
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 240 

   

На 8 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН   РЕД: 

 

1. Проект на решение относно реда за образуване на секции 

за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна 

избирателна кутия в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г.  

  Докладва: Елка Стоянова 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Цветанка 

Георгева, Красимир Ципов, Елка Стоянова, 

Силвия Стойчева, Гергана Стоянова и Севинч 

Солакова 

3. Медийни пакети. 

  Докладва:  Димитър Димитров 

4. Машинно гласуване. 

  Докладва: Емил Войнов 

5. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладват: Любомир Георгиев, Красимир Ципов и 

Ерхан Чаушев 

6. Промяна в състава на РИК в 14. Изборен район – Перник. 

  Докладва: Цветанка Георгиева 

7. Гласуване извън страната. 
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Докладва: Цветозар Томов и Елка Стоянова 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Росица Матева, Емил Войнов, Севинч Солакова, Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,  

Любомир Гаврилов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов.    

ОТСЪСТВА: Георги Баханов. 

 

Заседанието бе открито в 14,15 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и господин Димитър Димитров – заместник-

председател на Централната избирателна комисия.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Добър ден, колеги! 

Девет членове на Централната избирателна комисия сме в залата – 

имаме кворум за заседание.  

Отсъства поради отпуск колегата Баханов. 

На заседанието на Централната избирателна комисия 

присъства госпожа Марцела Машкова – международен наблюдател, 

и госпожа Ралица Данова – неин асистент. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно реда за образуване на секции 

за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна 

избирателна кутия в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. с докладчик госпожа Стоянова. 

2. Доклади по административни преписки с докладчици аз, 

госпожа Матева, господин Димитро, госпожа Ганчева, госпожа 

Георгиева, господин Ципов, госпожа Елка Стоянова, госпожа 

Стойчева, госпожа Гергана Стоянова и госпожа Солакова. 

3. Медийни пакети с докладчик господин Димитров. 

4. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 
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5. Доклад относно искания за изплащане възнаграждения на 

общински избирателни комисии с докладчици господин Георгиев и 

господин Ципов. 

6. Гласуване извън страната с докладчик господин Томов. 

Колеги, имате ли предложения по дневния ред? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля и аз да бъда включен в точката за 

възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, да Ви 

информирам, че към 15,00 ч. ще ми се наложи да напусна 

заседанието и ще продължи да го води господин Димитров. 

Други предложения? Няма.  

Подлагам на гласуване така предложения проект на дневен 

ред с направеното допълнение. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

 

Започваме с точка четвърта от дневния ред поради спешен 

доклад на господин Войнов. 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпили са две писма 

от МВР и ДАНС с вх. №№ НС-04-02-228 и НС-04-02-229. С тях ни 

уведомяват, че по приложения списък с техници от „Сиела Норма” 

АД не е установено наличие на относима информация, даваща 

основание за отрицателно становище относно достъпа на лицата до 

склада. Докладвам ги за сведение.  

В тази връзка съм подготвил до „Сиела Норма” АД, качено в 

моя папка. С него ги писмо уведомяваме, че лицата, които ще 

работят в склада на „Карго-партнер” по подготовка на машините с 

демоверсия на електронната бюлетина, могат да започнат работа, 
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считано от днес – 8 септември 2022 г. Уведомяваме ги, че трябва да 

инсталират 460 бр. машини съгласно списъка в Приложение № 1 и 

трябва до края на деня машините за гласуване да бъдат 

транспортирани до 28 областни администрации на 10 септември 

2022 г., а останалите СУЕМГ трябва да бъдат предоставени на ЦИК. 

Следва да ни предоставят списък с идентификационните номера на 

машините, предоставени на всяка една областна администрация. 

Проектът за писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще бъда последователен. Това писмо 

може би трябва да отиде първо до ГД „Жандармерия”. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Има отделно писмо до тях. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тези 12 – 15 човека, след като ще 

инсталират само демоверсията, във второто писмо или в това да се 

каже, че пропуските им ще бъдат до 10 септември 2022 г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Казано е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Става въпрос за 460 плюс 

останалите 65. Какво означава „останалите” в този случай? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: 395 машини са предназначени за 

областните администрации. Останалите до 460 са 65 машини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „395 от машините с 

гласуване с демоверсия следва да бъдат транспортирани до 

28 областни администрации, а останалите 65 да бъдат предоставени 

на ЦИК.” Допълнително ще уточним време и място, защото още 

нямаме отговор от Народното събрание къде ще можем да ги 

приберем. Ако ще ги вземем тук, Народното събрание трябва да 

потвърди кое помещение ще ползваме за тази цел. 

Колеги, има ли други изказвания или бележки по писмото? 

Няма.  

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева  и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам писмо до ГД „Жандармерия, 

специални операции и борба с тероризма” и „Карго-партнер”, с 

което да ги уведомим, че в периода от 8 до 10 септември 2022 г. 

следва да бъдат допуснати в склада на „Карго-партнер” проверените 

лица, включително и работници от „Карго-партнер”, чиито имена са 

ни изпратени с писмо – вх. № НС-23-84. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Всички лица ли са 

минали режим на проверка?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

Вашите изказвания за това писмо. Няма изказвания.  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

 

Преминаваме към първа точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА 

ОБРАЗУВАНЕ НА СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С 

ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ 

В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 

2022 Г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА:  Благодаря. Колеги, проектът на решение 

се намира в моя папка от днес с № 1387. Това е редът за образуване 

на секции за гласуване на избиратели с увреждания.  
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Докато се запознаете с проекта на решение, за да го обсъдим 

и ако нямате забележки, да го гласуваме, ще направя свързан доклад, 

защото зная, че много от общините се вълнуват вече от този въпрос. 

Докладвам свързана преписка с № НС-06-110 от 8 септември 

2022 г., от община Исперих, които имат въпроси по отношение 

администрирането на процедурата по подаване на заявления от 

избиратели с трайни увреждания. Докладвам Ви я за сведение и 

запознаване. Тя е пряко свързана с проекта на решение я докладвам 

за сведение, без проектния отговор към писмото. Тъй като отговорът 

на въпроса се съдържа в самото решение, моля да погледнете 

проектен № 1387 и ако нямате бележки, да го гласуваме. 

Проектът на решение е разделен на няколко раздела: урежда 

се правото на гласуване, редът за образуване на секции, изготвянето 

на избирателните списъци, формирането на секциите в общините и в 

административните единици в градовете с районно деление. 

Описани са всички срокове съобразно хронограмата. 

Самата процедура през годините не е търпяла съществени 

промени, така че смятам, че ако има нещо, което Ви прави 

впечатление, може днес да бъде отразено и да гласуваме това 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

Вашите изказвания или предложения по така представения проект 

на решение. 

В Раздел пети, т. 16 е посочен срокът по т. 87 от 

хронограмата дали да не посочим конкретна дата? Няма ли да им е 

по-лесно? 

ЕЛКА СТОЯНОВА:  Мога да го запиша конкретно. Срокът 

беше 13 септември, ще го проверя и ще напиша конкретната дата, за 

да е по-лесно на  възприемащите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да им е по-лесно, 

иначе ще трябва да се прехвърлят към хронограмата и да го търсят. 

Ако няма предложения, моля, процедура по гласуване по така 

предложения проект на решение. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решението е № 1399-НС/08.09.2022 г. 

 

Преминаваме към втора точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Докладвам Ви с вх. № НС-00-174 от 8 септември, че с 

приемо-предавателен протокол „Информационно обслужване” АД 

са предали необходимите данни за пощенска кутия на М.  К.-

 Б. В запечатан плик въз основа на нашето писмо, с 

което искаме да бъде създаден такъв. Докладвам го за запознаване. 

Ще  бъде предоставено на госпожа К., както е получено от 

„Информационно обслужване“ АД. 

С вх. № НС-09-176/08.09.2022 г. сме получили от 

Прокуратурата на Република България писмо, с което ни изпращат 

за сведение подписана от заместник на главния прокурор и от 

председателя на ДАНС заповед за създаване на национално 

междуведомствено звено във връзка с провеждане на изборите за 

НС, насрочени на 2 октомври 2022 г. Към писмото е приложена и 

заповедта. Моля да се запознаете с нея и при необходимост да е на 

разположение на ЦИК. 

С вх. № ЧМИ-01-38/08.09.2022 г. и вх. № ЧМИ-01-39/08.09. 

2022 г. сме получили от администрацията на президента преписи от 

Указ № 234 от 7 септември, с който е насрочен частичен избор за 

кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца 

на 23 октомври 2022 г. и Указ № 235, с който е насрочен частичен 

избор за кмет на кметство Порой, община Поморие, област Бургас 

на 23 октомври 2022 г. Докладвам Ви го за сведение. Ще бъде 

възложено на администрацията да актуализира съответната секция 

на интернет страницата на ЦИК. 
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С вх. № НС-00-167/07.09.2022 г. от „Информационно 

обслужване“ АД са ни изпратили схема на изчислителния пункт към 

Централната избирателна комисия, на която са представени 

различните обособени зони и работни места, включително и 

временният комуникационен пункт. Обръщат ни внимание, че 

оптималното използване на предоставеното пространство 

предполага наличието на маси и заграждения със съответните 

размери. Колеги, моля да се запознаете със схемите и в работна 

група ще бъде осъдено най-целесъобразното разположение на 

изчислителния пункт и Временния комуникационен пункт в 

помещенията, които са ни предоставени от НС във връзка с 

организацията на изборите. Това са моите доклади засега. 

Преминаваме към докладите на господин Димитров. 

Заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Предлагам, първо да уточним 

състава на комисията, която утре ще разговаря с „Информационно 

обслужване“ АД, както и да подпишете заповед за назначаването на 

членовете ѝ. Нямам конкретно предложение.  

Предлагам Комисията да бъде петчленна. Готов съм да я 

председателствам. Членовете ѝ преди са били господин Войнов, 

господин Георгиев, юристът, който работи върху текста на договора, 

и един от членовете на ЦИК с юридическа квалификация. Преди 

беше госпожа Елка Стоянова. Проектът е в моята папка. 

Не зная дали Росица Матева има време и желание, но би било 

добре да присъства, тъй като тя има революционно предложение да 

се сертифицира софтуерът. 

Докладвам вх. № НС-22-180/08.09.2022 г. Госпожа С. Г. е 

задала въпрос какви са санкциите, последиците от ненавременно 

обявяване на информацията за тарифите на медиен доставчик. 

Предлагам да ѝ отговорим с две изречения, че такъв медиен 

доставчик не може да ползва медийни пакети, каквато е нашата 

практика. Ние санкции не сме обявили. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Посочваме срока по 

законовата разпоредба, но според госпожа Беновска този срок не е 

преклузивен. 

Колеги, имате ли други предложения? Ако няма, моля да 

гласуваме. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 7 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева  и Цветанка Георгиева); против – 1 

(Ерхан Чаушев). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Докладвам за сведение следващия 

вх. № ЦИК-07-81/3 – писмо от Международния отдел на Индийската 

избирателна комисия, с което ни уведомяват за курсовете, които 

предлагат. В кратко съдържание има описание. Ако има хора, които 

се интересуват, могат да погледнат папката ми от предходното 

заседание, където има превод. 

От подобен порядък е входящата кореспонденция ЦИК-07-

98/3, с която ни се напомня, че до 9 септември чрез системата, която 

те ползват, е добре да се изпрати информация ще има ли наш 

участник от името на нашата комисия в следващото заседание на 

21 септември 2022 г. в групата, която работи в близък контакт с 

госпожа Юрова. Има дневен ред, превод на писмото. Не зная дали 

някой от нас може да участва на 21 септември 2022 г. Докладвам за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Георгиева. 

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

22-176/08.09.2022 г. Това е сигнал, получен от Борислав Валентинов 

Лазаров от село Елшица, Пазарджишка област. Той сигнализира, че 

според него е проведена неправомерна агитация, неотговаряща на 

изискванията на Изборния кодекс, и иска санкции. Сигналът е 

изпратен до РИК – Пазарджик и по негово искане – за извършване 

на проверка. Докладвам Ви го за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Ципов, 

заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ:  Колеги, докладвам вх. № НС-09-

183/05.09.2022 г. – писмо от Районна прокуратура – Пловдив, с което 

искат да им предоставим информация към настоящия момент лицето 

С.  В. П.  дали е кандидат за народен представител, както и 

към дата 17 март 2021 г. дали е бил кандидат за народен 

представител. В моя папка от днес под № 3729 ще видите писмо до 

ИО АД да ни бъде предоставена тази информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и  Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

КРАСИМИР ЦИПОВ:  Колеги, докладвам вх. № МИ-09-586 – 

постановление за прекратяване на досъдебно производство под 

съответния номер по описа на РУ на МВР – Казанлък, при ОД на 

МВР – Стара Загора, водено за престъпление по чл. 168, ал. 1 от НК. 

Докладвам Ви това постановление, с което се прекратява 

наказателно производство поради неналичието на достатъчно данни 

за извършване на съответното деяние по чл. 168. Предлагам това 

постановление да не бъде обжалвано. Предлагам и писмо до РП в 

Стара Загора, с което да върнем материалите, тъй като са ни 

изпратени да се запознаем с тях и да бъдат върнати обратно, защото 

става въпрос не само за постановлението, а за всички материали по 

преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

доклад има ли изказвания или други предложения?  

Ако няма, моля да гласуваме. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

КРАСИМИР ЦИПОВ:  Колеги, докладвам вх. № НС-20-43 от 

7 септември 2022 г. – сигнал от Съвета за електронни медии, с който 

ни изпращат запис от Програма „България 24”, „Вижън Лаб” ЕООД 

– доставчик на медийни услуги, относно спазването на чл. 179 ИК, 

изискващ уведомяване за платено съдържание. В писмото е описано, 

че на сайта на доставчика има публикуван договор за платено 

отразяване на предизборната кампания, без да се съдържа 

съобщение по смисъла на чл. 179 ИК. 

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

доставчика на медийната услуга. С това писмо обръщаме внимание 

да бъдат спазвани стриктно изискванията на чл. 179 от Изборния 

кодекс във връзка с отразяването на предизборната кампания в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. Моля да гласуваме. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и  Цветанка Георгиева); против – няма.  

Заседанието ще продължи да води господин Димитров. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря. Продължаваме с доклад на госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Благодаря. Колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № НС-04-01-18(1) от 7 септември 2022 г. С това писмо 

от МВнР отново ни поставят въпрос за съгласуване и изразяване на 

становище относно удостоверението по чл. 263, ал. 2. Същите 

въпроси са поставени и в предходно тяхно писмо. Не предлагам 

отговор с оглед наше изх. писмо НС-04-01-22 от 23 август 2022 г. 

във връзка с техен изходящ и наш входящ от 19 август със същите 

въпроси,  с което съгласувахме без забележки удостоверението. Те 

поставят конкретни въпроси за това удостоверение. Считам, че те ще 
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бъдат уредени с методическите указания, които предстои да бъдат 

приети за СИК извън страната. Копие има и колегата Томов. 

Докладвам за сведение, запознаване и съобразяване с методическите 

указания за извън страната. 

Докладвам вх. № НС-00-168 от 7 септември. Това е писмо за 

извършена проверка от изпълнителя „Информационно обслужване“ 

АД, във връзка с писмо от гражданин, който сочи, че при опит да 

използва портала за проверка с актуално и валидно ЕГН в ЦИК, 

системата му е давала грешка. Предлагам да отговорим с писмо във 

връзка с извършената проверка. С отговора, който докладвах, да 

отговорим на питането в имейла, като не посочваме кодовете от 

проверката. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението.  

Моля да гласуваме протоколно решение да се напише писмо 

със съдържанието, което предложи госпожа Ганчева.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги, докладвам НС-22-149(1) от 

8 септември 2022 г. – писмо от господин И.  В., който 

със свое писмо от 5 септември 2022 г. ни сигнализира, че му е 

използвано неправомерно ЕГН-то и би искал да бъде заличен от 

листите. Сега ни благодари за бързата реакция, че сме препратили 

сигнала до КЗЛД. Пита ни как да бъде премахнато името оттам. Ние 

го включихме в писмо до изпълнителя за предприемане на 

съответните действия. Докладвам го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В 

списъка с доклади по „Административни преписки” следваща е 

госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА:  Благодаря. Искам да отбележа, че в 

„Административни преписки” направих свързан доклад, когато 
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докладвах решението за избирателите с трайни увреждания по 

отношение на подвижната избирателна кутия. Номерът е НС-06-110 

– запитването от община Исперих, която е пряко свързано с 

решението. Нямам други доклади в тази точка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Следващ докладчик е госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. №№ МИ-06-465 и МИ-

06-465(1) сме получили писма от ОИК – Аврен, към които са 

приложени приети от ОИК решения с номера 155-МИ от 

2 септември и съответно 156-МИ от 7 септември 2022 г. относно 

предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и 

обявяване за избран на следващия от листата. Изпратени са 

решенията в  изпълнение на изискванията на решение на ЦИК. 

Докладвам го за сведение. 

Следващото писмо е от кмета на община Ценово, област 

Русе. Към писмото кметът е приложил негова заповед за назначаване 

на комисия и протокол за извършени от полицията действия за 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от проведените през 2016 г. избори за президент 

и вицепрезидент, национален референдум, а също така и книжа и 

материали от произведените на 4 април и 11 юли 2021 г. предсрочни 

парламентарни избори – също за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви. 

Има думата госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, докладвам писмо до 

„Информационно обслужване“ АД за последващо одобрение. То е 

публикувано във вътрешната мрежа с № НС-00-175 от 8 септември 

2022 г. То е във връзка с писмо, което получихме от 

администрацията на МС с искане за предоставяне на информация за 

регистрираните партии и коалиции и техните номера и 

кандидатските листи за извличане от електронната система на ЦИК. 

Моля за последващо одобрение. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада.  

Предлагам да гласуваме последващо одобрение на 

изпратеното писмо до „Информационно обслужване“ АД по искане 

и запитване на Министерския съвет. 

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 Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Във връзка с писмо, предложение от 

„Информационно обслужване“ АД за формат на фабричните номера 

и оптическите маркери за СИК и РИК протоколите, и докладвам за 

запознаване вх. № НС-00-166(1) от 8 септември от администрацията 

на МС. Те също са получили това предложение и молят за изрично 

становище на ЦИК при изпращане на предпечатните образци на 

протоколите на СИК и РИК. На този етап Ви го докладвам за 

запознаване. Надявам се до края на заседанието да имаме 

възможност да разгледаме и въпроса с предпечатните образци. 

Докладвам за сведение писмо НС-04-01-32 от 7 септември 

2022 г. от администрацията на МС. Изпращат ни информация за 

доставката до МВнР на печатите за СИК. Получаването е 

потвърдено от Външно министерство. 

Колеги, на едно от предишните заседания Ви докладвах 

сигнал, който получихме от Коалиция „Справедлива България” за 

затруднен достъп до РИК – Разград. Аз Ви уведомих за разговор по 

телефона с РИК, с дежурния член на комисията Силвия Великова. 

Уведомих Ви и за предприетите мерки и действия от страна на РИК 

за осигуряване на достъп на всички заинтересовани лица до 

помещенията на РИК, като се има предвид, че те се помещават в 

сградата на общинската администрация на община Разград. Вчера се 

възползвах от разговор с председателя на РИК и отново поставих 

въпроса. Те са провели среща със секретаря на общината, за да може 

да осигурят достъп на всички заинтересовани лица до РИК. Ние 
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получихме писмо отново с вх. № НС-11-37 от 7 септември 2022 г. 

Ще Ви помоля поради факта, че предприетите мерки от РИК не са 

включени и не са част от публикувания протокол от заседание на 

РИК – Разград, да изпратим сигнала с искане да уведомят подателя 

на сигнала за предприетите мерки с копие до Централната 

избирателна коми. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението – да се изпрати писмо до подателя, в 

което се пояснява какви мерки са взети, за да се изпълни искането за 

достъп. Моля да гласуваме изпращането на такова писмо. 

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 Цветанка Георгиева), против – няма.  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, с № НС-15-119 от 

7 септември 2022 г. – искат удостоверението на новоназначен член 

на РИК в 25 МИР. Ще се възложи за изпращане до адреса на РИК. 

От РИК – Кърджали, с писмо № НС-15-120 от 7 септември 

2022 г. сме получили сканирана одобрената бюлетина за гласуване в 

изборния район. В тази връзка Ви уведомявам, че в 14,00 ч. има 

подписани бюлетини за 21 района, включително за секциите извън 

страната. Останалите колеги също са уведомени, знаят още от 

5 септември 2022 г., че образецът на бюлетината е генериран в 

електронната система и следва да се одобри. Тече съвсем нормално 

този процес. 

За сведение Ви докладвам писма, с които печатницата на БНБ 

ни предостави макети на бюлетините за гласуване в изборите с вх. 

№ НС-26-13 от 2 септември 2022 г., НС-26-13/1  от 5 септември и 

НС-26-13/2 от 8 септември – макети и образец на бюлетина за 

изборен район за секциите извън страната и за изборен район Варна 

– макет, и образец за Видински изборен район за целите на 

изборната кампания на ЦИК. Бюлетините се намират в залата и 

може би днес са демонстрирани и от говорителите на брифинга. 
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Колеги, с докладна записка № ЦИК-09-262 от 7 септември са 

представени всички необходими документи за публикуване на 

отчета за касовото изпълнение на бюджета на ЦИК за месец август 

2022 г. Съгласно чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси в 

изпълнение на указанията на министъра на финансите Ви предлагам 

с протоколно решение да одобрим публикуването на приложените 

към докладната записка отчетни документи за м. август 2022 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  

Колеги, чухте предложението на госпожа Солакова. Моля да го 

подкрепим с гласуване и да утвърдим документите, които са част от 

тази преписка. 

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 Цветанка Георгиева), против – няма.  

Тъй като следващата партида преписки ще бъде докладвана 

по-късно от госпожа Солакова, давам думата на госпожа Матева за 

нейните доклади по точка „Административни преписки”. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, във връзка с писмото, което сте 

гласували до „Сиела Норма” за инсталиране на машините с 

демоверсия за гласуване и транспортирането им до 28-те областни 

администрации на 10 септември, Ви предлагам да гласуваме и 

изпратим писма до всички РИК, до всички областни управители и 

кметове на общини, с което да ги уведомим, че на 10 септември 

2022 г. ще бъдат доставени в областните администрации машините 

за демонстрационно гласуване с инсталираната демоверсия на 

електронната бюлетина за гласуването на 2 октомври 2022 г., като 

им приложим списъка с определените от ЦИК брой машини за всеки 

изборен район, съобразен с постъпилите заявки и с преценката на 

ЦИК за населените места и разпределението по общини в местата, 

където ще има гласуване с машини. Да им напомним, че следва да 

ни изпращат графиците, които са утвърдили за демонстрационните и 

пробни гласувания. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  

Колеги, чухте доклада и направеното в него предложение да 

изпратим писмо до областните администрации. Предлагам да 

гласуваме протоколно решение за съдържанието на писмото, което 

се отнася до вълната от демонстрационни усилия как се гласува с 

машина. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Следващото писмо, което предлагам да 

гласуваме, е до Ивайло Филипов – изпълнителен директор на ИО, с 

което молим да ни предостави кандидатските листи на 

регистрираните кандидати за народни представители по изборни 

райони така, както са въведени в системата … на технически 

носител и по електронна поща. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  

Колеги, чухте предложението. Предлагам да преминем към 

гласуване, тъй като няма какво да се дискутира съдържанието по 

това писмо. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,  

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с обстоятелството, че 

сме одобрили 395 машини да заминат в страната за 

демонстрационните гласувания и остават 65 машини, които ще 

бъдат предоставени на ЦИК, както и запитванията от регистрирани в 

тези избори партии и коалиции да им бъдат предоставени машини с 

демоверсия за демонстрационни гласувания и с оглед 

обстоятелството, че са регистрирани 28 партии и коалиции, Ви 

предлагам да одобрим на всяка една от регистрираните партии и 

mailto:cik@bg.net
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коалиции, която заяви желание, да бъдат предоставени по две 

машини за гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  

Колеги, чухте предложението – на всяка от регистрираните партии и 

коалиции да бъдат предоставени по две машини, което горе-долу ще 

съвпадне с разликата между тези, които се изпращат на областните 

управи, и тези, които ще бъдат заредени с демоверсията. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, допълвам предложението си да 

публикуваме съобщение и на нашата интернет страница в този 

смисъл, ако ЦИК вземе решението, което предлагам – че след 

понеделник партиите могат да заявяват такива искания. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  

Колеги, има ли други мнения по предложението? Гласуваме 

предложението, първо, да се публикува съобщението на нашата 

интернет страница, че определен брой машини – по два броя, ще са 

на разположение на партиите и коалициите, регистрирани за участие 

в изборите. Моля да гласуваме този текст. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Ще определяме ли срок вътре? Нека да 

е сряда, 14 септември 2022 г., до края на деня. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Гласуваме. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против 

– 3 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева и   Красимир Ципов). 

Колеги, втората част от това съобщение се отнася до 

времевия прозорец, в който могат да бъдат поискани две машини. Да 

имат ли пълномощия хората, които ще дойдат да ги получат? 

Упълномощени лица или представляващи субекти могат да дойдат 

да поискат до две машини в дните вторник и сряда до края на 

работния ден. Това са 13 и 14 септември 2022 г. Моля да гласуваме 

съдържанието на това съобщение. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов,  Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

2 (Ерхан Чаушев и Йорданка Ганчева).  

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, припомням, че в тази връзка 

вчера докладвах писмо от Коалиция „БСП за България” – да бъдат 

осигурени машини. Днес докладвам писмо от Коалиция ГЕРБ-СДС, 

с която се иска предоставянето на 31 специализирани устройства. 

Предлагам да бъдат предоставени определения сега от ЦИК брой 

устройства, а при възможност да се предостави още допълнителен 

брой. 

Докладвам и последното писмо от РИК на 26 МИР, с което 

ни уведомяват, че имената на кандидатите за народни 

представители, публикувани в системата … са коректно въведени и 

няма допуснати грешки. Това са към момента моите доклади. 

Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  

Благодаря Ви. 

 

Давам думата на себе си, за да докладвам трета точка: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ.  

Започвам със запитванията, които са малко по-малко на брой. 

Първото е № НС-24-95 от БНТ, която пита има ли в медийния пакет 

на „Продължаваме промяната” сумата 11 880 лв. Такава сума има. 

БНР е отправило запитване за медиен пакет на Коалиция 

„Български възход”. Стойността на запитването е 5988 лв. 

Входящият № НС-24-91 от 8 септември 2022 г. 

Има запитване от „Фреш радио груп” ЕООД за медийния 

пакет на „България на труда и разума” с № НС-24-90 от 8 септември 

2022 г. за стойност  2774 лв. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим положителните 

отговори на запитванията, които сме получили. Моля да пристъпим 

към гласуване. 
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

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

Любомир Георгиев, Росица Матева и Цветанка Георгиева), против 

– няма.  

Договорите, депозирани за одобрение, са в папката. 

Колеги, нека да направим кратка почивка, след която  ще 

продължим. 

(След прекъсването.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, продължаваме заседанието с последващи доклади в 

„Медийни пакети“. 

Докладвам вече договорите, които ще одобряваме с 

протоколно решение. НС-24-93 е входящият номер, с който ни е 

представен договор между БНТ и Политическа коалиция „Български 

възход“. Стойността на договора е 23 508 лв. с ДДС. Моля за вашето 

одобрение на този договор. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

Следващият договор, който докладвам, тоест предложението е 

да одобрим договор с вх. № НС-24-93/08.09.2022 г. Той е сключен 

между Информационна агенция „Фактор“ и ПП „Консервативно 

обединение на десницата“. Стойността на договореното е 3340 лв. 

Предлагам да одобрим този договор. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

С вх. № 24-81/07.09.2022 г. ни е представен договор за 

одобрение, сключен между КОД, тоест партия „Консервативно 

обединение на десницата“ и Дарик радио. Стойността на договора 
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е 4,980 лв. без ДДС. Предлагам да одобрим този договор, така както 

ни е представен. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

С вх. № НС-24-80 от медия и същата партия – „Консервативно 

обединение на десницата“, са се споразумели за изпълнение на 

медийни услуги. Общата цена е 5000 лв. с ДДС, тъй като има две по-

малки цени за части от договора. Предлагам да одобрим този 

договор на стойност 5000 лв. с ДДС. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

И последният договор, който предлагам за одобрение, е 

договорът, който вчера оттеглих, за да разгледам по-внимателно 

документите – вх. № НС-24-69/07.09.2022 г. Сключен е между ПП 

„Български съюз за директна демокрация“ и Сдружението 

„Институт за българска директна демокрация“, което всъщност е 

собственик на „АгораПост“ – един сайт. Има го сайта, поддържан е. 

Предлагам да одобрим договора. Общата стойност е 39 895,80 лв. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

Някой има ли предложение за допълване на дневния ред? 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Господин председателстващ, моля 

да ме включите в дневния ред с нова точка: Промяна в състава на 

Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – 

Пернишки. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Нека това бъде точка шеста, а точка шеста ще стане точка седма, 

преди „Гласуване извън страната“. 

Измененията в дневния ред стават с гласуване и предлагам да 

одобрим тази промяна в дневния ред. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

Колеги, връщаме се към „Административни преписки“ и 

думата има госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с писмо 

от администрацията на Министерския съвет, с което ни 

предоставиха предпечатни образци на изборни книжа с посочени 

номера съгласно изборните книжа, одобрени с решение на 

Централната избирателна комисия, след преглед се установи, че 

отговарят в по-голямата част на съдържанието на изборните книжа, 

одобрени от ЦИК, с изключение на Приложение № 87, където има 

пропуснат текст, за което правим съответно указания. 

По отношение на Приложение № 74, спомняте си, на една 

работна група господин Войнов предложи в т. 6 на протокола за 

предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК за 

гласуване извън страната да се добавят допълнително три реда, за 

които ще бъдат дадени указания в Методическите указания на 

Централната избирателна комисия. 

В същото това приложение в представения предпечатен 

образец имаме добавени редове от Администрацията на 

Министерския съвет в частта относно номерата на бюлетините. 

Поставили са редове за изписване номерата на кочаните от номер до 

номер. Мисля, че няма проблем и затова не ви предлагам да правим 

бележка в тази насока. 

Така, както са описани в писмото, отговор на тяхно 02-19-18 – 

проектът е във вътрешната мрежа, ви предлагам да изпратим копие 
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от Решение № 1350-НС от 31 август на ЦИК за определяне на 

номерата в бюлетината на партиите и коалициите, да върнем по два 

одобрени, в двата случая с бележки, предпечатни образци на 

бюлетините – по два екземпляра за тях и един екземпляр остава за 

Централната избирателна комисия. Посочени са номерата конкретно 

в проекта на писмо. В допълнение да изпратим и копие от 

предложението на „Информационно обслужване“ АД относно 

формáта на фабричните номера, оптическите маркери за 

протоколите на СИК и на РИК. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, има ли въпроси, становища по предложеното решение да 

одобрим тези образци на предпечатна подготовка?  

След като няма становище, колеги, да преминем към 

гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във вътрешната мрежа има проект на 

писмо до Печатницата на БНБ, с копие до министъра на вътрешните 

работи. Предлагам ви да изпратим информация за адресите за 

доставка на бюлетините за изборите за народни представители в 

изпълнение на договора, сключен между ЦИК и Печатницата на 

БНБ. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, предлагам с протоколно решение да одобрим текста на 

предложеното писмо. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви писмо с вх. № НС-22-

174/08.09.2022 г. Имаме сигнал за публикуване на предпечатен 
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образец на бюлетината от РИК – Търново. Грешка на специалиста, 

който подпомага работата на Районната избирателна комисия. 

Наистина се оказа, че образецът е публикуван преждевременно, 

преди решение на Централната избирателна комисия съгласно 

Решение № 1266. Предприети са мерки, образецът е свален. 

Докладвам ви писмото за сведение. 

 ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря ви, госпожо Солакова. 

В тази точка още не е докладвала госпожа Гергана Стоянова. 

Има думата. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-00-169 от И.      Г., „Информационно обслужване“ АД, 

което е във връзка с наши писма, които регулярно изпращаме за 

анонимизиране на данни на лица, които са се открили в списъци в 

подкрепа регистрацията на различни партии и твърдят, че същите не 

са подписвали такива списъци, с искане да им бъдат заличени 

данните. От „Информационно обслужване“ ни информират, че 

всички данни за подписи в подкрепа на партии, коалиции и 

инициативни комитети се съхраняват само в анонимизиран и 

обезличен вид в базата данни, като не се съхранява в явен вид, ЕГН 

и три имена, а само криптографски хеш от ЕГН и инициали – първа 

буква. 

Направено е едно предложение как да се ограничава достъп на 

конкретни лица към тези данни, което не съм сигурна, че е най-

подходящото действие. Но считам, че с оглед на така описаното като 

процедура за съхранение на данните следва да се изиска и ще 

резолирам към директор „Администрация“ за предоставяне за едно 

правно, и по-конкретно длъжностното лице по защита на личните 

данни на ЦИК, да бъде представено становище относно 

предвидените в закона и изискуеми действия, които Централната 

избирателна комисия следва да предприема относно исканията за 

заличаване на лични данни, съхранявани в Централната избирателна 

комисия. Ще го резолирам за придвижване за такова становище, за 
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да знаем оттук насетне по постоянно постъпващи такива искания от 

граждани как да процедираме най-пълноценно, за да няма излишен 

документооборот, който да не води до реални действия, и ще върна 

на по-късен етап за доклад, когато е изготвено становището. Сега ви 

го докладвам само за сведение и запознаване. Номерът му е НС-00-

169. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Господин Чаушев, имате думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това са две съвсем различни неща. 

„Информационно обслужване“ ми казва, че някакъв хеш имало, 

излизащи цели с някакви си хешове и не заличава онова, което 

трябва да заличава. После се каза, че трябвало становище от нашия 

Правен отдел какво трябвало да правим ние. Напротив! Ако нещо 

ще трябва да се прави, трябва да отиде Комисията за защита на 

личните данни (КЗЛД), примерно. Примерно те да ми дадат 

квалифициран отговор – това едно. А по-интересният въпрос е 

откъде се появиха тези хешове и „Информационно обслужване“ в 

крайна сметка какво ми казва, че няма да направи по същество. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: В подкрепа на казаното от колегата 

Чаушев, не разбирам защо до момента при всички предходни 

избори, когато сме изпращали писма със същото съдържание, с 

указание да бъдат анонимизирани данните на лицата, както беше 

указано от Комисията за защита на личните данни, „Информационно 

обслужване“ АД извършваше тази дейност, а сега трябва да ни 

питат. Моето предложение е да им върнем отговор да анонимизират 

данните по начина, по който са правени на предходни избори. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Получава писмо „заличено е лицето“. 

Госпожо Стоянова, приемате ли бележките? Предложение да 

се напише отговор да ги заличат, както и досега са го правили. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз подкрепям казаното от колегата 

Стоянова като докладчик, защото ние пращаме за анонимизиране. 

Това, което по моите разбирания във връзка с доклада на колегата 

Стоянова разбирам, е, че те са анонимизирани. Препратката към 

становище на КЗЛД, да, съгласна съм, което направи колегата 

Матева, но това означава, че те вече ги поддържат анонимизирани. 

Всички искания на лицата са за заличаване, и що касае лични данни 

и всички сигнали и преписки, които ми се разпределят, са за искане 

за заличаване. Аз считам, че като Централната избирателна комисия 

е определила лице за личните данни по съответния закон, също 

трябва да има и становище. 

А иначе „Информационно обслужване“ АД не ни казва: няма 

да си свършим работата. Ние искаме от тях да бъдат анонимизирани 

и те ни казват, че те поддържат базата данни анонимизирана и ни 

предлагат друга процедура, за която колегата Стоянова, доколкото 

възприех доклада ѝ, казва, че според нея не е най-удачната с оглед 

това, което обективират като искане лицата, защото те искат 

заличаване и те ни предлагат дали да ограничат достъпа при 

проверката, като при ограничен достъп се пише на чие основание е 

ограничен. Примерно по искане на лицето, но то тогава аз също 

считам, че е неудачно, защото, който може да се провери, той, и 

лицето, което казва: заличете ме, като си провери, ще пише: 

ограничен е достъпът на основание еди-кое си съобразно доклада на 

колегата Стоянова. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Имате думата, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Едно допълнително разяснение. 

Предложението ми беше именно чрез длъжностното лице за защита 

на лични данни, определено от ЦИК, то да ни предостави становище 

по тези искания какви са законово определените действия, 

необходими да спазим, за да изпълним искането на съответните 

граждани, изложено като заличаване на лични данни. Съответно и 

предложението на колегата Матева отделно, ако желаете, да 
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гласуваме. Моето предложение на този етап е да получим становище 

от определеното при нас длъжностно лице какво следва ЦИК да 

направи. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колега Стоянова, аз смятам, че не е 

необходимо становище от длъжностното лице по защита на личните 

данни в Централната избирателна комисия, тъй като нямаме 

промяна нито в Изборния кодекс, свързан със задължението ни да 

публикуваме тези списъци, достъпа на лицата, нито в Закона за 

защита на личните данни, и процедурата по анонимизиране е по 

предложение на Комисията за защита на личните данни във времето, 

когато за първи път – не си спомням, ако ми помогнат колегите, 

2014-та, 2015 г., когато за първи път беше предоставена, съгласно 

Изборния кодекс, възможност на гражданите да извършват проверка 

дали имената им се намират в подписки, за които те заявяват, че не 

са подписали. И просто не разбирам защо в момента 

„Информационно обслужване“ АД ни пита и предлага нещо, което е 

работило години наред и е определен начинът, по който се извършва 

това анонимизиране. А по отношение на злоупотребата с тези лични 

данни, разбира се, КЗЛД си е компетентният орган. 

 ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Мисля, че има едно изначално 

неразбиране на това какво точно искат лицата и какво точно ни 

пише „Информационно обслужване“ АД. Лицата искат да бъдат 

заличени изобщо от първоначалната подписка, която партията е 

представила като такава от лица, които ги подкрепят. Това, което от 

наша страна като администратор на лични данни чрез изпълнител 

„Информационно обслужване“ е трябвало да бъде направено като 

анонимизиране на данни, е направено. Искането на лицата обаче за 

заличаване от този списък е нещо, което даже не знам дали имаме 

хипотеза, в която да го обсъждаме, и освен да се сигнализира в 
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КЗДЛ, което вероятно вече е направено от самите лица, на този етап 

ние това, което трябва да проверим, е дали от нашите 

информационни масиви и от нашите база данни на хартия, в 

електронен вид или каквито и да било има опция за изтичане на 

лични данни по отношение на тези лица. Проверката, която те 

извършват, е законово регламентирана. Тази проверка се извършва 

на принципа на специален ПИК код, по определен ред, тоест това 

също не е възможност, в която друг някой да злоупотреби с техните 

лични данни.  

Нежеланието и недоволството на лицата да фигурират в този 

списък е напълно разбираемо, но то е нещо, което трябва да бъде 

разгледано по друг ред от друг орган, а ние единственото, което 

трябва да можем да гарантираме на тези хора сега в публичното 

пространство, е, че техните данни тук по начина, по който са били 

съхранени за целите на проверката, не са събрани по погрешен 

начин, не са оставени безконтролно за злоупотреба от външни лица 

и ще бъдат съхранявани само за времето, за което е необходимо тази 

информация да бъде съхранявана, каквато е и обичайната процедура 

във всички досегашни избори. Мисля, че това е рамката на 

въпросния казус и аз подкрепям предложението на колегата 

Стоянова. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колега Стоянова, аз наистина 

не разбирам защо се разгоря тази дискусия. Пак ще повторя, цялата 

процедура по анонимизиране с този код, който се предоставя на 

лицето, когато желае да провери, е съгласувана и е по препоръка на 

Комисията за защита на личните данни. Централната избирателна 

комисия не извършва заличаване на лицата от хартиените носители 

на подписките, и това е необходимо, за да може КЗЛД, ако извършва 

проверка, да установява дали са действителни подписите или не. 

Пак казвам, тази процедура е установена преди доста години и 

препоръката на Комисията за защита на личните данни беше – при 
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желание на лицата изразът „анонимизиране“ да се използва като 

ограничаване достъпа до електронната справка. Тоест, когато едно 

лице изяви желание да бъде заличено от списъците, това се разбира 

като ограничаване на достъпа в интернет страницата на ЦИК, 

електронния достъп за справка. Ако някой знае вашите три имена и 

ЕГН, да не може да получи този код и да провери дали сте в 

подписка или не. Оттам нататък, след като беше установена тази 

процедура, защото първоначално при първото публикуване на тези 

списъци се използваше само ЕГН и възникнаха въпроси за 

злоупотреба, беше препоръчана тази процедура с този код, и след 

това години наред този начин е използван. Не разбирам защо днес 

едва на тези избори, дори и през 2021 г. ние сме използвали този 

начин за изпълнение исканията на гражданите, защо сега през 

2022 г. възниква този въпрос и какво има тепърва да се обсъжда? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще бъда кратък, по същество. Наистина 

имаме разбиране. Аз не казвам, че трябва да си стоят в списъците, 

защото според мен наистина има злоупотреба в тези списъци. Казах 

само и единствено да се махнат имената им от нашата страница, 

което е абсолютно различно от това, което се говореше 20 минути. 

Просто го махаме от нашата страница, като се реши спорът. А тези 

спорове продължават, те са от пет-десет години. Все едно няма да 

получим от КЗЛД абсолютно нищо, но единственото нещо, което 

може да направим, поне да не им висят имената на нашата страница, 

а от тук и в цялата вселена, тъй като това казвах. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз съм съгласна с гледните точки, 

които бяха изказани, но, колеги, за да бъдем ясни и да свършим това, 

което трябва, трябва да си пращаме и писмата ясно до 

изпълнителите, било в случая и „Информационно обслужване“ АД. 

Правилно ни питат според мен от „Информационно обслужване“ 
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АД. За мен беше нелогично да приемем протоколно решение за 

всички да се обобщават за анонимизиране, при все че всъщност се 

касае за другото и сега правилно ни питат. Лицата искат заличаване 

по смисъла на това, което беше обяснено тук, връщайки се години 

назад, само че ние искаме анонимизиране, и от „Информационно 

обслужване“ АД ни казват: те са анонимизирани, какво искате? Да 

се ограничи достъпът – това, което говори колегата Чаушев. Ами да 

го кажем, не да обобщаваме някакви преписки и да искаме 

анонимизиране за база данни, която вече се поддържа в това 

състояние. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Госпожо Стоянова, искате ли да допълните нещо? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, исках само да отбележа, че всъщност 

тези имена ги няма на нашия сайт. Да, ти не можеш да стигнеш до 

нито едно име, ако не извършиш една определена формалност, с 

която разполагаш само ти като притежател на ПИК кода. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Госпожа Матева има думата. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Стоянова, тези лица искат, 

изпълнявайки цялата процедура с изписването на имената си, ЕГН-

тата, получавайки този ПИК код, да не фигурират в списъка, да не се 

намират. След като изпълнят всички действия, да не се появяват в 

списъка на определена партия и коалиция, за която твърдят, че не са 

подписали, и това трябва да направи „Информационно обслужване“ 

АД. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, други мнения има ли? Очевидно е, че няма спорове по това, 

че не бива да има свободен достъп, тоест да се изпълни процедурата, 

която анонимизира записа. Прави записа анонимен – това едно. 

Друга част от евентуалното искане на граждани е да не присъстват, 

тоест да няма следа от това, че са били. Имаме ли право да направим 

това? 

РОСИЦА МАТЕВА: Да, ние това правим. 



 31 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Думата има госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: С оглед и изказаните от колегите 

мнения изменям предложението си по доклада, като в отговор на 

„Информационно обслужване“ АД – всъщност към настоящия 

момент не е необходимо, смятам, да им изпращаме директно 

отговор. Предлагам за момента да ви го докладвам за сведение, да 

събера допълнително данни по повод това становище от КЗЛД във 

връзка с действията по заличаване или анонимизиране, да обобщим 

информацията и на последващ доклад ще ви дам допълнително 

предложение дали да се връща в отговор към „Информационно 

обслужване“. Това, разбира се, не касае действията да бъдат 

препращани сигналите на гражданите към КЗЛД за проверка за 

злоупотреба с данните им. Тоест предлагам в момента да не 

изпращаме отговор към „Информационно обслужване“, само за 

сведение да ви го докладвам, за да събера допълнително 

информация за становището и на КЗЛД и тогава ще ви върна 

отговор. 

 ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря ви, госпожо Стоянова.  

Очевидно ще се върнем към тази тема отново, когато ще 

докладвате отново Вие. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам ви постъпило писмо по 

електронната поща с вх. № НС-22-155 от лице, което се е подписало 

само с първото си име, като в заглавието в адреса на подателя са 

посочени двете му имена. Също се оплаква от това, че е открил 

своите данни в списък на инициативен комитет, подкрепящ 

независим кандидат в предстоящите избори. Очаква нашата реакция 

и счита, че става въпрос за злоупотреба с личните данни. Предвид 

това, че лицето не си е представило пълни данни, моето 

предложение е да му върнем отговор. Тъй като не разполагаме с 

достатъчно данни за него като подател, за да препратим по 

компетентност на Комисията за защита на личните данни, предлагам 
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да му изпратим отговор обратно по имейл, че следва да сезира 

Комисията за защита на личните данни, като, разбира се, си попълни 

съответното искане с пълните си данни, за да може да бъде 

осъществена процедурата по проверката, която да даде отговор на 

неговите въпроси. Моля да гласуваме това предложение – да 

изпратим на лицето такъв отговор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението. Аз мисля, че без тези данни той не 

може да сезира КЗЛД, така че има резон в предложението. 

Предлагам да го одобрим с протоколно гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Продължете, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-255 за директор на дирекция 

„Администрация“ във връзка с плащане на сума по фактура по 

сключения с „Нова Транслейт“ договор за извършване на 

преводачески услуги за фактурата за август месец от 31 август, на 

стойност 2785,20 лв. Изготвена е докладна записка, към нея са 

приложени фактурата и други документи, установяващи 

извършените преводи, както и счетоводна справка за изплатените до 

момента суми по така сключения договор с „Нова Транслейт“. 

Предлагам да гласуваме одобряване изплащането на сумата по 

фактурата. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението. Гласуваме протоколно решение за 

изплащане на фактурата, която е предоставена от нашия доставчик 

на медийната услуга „преводи“ „Нова Транслейт“. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 
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Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).  

Имате ли друг доклад? Заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви само за 

сведение получено по електронната поща писмо с вх. № НС-22-

151/05.09.2022 г. от господин Игнат Стойчев. Това е лицето, което 

подаде оставка като председател на РИК – Перник, с което писмо 

същият иска телефонният му номер да бъде заличен от контактите 

на сайта на РИК – Перник. Тъй като считам, че това е чисто 

административен, технически въпрос, който е от компетентността на 

съответната РИК, господинът следва да уточни това с тях, затова ви 

го докладвам само за сведение. 

Докладвам ви в тази точка писмо от СЕМ със запис вх. № НС-

20-42. В моя папка от днес, мисля, че подпапка е направена, в която 

е сложено както писмото, така и видеозаписът. Това е клип, който е 

излъчен от програма АЛФА ТВ, като доставчик на медийната услуга 

е Фондация „Алфа 2018“. СЕМ ни изпраща писмото с указания, че 

няма собствена интернет страница на медийния доставчик, на която 

да се установява наличие на информация за договорите за платена 

или безплатна агитация. Самия клип аз го изгледах, видно е, че са 

спазени изискванията. Въпросът е в това дали медийният доставчик 

е спазил изискването за предоставяне на информация за сключен 

договор за безплатно или платено излъчване на агитация, тъй като 

този доставчик няма интернет сайт и излъчва телевизията си през 

Фейсбук страница. Всичко се излъчва през Фейсбук страница. Като 

прегледах данните по това писмо, моето предложение е на медийния 

доставчик Фондация „Алфа 2018“ да изпратим едно писмо, с което 

да им обърнем внимание на изискването на чл. 180 от Изборния 

кодекс доставчиците на медийни услуги да публикуват информация 

за договорите за платена и безплатна агитация. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, имаме предложение за писмо, което да изпратим до 

медийния доставчик, в случая Фондация „Алфа 2018“.  
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Моля, колеги, да преминем към гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

Думата има господин Ципов, защото даде знак, че има свързан 

доклад. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви първо вх. № НС-

22-179/08.09.2022 г. – сигнал от Велислав Иванов, който се е 

индивидуализирал и с ЕГН, и с имейл адрес, и с ПИК в страницата 

на ЦИК. Изпраща ни сигнал, че е проверил дали данните му не са 

използвани в списъците на лицата, подкрепящи регистрация на 

партии, и се е оказало, че той е в списъка за подкрепа на 

Политическа партия „Национално движение Единство“, за които 

чувал за първи път, като прави молба данните му да бъдат 

премахнати от списъка. Тъй като се касае за злоупотреба с лични 

данни, в тази връзка в моя папка от днес ще видите проект на писмо 

до председателя на Комисията за защита на личните данни, с копие 

до лицето, с което изпращаме съответния сигнал. Като допълнение 

ще ви предложа и писмо до „Информационно обслужване“ във 

връзка с така изпратения сигнал. 

Докладвам ви също така и вх. № НС-22-177 от днешна дата – 

сигнал от лицето Иван Луканов. Във връзка с проверка на 

страницата на Централната избирателна комисия установил, че 

неговите лични данни са били включени в списъците на лицата, 

подкрепили регистрацията на следните партии в изборите за 

Народно събрание: „Български съюз за директна демокрация“, 

„Съюз на свободните демократи“ и Сдружение „Български дух и 

традиции“. Лицето е изпратило своя сигнал до Комисията за защита 

на личните данни. Сега ви го докладвам само за сведение, като ще 

изпратим включително и неговия сигнал до „Информационно 

обслужване“ за предприемане на съответните действия за 
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анонимизиране на данните на това лице и на предходното по 

предходния ми доклад. 

Моля, господин председателстващ, да подложите на гласуване 

писмото до Комисията за защита на личните данни по отношение на 

сигнала на лицето Велислав Павлов Иванов. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението.  

Предлагам да гласуваме съдържанието на писмото с 

протоколно решение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

Благодаря, госпожо Матева. С това изчерпваме точка трета.  

 

Преминаваме към точка четвърта: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Имате думата, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с изпратеното 

писмо до „Сиела Норма“ с приемо-предавателен протокол с вх. 

№ НС-23-86 им бяха предадени необходимите флаш памети и 

смарткарти за инсталиране на машините с демоверсия. Това е за 

сведение. 

Постъпило е писмо от „Сиела Норма“ с вх. № ЦИК-06-11/4. С 

него ни изпращат документи за сключване на договор по 

проведената процедура за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет „Дейности по осигуряване на машинното 

гласуване за предстоящите избори“.  

И пак във връзка с предстоящото сключване на договор с 

вх. № ЦИК-06-11/5 ни изпращат декларация по чл. 3 и чл. 5 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата. 

Докладвам ги за сведение и запознаване, като оригиналите са 

предадени за комплектуване в досието на обществената поръчка. 
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Уважаеми колеги, постъпило е писмо от Министерството на 

електронното управление с вх. № НС-04-47/07.09.2022 г. Може би 

това писмо да е и във вчерашна моя папка. То е във връзка с 

удостоверяване на съответствието по чл. 213а, ал. 2 от Изборния 

кодекс. От Министерството молят да им предоставим пълния списък 

на устройствата за машинно гласуване, които ще бъдат използвани в 

предстоящите избори, като списъкът ще им е необходим, за да се 

направи представителна извадка на образци от ТУМГ, по отношение 

на които ще се извършват дейностите по удостоверяването. 

Образците ще се определят посредством генератор на случайни 

числа. Също така ни напомнят, че 20 дни е срокът за 

удостоверяването, тоест че в спешен порядък им е необходимо това 

нещо.  

Предлагам с писмо да изпратим на Министерството на 

електронното управление списъка на СУЕМГ, с който разполагаме, 

като от него да бъдат извадени и предадените машини за 

инсталиране на демоверсия. Предлагам също така да бъдат извадени 

и машините, които бяха предадени за гаранционна поддръжка, 

останалите машини са достатъчно за провеждане на изборите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Точно това ми беше идеята. Списък е едно, 

машини е нещо друго. Колко машини искат те? Представителна 

извадка – какъв обем? Правя разлика между списък и машини. Не ми 

е ясно машините за какво са им?! Да им даваме ние някакви машини 

и колко най-вече? Но на типа машина. Типът удостоверяват те, ако 

четете документите им. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Преди изпращахме три машини. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам да не изпращаме 

списъка с всички машини, а да предложим на представителите на 

трите институции да определят броя машини, които са им 

необходими, и евентуално представители в склада, в който се 
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съхраняват машините, заедно с представители на ЦИК да се 

определи съответният брой машини, които желаят за 

удостоверяване. На случаен принцип да изберат кои да бъдат те и да 

им бъдат предоставени. 

 ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с писмото от 

Министерството на електронното управление предлагам да им 

изпратим писмо, с което да ги поканим в Централната избирателна 

комисия, където да извършат предлаганото от тях случайно 

избиране на образците ТУМГ, които ще бъдат удостоверени. Тоест 

тук да бъдат подбрани серийните номера на ТУМГ, които ще бъдат 

удостоверени. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на господин Войнов за съдържание на 

писмото.  

Предлагам да го одобрим с гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Продължете, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Още едно писмо от „Сиела Норма“ АД е 

постъпило с вх. № НС-23-85. С него ни молят за осигуряване на 

допълнителна площ за извършване на дейностите в склада на 

„Карго-партнер“. От „Сиела Норма“ АД аргументират 

необходимостта от допълнителна площ, като можете да се 

запознаете с аргументите в писмото. И в заключение отново молят 

да се осигури допълнително около 1000 кв. м площ от съседното 

хале на територията на „Карго-партнер“ за периода от 19 септември 

до 30 септември. Докладвам го за запознаване и за обсъждане на 

работна група. 

Постъпило е писмо от „Информационно обслужване“ АД с вх. 

№ НС-00-166. С него ни изпращат предложение за формат на 
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фабричните номера и оптическите маркери за протоколите на СИК и 

РИК. По доклад на колегата Солакова изпратихме предложението до 

Министерския съвет. Аз предлагам да изпратим и писмо на 

„Информационно обслужване“ АД, с което да ги уведомим, че 

одобряваме предложението за формат на фабричните номера и 

оптичните маркери. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Чухте предложението да се изпрати писмо на „Информационно 

обслужване“, както и съдържанието на писмото.  

Моля да подкрепим предложението на господин Войнов с 

гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Във връзка със запитването ни до общините 

за секциите с машинно гласуване сме получили писма от община 

Белово с вх. № НС-06-104; община Бобошево с вх. № НС-06-98; 

община Сатовча с вх. № НС-06-98/6; и РИК – Благоевград, с вх. 

№ НС-15-117. Докладвам ги за сведение, като всички предложения 

ще бъдат прегледани и обобщени. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Госпожо Председател, моля да ме 

включите в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам предложение във връзка със 

забавения процес по съхраняване на архива с данните, извлечени 

вече от флаш паметите от изборите на 21 ноември 2021 г. Предлагам 

утре в Централната избирателна комисия да приключи работата, 

като приготвеният архив, със съдействието на господин Мирослав 

Стефанов от нашите изпълнители, да приключи работата, като се 

създадат два диска с целия архив. Ние вече, припомням, с 

протоколно решение сме определили трима членове на Централната 
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избирателна комисия – аз, господин Димитров и господин Войнов, 

да подписваме приемо-предавателния протокол за създадените 

външни носители. Предлагам същите трима човека заедно с един от 

нашите изпълнители утре през деня да приключи работата и да 

предадем последните два лаптопа, които са останали от 

министерството в ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз искам само да 

направя едно уточнение. Това са данните, които са извлечени от 

флаш паметите от произведените избори през ноември. Тази база 

данни ще бъде свалена от тези два лаптопа, които са предоставени от 

Министерството на електронното управление, ще бъдат записани на 

два външни носителя на Централната избирателна комисия и 

предоставени от Централната избирателна комисия.  

Предложихте колегите Войнов, Димитров и вие да подпишете 

приемо-предавателния протокол между Министерството на 

електронното управление и Централната избирателна комисия, след 

което ще представите протокола на ЦИК, за да се вземе решение 

относно тяхното съхранение. Така ли? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Точно така. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И информацията на 

компютрите ще бъде изтрита преди връщането на Министерството 

на електронното управление. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Точно така. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. Колеги, 

имате ли други предложения? И това да стане утре. Ще вземем 

решение за тяхното съхранение. 

РОСИЦА МАТЕВА: Това утре ще го решим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, то може и сега да 

се реши, но все пак нека да бъде свършена работата и тогава. Може 

и като ги получите, да бъдат на нула. Както прецените. 

Колеги, има ли други предложения? Моля с протоколно 

решение да одобрим направеното предложение и да възложим 

организацията по изпълнение на администрацията. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева); против – 3 

(Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова).  

 

Преминаваме към следващата точка: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Вие сте първият докладчик, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам искане за изплащане на 

възнаграждение за Общинска избирателна комисия – Каспичан, за 

проведено едно заседание и две дежурства, свързани с него, във 

връзка с констатиране на прекратяване на мандата на общински 

съветник и обявяване на избран за следващия възможен в листата на 

съответната партия. Всички документи, необходими за одобряване 

на това искане, са налице. То е за общо 571,90 лв. с ДДС и с всички 

вноски. Предлагам да се произнесем положително за изплащане на 

това възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване да одобрим изплащане 

възнагражденията на ОИК – Каспичан. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Следващ докладчик – господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-27-

160/30.08.2022 г. – искане за изплащане на възнаграждение на 

членовете на ОИК – Поморие, за провеждане на заседание. В 

заседанието са участвали председател, двама заместник-

председатели, секретар и петима членове. Искането е съпроводено с 
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всички необходими документи. Има и счетоводна справка, както и 

контролен лист за поемане на задължение. Става дума за сума в 

размер на 501,41 лв. ведно с осигурителните вноски. Предлагам да 

одобрим така направеното искане за изплащане на възнаграждение 

на членове на ОИК – Поморие, за проведено заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване за изплащане възнаграждение на 

ОИК – Поморие. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Колеги, следващ докладчик е господин Чаушев, след което ще 

направим почивка от около 15 – 20 минути и ще продължим. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-162/ 

31.08.2022 г. е постъпило искане за изплащане на възнаграждение от 

ОИК – Асеновград, за проведено заседание на 19 август, на което са 

присъствали председател, двама заместници, секретар и осем 

членове. Прекратили са правомощие на общински съветник, 

съответно са обявили следващия от листата. По преписката има 

контролен лист и счетоводна справка. Предлагам да се изплати 

възнаграждение за ОИК – Асеновград, в размер на 661,01 лв. със 

съответните осигуровки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

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, Красимир Ципов, Любомир 
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам и искане от ОИК – Сливен, за 

изплащане на дежурства и заседание с вх. № МИ-27-

163/05.09.2022 г. На 24 август дежурство на председател, заместник-

председател и секретар за подготовка на заседание; на 25 август 

заседание, на което са присъствали председател, двама заместник-

председатели, секретар и десет членове, на което са прекратявали 

пълномощие на общински съветник и са обявявали следващ от 

листата; както и на 2 септември е дадено дежурство от председател, 

заместник-председател и секретар, в което са изпращали писма до 

различни институции. По преписката има счетоводна справка, 

контролен лист. Предлагам да се изплатят дежурствата и 

заседанието в размер на 1123,85 лв. със съответните осигуровки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

Прекъсвам заседанието до 17,30 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия – 11 членове сме в 

залата, имаме кворум. 

Продължаваме с доклади в точка четвърта: „Машинно 

гласуване“. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

инсталацията на машините с демоверсия на електронната бюлетина 
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и с цел по-експедитивна работа предлагам да изпратим писмо на 

„Сиела Норма“ АД с указания да инсталират демоверсията на 

машините, на които беше извършено гаранционно обслужване 

миналия месец, тъй като тези машини не са фолирани и достъпът до 

тях е по-лесен, и предлагам в писмото да им укажем, че следва да ни 

предоставят номерата на инсталираните машини, както и, в случай 

че липсват захранващи кабели, да ги възстановят, като ни уведомят 

за липсата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате 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, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпила е докладна 

записка от директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-

09-264. Тя е относно сключване на договор със „Сиела Норма“ АД. 

Във връзка с Решение № 1366-НС/02.09.2022 г. на Централната 

избирателна комисия за определяне на изпълнител по обществената 

поръчка с предмет „Дейности по осигуряване на машинното 

гласуване в предстоящите избори“ са постъпили необходимите 

документи от определения изпълнител. Изброени са всички 

документи, които са постъпили.  

При преглед на предоставените документи, необходими при 

подписване на договора, е установено, че те са в пълнота и е налице 

основание за сключване на договор. Предвид изложеното предлагам 

да бъде сключен договорът за определената сума с горепосоченото 

дружество. Същият е идентичен с проекта от постигнатите 

договорености от комисията, определена със заповед на 

председателя на Централната избирателна комисия. 
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Уважаеми колеги, предложението ми е да вземем решение за 

сключване на договор, да добавим и да упълномощим председателя 

на Централната избирателна комисия да подпише договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Предложения? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, постъпила е още една докладна 

записка от директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-

09-263. Тя е относно сключване на граждански договори с двамата 

IT-експерти, с които проведохме вчера работна среща. Предлага се 

да се сключи договор и с двамата експерти при същите условия, 

както и с другите пет експерти, с които миналата седмица 

сключихме договор. Приложени са проекти на договор, 

автобиография и декларации за конфиденциалност. Предлагам да 

вземем решение за сключване на граждански договори с Георги 

Бояджиев и Михаил Даскалов при същите условия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Аналогични са условията, както с предходните 

договори за подпомагане работата на ЦИК относно машинното 

гласуване. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Колеги, продължаваме с точка шеста: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА 

НА ОИК – ПЕРНИК. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № НС-11-41/08.09.2022 г. е постъпило 

предложение от упълномощен представител на коалиция 

„Продължаваме промяната“ Юлия Иванова, като се предлага на 

мястото на Ивета Цанкова Малинова, освободена с Решение № 1395-

НС от 7 септември 2022 г. на Централната избирателна комисия, за 

член на Районната избирателна комисия – Перник, да бъде 

назначена Илияна Илиева Костова. 

Към предложението са приложени декларация и копие от 

дипломата за завършено висше образование на Илияна Костова, 

както и пълномощно в полза на Юлия Иванова. 

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

на Централната избирателна комисия да  

„РЕШИ: 

Назначава за член на Районна избирателна комисия в 

Четиринадесети изборен район – Пернишки, Илияна Илиева 

Костова.  

На назначения член на Районната избирателна комисия да 

бъде издадено удостоверение.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1400- НС/08.09.2022 г. 

Продължаваме с господин Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, да гласуваме състава на 

комисията, която утре ще преговаря с „Информационно 

обслужване“ АД по изпълнение на обществената поръчка, която сме 

обявили. Започвам отзад напред: резерва – Рени Кирилова; Борислав 
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Цветков, Елка Стоянова, Николай Желязков, Георги Бояджиев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов и Росица Матева.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

предложенията на господин Димитров за състав на комисия, която 

да проведе договарянето съгласно изискванията на Централната 

избирателна комисия по поръчката с предмет „Възлагане на 

компютърната обработка на данните в РИК и в Централната 

избирателна комисия от гласуването и издаването на бюлетин на 

Централната избирателна комисия с технически носител за 

резултатите от изборите на 2 октомври 2022 г.“ За протокола, по 

направеното предложение: председател – Димитър Димитров, и 

членове: Росица Матева, Емил Войнов, Елка Стоянова, Николай 

Желязков, Борислав Цветков и Георги Бояджиев, и резервен член – 

Рени Кирилова. 

Имате ли други предложения? Като комисията започне своята 

работа утре в 10,30 ч. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, във връзка с частичните избори за кмет на община 

Вълчи дол, които ще се проведат на 9 октомври 2022 г., утре трябва 

да изтеглим с жребий номерата на партиите и коалициите, 

регистрирани за участие в този избор, така че ви предлагам утре, 

9 септември, от 13,30 ч. в тази зала да изтеглим жребия, след което 

ще бъде взето и решението на Централната избирателна комисия. И 

ако се приеме това предложение, да публикуваме на нашата 

страница съобщение. 

Имате ли друго предложение? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 
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Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

 

Продължаваме със седма точка и последна в дневния ред: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа трябва да е качен на днешна дата най-отгоре 1391 проект на 

решение за обявяване на местата, в които ще се образуват 

избирателни секции. 

Извинете, може ли буквално за три минути да отложа? Качен е 

погрешен файл във вътрешната мрежа, сега ще се обадя да го 

сменят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. 

Колеги, няма да прекъсвам заседанието, само няколко минути 

изчакваме, докато се публикува във вътрешната мрежа съответният 

проект. 

Госпожо Стоянова, заповядайте Вие в тази точка. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Те са ми за сведение и 

запознаване, ще ви ги докладвам. Тъй като касаят вече 

приключилата процедура по подаване на заявления и 

междувременно извършихме проверка, че лицата фигурират в 

списъците на подалите заявления и одобрени, и съответно на 

подалите заявления и отхвърлени по съответна причина. Докладвам 

вх. № НС-00-162, което е писмо от „Информационно обслужване“ 

АД, които ни потвърждават, че две лица, които са ни запитали дали 

присъстват в списъците, тъй като още не е била приключила 

процедурата, сега вече ги има и „Информационно обслужване“ ни 

уведомяват, че има спешно подадено заявление за едното и за 

другото лице. 

Второто заявление – вх. № НС-22-160, също за сведение ви го 

докладвам, тъй като това е лице, което не е успяло да подаде 

заявление. Посочена е причина, поради която не е могло да си 
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подаде заявлението. Автоматично е излязло съобщение, фигурира в 

списъка на лицата, които не са успели да подадат успешно 

заявление. За информация и за протокола само отбелязвам, че това 

не го лишава от възможността да упражни правото си на глас във 

всяка една секция, която му е най-близка и най-удобна, стига да е 

български гражданин с избирателни права, да се намира извън 

страната, да има образувана секция на мястото, в което той се 

намира, и да има съответните документи за самоличност, с които да 

може да упражни правото си на глас. Тези двете ги докладвам за 

сведение и запознаване. 

Следващото, което ще ви докладвам, пак е в тази точка и по 

стечение на обстоятелствата днес за втори път ще се говори за лични 

данни. Едното е имейл, който е написан от госпожа Р. П., 

а другото е имейл от А. С., с номера съответно вх. № НС-00-101/6 от 

7 септември и вх. № НС-22-175 от 8 септември.  

Накратко, в двете писма се изразяват притеснения, че е 

възможно да има злоупотреба с лични данни, тъй като те са си 

подали заявления за гласуване извън страната онлайн и са 

установили, че има списъци с имена на лицата, подали заявления за 

гласуване извън страната, и на лицата, които не са успели да подадат 

заявления за гласуване извън страната. Тъй като очевидно този 

въпрос е интересен за избирателите и тъй като очевидно ги 

притеснява наличието на имена на страницата на Централната 

избирателна комисия, искам да уточня, а и предполагам, че вие ще 

се съгласите с мен, ако не сте съгласни, разбира се, ще го кажете, че 

още на 16 август Централната избирателна комисия публикува на 

сайта си съобщение, с което уведоми избирателите, че по силата на 

чл. 32 във връзка с чл. 31 и чл. 17 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия обработва лични данни в изпълнение на 

законово задължение и че при публикуването на списъците по чл. 32 

– това са избирателните списъци на избирателите извън страната, 

Централната избирателна комисия им публикува имената с цел 

прозрачност и предвидимост при изразяване на волята на 
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избирателите, като правното основание на това обработване 

кореспондира с нормата на чл. 6, § 1, буква „в“ от Регламент ЕС 

2016/679 и е за целите на изпълнение на вменено на администратора 

законово задължение. Законовото ни задължение произтича от чл. 17 

в Изборния кодекс, където в ал. 2 изрично е записано, че 

Централната избирателна комисия е длъжна незабавно да публикува 

постъпилите заявления на интернет страницата си, при спазване на 

изискванията на защита на личните данни. Изпълнението на този 

ангажимент за защита на личните данни на лицата е, че са 

публикувани само имена без допълнителни индивидуализиращи 

данни. Като това е важно да го отметнем, защото наличието на 

имена не обосновава нарушаване на правото на защита на личните 

данни на лицата. Друго такова задължение е да публикуваме и 

имената на лицата, чиито заявления не са потвърдени, отново 

незабавно.  

Освен това министърът на външните работи и ръководителите 

на дипломатическите и консулските представителства на Република 

България също имат ангажимент да публикуват списъци с имената 

на лицата, подали заявления, като законът изрично урежда 

съдържанието на тази информация, а именно публикуват се имената 

на избирателя, номерът и адресът на избирателната секция. Дори и 

допълнително постъпилите заявления се публикуват незабавно. 

И в обобщение на всичко казано, освен че е важно да 

подчертаем, че Централната избирателна комисия действа при 

изпълнение на законовото си правомощие, на изричния си 

ангажимент да публикува тези данни по силата на правната норма, 

информацията за имена може да се разглежда като лични данни за 

конкретно физическо лице единствено когато е в съвкупност с други 

индивидуализиращи данни на лицето, например ЕГН, телефон, 

адрес. В тази хипотеза нямаме такова публикуване. И тъй като 

публикуваните имена на страницата ни не са в съвкупност с други 

данни, и това по никакъв начин не би могло да доведе до 

индивидуализиране на физическото лице, мисля, че и госпожа 
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С., и госпожа П. могат да са спокойни, че няма злоупотреба с 

личните им данни.  

В общи линии бях малко по-подробна просто защото смятам, 

че хората ги интересува това. Нямам друго какво да кажа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. В допълнение към казаното от 

колегата Стоянова, искам да поясня, че това в по-кратък вид днес 

беше съобщено и на брифинга, като колегата Томов всъщност 

направи аналогия и с публикуване на избирателните списъци на 

българските граждани, които се разпечатват и публикуват – 

предварителни и окончателни, и те също съдържат трите имена и 

ЕГН, но това отново е в изпълнение на законово задължение, така че 

всички български граждани в някаква степен, които участват в 

изборите, трите им имена се публикуват на публични места. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към доклади по точка втора. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

изготвен проект на писмо до главния секретар на Министерския 

съвет. В отговор на тяхно искане съгласно Решение 

№ 1218/10.08.2022 г.  на Централната избирателна комисия относно 

условията и реда за изработка на изборните книжа и материали да 

им предоставим информация за номерата на партиите и коалициите, 

регистрирани за участие в изборите на 2 октомври, както и 

кандидатските листи по изборни райони. Изискахме тази 

информация да се извлече от системата на Централната избирателна 

комисия, изготвена в електронен вид, предлагам да я изпратим, 

заедно с копие от Решение № 1350/31.08.2022 г. на Централната 

избирателна комисия относно определяне чрез жребий на поредните 

номера. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 
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Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.  

    СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за 

запознаване писмо с вх. № ЦИК-03-27/08.09.2022 г. от главния 

секретар на Министерския съвет и за извършване на допълнителна 

проверка в случай, че касае администрациите, където се прилага 

Законът за държавната администрация, за да знаем дали дължим 

отговор. В случай че дължим, в срок до 23 септември 2022 г. следва 

да се предостави информация за регистрите, които се обработват и 

които съдържат информация с финансов характер във връзка с 

подготовката за присъединяване към еврозоната. Необходима 

информация за работна група „Публична администрация“ с 

председател главният секретар на Министерския съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с доклад в точка седма на колегата Томов. 

Заповядайте за Вашия проект на решение с финалната версия. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, извинявам се за забавянето. Бях 

допуснал техническа грешка – бях качил файл, който не е този, 

който трябва да разглеждаме. В момента е качен верният файл. Той 

се нарича „Финална версия“. Надолу са стари файлове, просто моля 

него да гледате в моя папка във вътрешната мрежа. 

 Той представлява проект за решение относно определяне на 

местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции 

извън страната, и броя на избирателните секциите във всяко място 

при произвеждане на изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. Както знаем, с Решение № 1236 ние обявихме 

местата, отговарящи на условията на чл. 14, т. 3 от Изборния кодекс, 

като бяха съобразени местата по чл. 14, т. 1 и прогнозният ни брой 

секции на всяко място. Срокът за подаване на заявления за гласуване 
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също изтече, така че след неговото изтичане може да вземем и 

решението, проект за което предлагам. 

Получили сме информация за получените съгласия на 

приемащите държави от Министерството на външните работи. Също 

така Министерството на външните работи с писмо с вх. № НС-04-01-

9 от 7 септември е предоставило обобщена информация на база на 

мотивираните предложения на ръководителите на дипломатическите 

и консулските представителства за образуване на секции извън 

страната, в това число и такива предложения по чл. 14, ал. 3. Също 

писмото на Външно министерство прави предложение за местата и 

броя на секциите извън страната, като в тази връзка се прави 

предложение за обединяване на някои секции. Някои от тези 

предложения са приети в проекта, който представям, за други не 

намирам достатъчно основание да предложа да бъдат приети. В 

самото писмо може да се запознаем с всички направени от Външно 

министерство предложения. 

Извън това, има и предложение от ръководителите на 

дипломатически и консулски представителства във връзка с чл. 14, т. 

4 от Изборния кодекс за разкриване на секции на три места – 

Генералното консулство в Ниш, Сърбия, Турция, Ялова – две, и 

Прага посолство – три, в Чехия. Специално за Чехия искам да 

обърна внимание на това, че откриването на трета секция в 

посолството е свързано с изискването на приемащата държава да не 

се откриват секции извън дипломатическите и консулските 

представителства, а в същото време има доста голям брой заявления 

от други градове в Чехия. Смисълът на откриването на трета секция 

в посолството е в това, че може да се оправдае хипотезата, че част от 

хората, които не могат да гласуват извън Прага, ще дойдат да 

гласуват в Прага, за да може да бъде поет този поток от 

гласоподаватели от три секции в посолството. 

По отношение на Австрия, Германия, Канада и Норвегия, все 

още предложените в този проект за откриване избирателни секции 

би следвало да са под условие до 16 септември 2022 г., тъй като не е 
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получено финално разрешение от приемащите държави, освен за 

дипломатическите и консулски представителства в тези страни. 

По отношение на административната процедура във 

Федерална република Германия и дадената ни по изключение 

възможност за разкриване избирателни секции извън 

дипломатически и консулски представителства се предлагат за 

съгласуване и за разрешение общо 70 секции в рамките на лимита от 

40 адреса, определен от германската страна. 

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 17 и чл. 12, и 

във връзка с чл. 14 до чл. 16 и чл. 17, ал. 1 от Изборния кодекс 

предлагам Централната избирателна комисия да вземе решение, с 

което да определи местата в държавите, в които ще се образуват 

избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции 

на всяко място, както следва. 

Отдолу в проекта има пълен списък на секциите, които с това 

решение се предлага да бъдат открити, като със звездичка са 

отбелязани секциите, които остават под условие в четирите страни, 

които изброих. Да ги повторя: Австрия, Германия, Канада и 

Норвегия. За другите страни вече има разрешения.  

По-скоро в диспозитива, забравил съм да го направя, трябва да 

сложим една забележка, която да обяснява звездичките накрая. Това 

ще го добавя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта. 

Колеги, по проекта на решение има ли изказвания и 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решение е № 1401-НС/08.09.2022 г.  
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Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващо за утре, 9 септември, от 14,00 ч. Благодаря Ви. 

 

(Закрито в 18,50 ч.) 
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