкмо проблемът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз,
доколкото си спомням от обсъжданията на този проект на правила,
специално текстът на чл. 5, ал. 6 – че полученият в резултат от
изграждането архив се предава от екипа в определен от ЦИК брой,
имаше предложение да бъде 3 броя, имаше предложение и за 15.
И двете предложения не събраха необходимото мнозинство и
остана текстът „определен от ЦИК брой“, за да има възможност
Централната избирателна комисия да определи броя еднообразни
екземпляри.
В ал. 7 вече, това, което и колегата Чаушев казва, и аз съм
съгласна с него, че трябва да има ред и правила, и яснота най-вече,
колко ще бъдат инсталационните флашки, които ще бъдат
предоставени на изпълнителя за инсталиране на машините, но
според мен това трябва да бъде уредено в отделно решение на
Централната избирателна комисия след като бъде направено
довереното изграждане. Даже може би преди процедурата по
доверено изграждане трябва да вземем това решение, за да може в
момента, в който се подготви инсталационното изображение върху
флашпаметта, да е ясно колко броя флашпамети се предават на
изпълнителя, той има ли право да ги размножава, няма ли или ще
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работи само с броя дали 15, 20 или 30, които Централната
избирателна комисия предостави.
Но моето мнение, като чета текста, е, че това е за отделно
решение на Централната избирателна комисия.
Колеги, има ли други изказвания или предложения по текста?
Няма.
Моля, режим на гласуване по така представения проект на
правила за реда и условията за извършване на доверено изграждане
на изходен код за изборите на 2 октомври 2022 г.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – 2 (Ерхан Чаушев и Севинч Солакова).
Решението е № 1397-НС/07.09.2022 г.
Господин Войнов, имате ли други доклади?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от
Министерството на електронното управление с вх. № НС-04-46. С
него ни уведомяват, че Министерството на електронното управление
съвместно с БИМ и БИС планират да проведат събитие в сградата на
Министерството на електронното управление на 9 септември 2022 г.
от 10,00 ч. Предлагат на събитието да се направи демонстрация на
ТУМГ, в това число се предвижда да се извърши разглобяване на
устройството. И молят да им предоставим един брой устройство за
машинно гласуване, комплектувано с необходимия хардуер, софтуер
и смарткарти.
Тъй като това беше идея на Централната избирателна комисия,
предлагам да изпратим писмо до Министерството на електронното
управление, с което да ги уведомим, че предлагаме събитието да се
проведе в Централната избирателна комисия през следващата
седмица, като допълнително ще ги уведомим за дата и час.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с
направения доклад на колегата Войнов ви предлагам малко по-късно
да подложа на гласуване отговорът на Централната избирателна
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комисия, тъй като искам да уточня някои въпроси с Министерството
на електронното управление във връзка с организацията на това
демонстрационно събитие, ако не възразява докладчикът.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм. Преминавам към следващия
доклад.
Колеги, във връзка с подготовката на машини за гласуване с
демо версия предлагам да изпратим писмо до “ЕнЕрДжи Сорс”, с
което да им укажем да ни подготвят 460 броя заредени батерии,
които да вземем утре. Проектът на писмо е в моята папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение? До управителя на “ЕнЕрДжи Сорс” да ни подготвят
заредени батерии, за да можем да ги предоставим за машините,
които ще са за демо версията.
Има ли изказвания, предложения? Няма.
Предлагам ви с това

писмо да гласуваме и

писмо до

Народното събрание с молба за осигуряване на транспорт.
Моля, режим на гласуване за двете писма.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: В тази връзка предлагам да изпратим и
писмо до Главна дирекция „Жандармерия“ и до “Карго-партнер”, с
което да им укажем, че утре ще доставим в склада 460 батерии,
които ще предадем на “Карго-партнер” с приемо-предавателен
протокол, като предлагам аз и колегата Георгиев да предадем
батериите и да подпишем протокола и също така Главна дирекция
„Жандармерия“ да ни допусне до склада заедно с двама
представители на “Карго-партнер”. Проектът на писмо е в моята
папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване на писмото за достъп до склада.

40
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, пак във връзка с
батериите ви докладвам писмо с вх. № НС-23-53/02.09.2022 г. Това
писмо е в моята папка, подпапка „Докладна записка акумулаторни
батерии“. Това писмо е от “ЕнЕрДжи Сорс” и в отговор на нашето
запитване ни предоставят оферта за наемане на 1599 броя батерии за
СУЕМГ.
В тази връзка е постъпила докладна записка от директора на
Дирекция „Администрация“, с вх. № ЦИК-09-260/07.09.2022 г.
относно предоставянето под наем на 1599 акумулаторни батерии за
СУЕМГ от “ЕнЕрДжи Сорс” на Централната избирателна комисия.
Към докладната записка е приложен проект на договор между
Централната

избирателна

комисия

и

“ЕнЕрДжи

Сорс”

за

предоставяне под наем на 1599 СУЕМГ.
Проектът за договор го обсъдихме в работната група, така че
предлагам още веднъж да го погледнете и, ако няма забележки, да го
одобрим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания или предложения във връзка с направения доклад? Няма.
Моля, процедура по гласуване на направеното предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от
“Карго-партнер” с вх. № НС-23-74. То е във връзка с постъпило
запитване от „Сиела Норма“ АД до тях дали е възможно да се
използва и съседното хале за складиране на СУЕМГ.
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От “Карго-партнер” ни информират, че ползването на
съседното хале е възможно само частично с около две трети от
капацитета му, и то след 19 септември 2022 г., като тази част от
халето може да се отдели чрез временни вътрешни преградни стени,
като не е възможно да се заключи цялото хале.
Молят за нашето становище, за да знаят дали да започнат
частично освобождаване на халето.
Освен това искат и нашето съгласие от петък преди изборния
ден до понеделник след изборния ден експедирането и обратният
прием на СУЕМГ да се осъществява от всички рампи и складови
зони на „Карго партнер“, тъй като в хале № 5 има само две рампи, а
са нужни минимум 15.
Предлагам да изпратим писмо до “Карго-партнер”, с което да
ги уведомим, че при необходимост от допълнителна площ „Сиела
Норма“ следва да уведоми Централната избирателна комисия, след
което комисията да вземе съответното решение, за което ще бъдат
уведомени от “Карго-партнер”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам да добавим в писмото, че
кореспонденцията между Централната избирателна комисия и
“Карго-партнер” не следва да бъде копирана за „Сиела Норма“ АД,
независимо дали е постъпило запитване оттам или не. И без
последното, преди „независимо“ – точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против
– няма.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от
„Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-73. С него ни предоставят
информация по нашите запитвания относно необходимия брой
инсталационни флашки за инсталиране на машините с демо версия,
както и дейностите, които ще изпълнява всеки един техник.
Освен това ни уведомяват, че за инсталирането на 500 машини
ще са им необходими 1026 броя флаш памети.
Докладвам писмото за сведение и запознаване, като след
получаване на информацията от Министерството на вътрешните
работи и ДАНС за лицата, които изпратихме на проверка, ще
подготвя проект на писмо до „Сиела Норма“ относно инсталацията
на демо машините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отново непълен отговор от „Сиела Норма“
АД.
Питахме ги за какъв период ще свършат работата за
инсталиране от тези хора, които ни бяха посочени. Мълчание!
Какво става тук? Ако го дадем сега, както и ще го дадем после
– за влизане в склада, тези хора колко ще стоят в склада? Откога
докога? Нали трябва да уведомим и „Жандармерията“ там?
Пропуски ли им дават? Какво им дават? Те отсега влизат в склада и
започват нещо да вършат, като искането беше конкретно само и
единствено за демо версията. Карай!
Фиксирам го сега, че отговорът на писмото е много непълен.
Но пак ще го кажа, когато ги проверят и да видим за колко време ще
им издадем пропуските.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов,
заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, действително не са отговорили на този
въпрос и затова аз предлагам, когато им напишем писмото за
допуск, ние да им определим срока, за който да стоят.
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Уважаеми колеги, последното писмо е с вх. № НС-06-102.
Писмото е от община Минерални бани и с него ни изпращат заповед
на кмета за промяна на адреса на една избирателна секция.
Докладвам писмото за сведение, като ще възложа да бъде
променен адресът на секцията в публикуваната таблица за
избирателните секции с машинно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вие имате ли
готовност с Проект на решение?
Продължаваме с девета точка от дневния ред:
ЗА

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ
„ВЪЗЛАГАНЕ НА КОМПЮТЪРНАТА ОБРАБОТКА НА
ДАННИТЕ В РИК И В ЦИК ОТ ГЛАСУВАНЕТО И ИЗДАВАНЕТО
НА БЮЛЕТИН НА ЦИК С ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ ЗА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.”
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви. Проектът на решение
е коригиран с всички направени бележки и е в днешния дневен ред,
там, където имаме обществена поръчка за компютърна обработка на
данните. Има отделна папка, отворете я и в нея можете да намерите
втория уърдовски файл, който е „Решение за откриване на
обществената поръчка“.
Нанесъл съм корекциите, които обсъждахме тук, включително
относно цената – каква е, 5-те % гаранция и другите, които в
основата си бяха редакционни.
Предлагам да одобрим това решение и на практика с
одобрението може да се пристъпи към обявяването на тази поръчка.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Проектът

на

решение е в днешното заседание, папка „Обществена поръчка за
компютърна обработка“, да е ясно.

44
Колеги, имате ли изказвания по проекта на решение,
предложения по текста? Може би редакционно първия абзац.
Колеги, по проекта на решение има някои редакционни
поправки в мотивите на решението според мен – в първия и втория
абзац.
Най-общо ви предлагам редакцията да бъде, че „Централната
избирателна комисия на основание чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния
кодекс с Решение № 1234/11.08.2022 г., изменено с Решение № 1237
от 12 август 2022 г., е определила изискванията към организацията
и технологията…“, и така до края на изречението.
Вторият абзац според мен е излишен, тъй като по-надолу
казваме, че изпълнителят има изключителни права, които са му
предоставени с разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния
кодекс. В този смисъл да бъдат мотивите в началото на Проекта на
решение.
Имате ли други предложения?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приемам предложението. Вторият
абзац нищо не добавя, освен да повтаря някакви алинеи и членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По останалата част
на проекта има ли предложения?
Колеги, запознахте ли се с проекта и редакционните поправки
в мотивите, като първият абзац да остане със съответните корекции
и по-надолу: „…на основание чл. 57, ал. 1, т. 33 Централната
избирателна комисия да отправи покана до „Информационно
обслужване“, и така нататък.
Имате ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване на Проекта на
решение със съответните редакции.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1398-НС/07.09.2022 г..
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам да гласуваме проекта за
покана, който се намира в същия файл, като определим датата
9 септември 2022 г. и трябва да видим какъв час, примерно 14 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Защо не 10,30 ч.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре, 10,30 ч.
И, разбира се, трябва да се попълни Решение № 1398, което
вземаме днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И вторият абзац на
поканата да е съобразно току-що приетото решение.
По проекта на покана – да бъде поканено Дружеството за
провеждане на преговори на 9 септември 2022 г. от 10,30 ч. в
Централната избирателна комисия, като представят оферта за
изпълнението на предмета на договора с техническо и подробно
ценово предложение по видове дейности, моля, режим на гласуване.
Колеги, тъй като във връзка с този доклад има необходимост
от уточняване на част от документите, прекъсвам заседанието за
15 минути, след което ще продължим.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия – девет членове
сме в залата, имаме кворум.
Продължаваме с точка седма:
ДОКЛАДИ ПО ЗДОИ.
Госпожа Гергана Стоянова има думата, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви проект на
писмо до Сдружение „Музикаутор“, което е в изпълнение на
влязлото в сила Решение по адм. дело № 3796/2022 г. на
Административния съд – София-град, във връзка със заявление на
горепосоченото
информация.

сдружение

за

предоставяне

на

обществена

46
Подготвен е проект на писмо, в който в изпълнение на
съдебното решение да се предостави съответната информация по
заявлението на „Музикаутор“.
Моля да погледнете проекта на писмото. Има малки
технически корекции в текста му, някои дребни грешки. Ако имате
нещо допълнително по текста, моля да обсъдим и да гласуваме
изпращането на това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по направения доклад? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Преминаваме към точка осма:
ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка
„работно заседание“ на утрешния ден са качени два файла. Единият
– проект за решение за обявяване на секциите извън страната по
чл. 12 на Изборния кодекс, другият – таблица, където са записани
секциите, които се предлагат в решението за обявяване, и данни за
тях.
Сега го докладвам за сведение. Това, което предлагам, е утре
работната група да се събере и да огледа още веднъж проекта и
приложението към него. Пак ще повторя, че самото предложение
съдържа и данни, които не са необходими конкретно за това
решение, но е полезно да огледаме и тях. След обсъждането в
работната група да бъде внесен в залата за обсъждане и евентуално
приемане.
В момента докладвам за сведение и запознаване – в утрешна
дата, папка „Работно заседание“. Проектът на решение е уърдовски
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файл с наименование „НС определяне на места в държавите, в които
се образуват избирателни секции“.
И другото е екселски файл „приложение секции извън
страната“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов,
имате ли друго като доклад в тази точка?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се
запознаете с преписките, които докладва колегата Томов, за да сме
подготвени утре за работното обсъждане.
Продължаваме с точка шеста:
МЕДИЙНИ ПАКЕТИ.
Заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Най-напред, колеги, постъпилите запитвания. Знаете, че тях ги
одобряваме с общо решение, тъй като в общия случай средствата по
отделните пакети са налични.
Първият вх. № е НС-24-98/08.09.2022 г. Запитването е от
„Филтър медия груп“ ООД. Заявката е получена от ПП „България на
труда и разума“. Общата стойност на заявката е 24,000 лв. с ДДС.
С вх. № НС-24-78 сме получили запитване от БНТ за медиен
пакет от Коалиция „Български възход“, която има все още средства.
Заявката е на стойност 20,508 лв.
С вх. № НС-24-47 сме получили заявка от БНТ за медиен
пакет от Коалиция „Справедлива България“. Налична е сумата,
предлагам да бъде одобрена. Заявката е на стойност 6000 лв.
С вх. № НС-24-49 Netinfo е подал заявление за ползване на
пакета на ПП КОД, като общата стойност на запитването е 12,650 лв.
С вх. № НС-24-50/05.09.2022 г. сме получили запитване от
OFFNews.bgотносно медийния пакет на „Глас народен“. Стойността
на запитването е 38,080 лв. с ДДС. Все още е налична в този пакет.
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С вх. № НС-24-49 сме получили запитване от ПП „Българска
социалдемокрация – Евролевица“, която е влязла в контакт с УЕБ
ГРУП и това е фирмата, която поддържа „aktualno.com“. Заявката е
на стойност 2010,40 лв. с ДДС.
С вх. № НС-24-51 сме получили запитване, което е постъпило
от „Фактор БГ“ за Политическа партия „Консервативно обединение
на десницата“. Стойността на заявката е 3,340 лв.
Предлагам всички тези заявки да бъдат одобрени. В пакетите,
които засягат тези запитвания, има наличните суми. Да приемем
протоколно решение, с което да ги одобрим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова,

Силвия

Стойчева,

Цветозар

Томов

и

Цветанка

Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, това са вече договори, това не са
запитвания.
С № НС-24-79 е постъпила преписка, с която ПП „Правото“ е
сключила договор с БНТ на стойност 6000 лв. с ДДС.
Предлагам да одобрим този договор, така както е постъпила
преписката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова,

Силвия

Стойчева,

Георгиева); против – няма.

Цветозар

Томов

и

Цветанка
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-77/07.09.2022 г. е
постъпил за одобрение договор между коалиция „За теб България“ и
Телевизия „Евроком“. Сумата, на която е сключен договорът, е
39 984 лв. с ДДС. Тази сума е налична и може да бъде изразходвана
по този договор.
Предлагам да одобрим договора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-76 е постъпил за
одобрение договор между ПП „Правото“ и Телевизия „Евроком“.
Общата стойност на договора е 20, 400 лв. с ДДС.
Предлагам да одобрим този договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля да гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова,

Силвия

Стойчева,

Цветозар

Томов

и

Цветанка

Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следва вх. № НС-24-75/07.09.2022 г.
Това е предложение от Телевизия „Евроком“ отново и ПП
„Български национален съюз „Нова демокрация“. Стойността на
договора, който ни е предложен за одобрение, е 39,936 лева.
Повтаряме същата сума, която вече веднъж гласувахме. Налична е
сумата.
Предлагам да одобрим този договор.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева,
Георгиева); против – няма.

Цветозар

Томов

и

Цветанка

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-74/07.09.2022 г. е
постъпило предложение да одобрим договор между Движение на
непартийните кандидати и отново Телевизия „Евроком“. Стойността
на договора, който е предложен за одобрение, е 11,286 лева с ДДС.
Предлагам да одобрим този договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова,

Силвия

Стойчева,

Цветозар

Томов

и

Цветанка

Георгиева), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-73/07.09.2022 г. е
постъпило предложение да одобрим договор отново между
Телевизия „Евроком“ и „Българско национално обединение“.
Стойността на договора, който трябва да одобрим, е 39,984 лева с
ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова,

Силвия

Стойчева,

Георгиева); против – няма.

Цветозар

Томов

и

Цветанка
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-72/07.09.2022 г. е
постъпило предложение да одобрим договор отново между
Телевизия „Евроком“ с ПП „Пряка демокрация“. Стойността на
договора, приложен ни за одобрение, е 27,948 лева с ДДС.
Предлагам да одобрим този договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева,
Георгиева); против – няма.

Цветозар

Томов

и

Цветанка

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Още три предложения имаме за
одобрение.
С вх. № НС-24-71 сме получили проект на договор, който
трябва да одобрим, сключен между ПП МИР и Телевизия „Евроком“
на стойност 12,000 лв. с ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова,

Силвия

Стойчева,

Цветозар

Томов

и

Цветанка

Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, следващият вх. № е НС-2470 и договорът е учудващ, тъй като е сключен между Пресгрупа
„Утро“ ЕООД Русе и ПП „Движение на непартийните кандидати“.
Стойността на договора е 190 лева и 8 стотинки с ДДС. Но това е
забележително число, като се има предвид какво гласувахме до
преди малко.
Предлагам да одобрим този договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният за днес договор, който
ни е предложен за одобрение, е постъпил с вх. № НС-24-69, сключен
между „Български съюз за директна демокрация“.
Предлагам да отложим това гласуване, за да направя една
справка, поради неточност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров,
понеже микрофонът Ви беше изключен, последния договор ще бъде
предложен за одобрение в следващото заседание, така ли?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще докладвам този договор за
одобрение на следващото заседание на Централната избирателна
комисия – вх. № НС-24-69.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължете с Вашия
допълнителен доклад по т. 9.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, т. 9 е допълнение към
доклада, с който приехме Решение за откриване на възлагане на
обществена поръчка за компютърна обработка на резултатите от
изборите.
Допълнително към този доклад трябва да се добави
контролният лист, който е с днешна дата и е подписан от
финансовия контрольор. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, остана един последен въпрос.
Господин Войнов, заповядайте, връщам за гласуване Вашето
писмо, което предложихте да изпратим в отговор на предложенията
на Министерството на електронното управление.
За Ваша информация само, колеги, проведох разговор със
заместник-министъра на електронното управление. През следващата
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седмица това събитие ще се проведе в Централната избирателна
комисия.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: В този смисъл е и писмото. Предлагаме
събитието да се проведе в Централната избирателна комисия през
следващата седмица, като допълнително ще ги уведомим за деня и
часа.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само да не пропусна писмото за
„Информационно обслужване“ АД – да ги поканим за 9 септември
2022 г. в 10,30 ч.. Не сме го гласували.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова,

Силвия

Стойчева,

Цветозар

Томов

и

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Колеги, продължаваме, както казах, с последните доклади.
Господин Димитров, Вие към предходната ли преписка имате?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, в тази зала ще се проведат
преговорите. Датата е 9 септември 2022 г. Часът е 10,30. Ще
изпратим тази вечер поканата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
одобрим текста на поканата, за да може своевременно да бъде и
получена.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева,
Георгиева); против – няма.

Цветозар

Томов

и

Цветанка

Госпожо Матева, заповядайте с Вашия доклад.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, в допълнение към
днешния ми доклад за информацията от районните избирателни
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комисии за проверка на кандидатските листи ви информирам, че са
получени от всички районните избирателни комисии с изключение
на Софийската. Последно пристигнаха от 19 РИК и 24 РИК. Всички
са проверили кандидатските листи, коректно са въведени. В
Софийска област в 26 Районна избирателна комисия са открили своя
грешка в Решение № 19-НС, техническа грешка при изписването на
името на кандидата, която ще бъде отстранена утре и утре ще ни
потвърдят коректността на въвеждане на листите. Докладвам го за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, мисля, че
изчерпахме дневния ред.
Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и
насрочвам следващото за утре, 8 септември 2022 г., от 14,00 ч.
Благодаря ви.
(Закрито в 19,06 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Божидарка Бойчева
Виолета Тасева

