
 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 241 

 

На 9 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно условията и реда за извършване 

на допитвания до общественото мнение, социологически 

проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация 

на организациите, които ги извършват, за изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Докладва: Росица Матева 

2. Проект на решение относно приемане на хронограма за 

частичните избори за кметове, насрочени за 23 октомври 2022 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

3. Проект на решение относно приложимите решения на 

Централната избирателна комисия при произвеждане на частичните 

избори за кметове на 23 октомври 2022 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Красимир Ципов, Елка Стоянова, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова  

5. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

6. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

7. Гласуване извън страната. 
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Докладва: Цветозар Томов 

8. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, 

регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в 

частичния избор за кмет на община Вълчи дол, община Варна, 

насрочен на 9 октомври 2022 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

9. Проект на решение за промени в състава на Общинска 

избирателна комисия – Поморие за частичен избор за кмет, насрочен 

на 23 октомври 2022 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Георги Баханов и Гергана Стоянова. 

 

Заседанието бе открито в 14,20 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна, от 

господин Цветозар Томов и госпожа Росица Матева – заместник-

председатели на Централната избирателна комисия. 

  

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!  

Осем членове сме в залага – имаме кворум, за да открием и 

проведем заседание на Централната избирателна комисия. 

В отпуск са колегите Георги Баханов и Гергана Стоянова. 

На нашето заседание присъства представител на Мисията на 

ОССЕ: госпожа Марцела Машкова – наблюдател, и нейният 

асистент – госпожа Ралица Данова. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 
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 1. Проект на решение относно условията и реда за извършване 

на допитвания до общественото мнение, социологически 

проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация 

на организациите, които ги извършват, за изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. с докладчик госпожа Матева. 

2. Проект на решение относно приемане на хронограма за 

частичните избори за кметове, насрочени за 23 октомври 2022 г. с 

докладчик госпожа Георгиева. 

3. Проект на решение относно приложимите решения на 

Централната избирателна комисия при произвеждане на частичните 

избори за кметове на 23 октомври 2022 г. с докладчик госпожа 

Георгиева. 

4. Доклади по административни преписки с докладчици аз, 

госпожа Матева, господин Ципов, госпожа Елка Стоянова, госпожа 

Солакова и господин. 

5. Медийни пакети с докладчик господин Димитров. 

6. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

7. Гласуване извън страната с докладчик господин Томов. 

Колеги, ще допълним дневния ред и с проект на решение 

относно определяне на номерата в бюлетината за частичните избори 

за кметове в община Вълчи дол, който жребий беше изтеглен днес в 

13.30 ч. Това ще бъде точка 8 от дневния ред с докладчик колегата 

Георгиева. 

Имате ли предложения по дневния ред? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против - няма. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: 
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПИТВАНИЯ ДО ОБЩЕСТВЕНОТО 

МНЕНИЕ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ 

„НА ИЗХОДА“ В ИЗБОРНИЯ ДЕН И РЕГИСТРАЦИЯ НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ГИ ИЗВЪРШВАТ, ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. 

Определям колегата Томов за кратко да води заседанието. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Госпожо Матева, имате думата. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, в днешно заседание, 

в папката с моите инициали е проект на решение с № 1392.  

Моля да се запознаете с него. 

Няма особени промени в текста на самото решение. 

Съобразени са датите, които трябва да бъдат определени с това 

решение, а именно – от точка 1 „до 24 септември“ (7 дни преди 

изборния ден) агенциите, които ще извършват проучвания трябва да 

подадат заявление по образец от изборните книжа; удостоверение за 

актуално състояние, издадено не по-рано от месец август; списък на 

анкетьорите; пълномощно; методиката и описание на опита на 

организацията за провеждане на тези допитвания. 

Съобразени са всички изборни книги, всички срокове, 

решението, което сме взели за информационните табели и за 

баджовете на анкетьорите.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, бележки, въпроси, изказвания по този проект? Не виждам. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против - няма. 

Решението е № 1402-НС/09.09.2022 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 



5  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА 

ХРОНОГРАМА ЗА ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ, 

НАСРОЧЕНИ ЗА 23 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Госпожо Георгиева, имате думата по точка втора. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

проект на хронограма и проект на решение за нейното приемане. 

Хронограма за частичните избори за кметове, насрочени на 

23 октомври 2022 година. Хронограмата е разписала всички 

процедури и действия, които следва да бъдат извършени и всички 

решения, които следва да бъдат приети във връзка с организацията и 

произвеждането на изборите. 

На 23 октомври ще се произведат избори в осем населени 

места, съгласно издадените до момента укази. Президентът на 

републиката има възможност в срок до 12 септември да насрочва 

такива избори. Активният период за работа на общинските 

избирателни комисии, на чиято територия ще се произведат 

насрочените избори започва от 13 септември, следващата седмица е 

това. В решението няма промени според приетата хронограма 

наскоро за частичните избори, които ще се произведат на 9 октомври 

2022 г.  

Сроковете са съобразени с изборния ден – 23 октомври 

2022 г.  

Моля, да я погледнете и ако нямате възражения, да я 

приемем. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. 

Колеги, време за запознаване с хронограмата. 

Бележки, изказвания по този проект? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против - няма. 
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Решението е № 1403-НС/09.09.2022 г. 

 

Минаваме към точка трета от дневния ред. 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЛОЖИМИТЕ 

РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПРИ 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСТНИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА 

23 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, предлагам ви да 

погледнем проект на решение за приложимите решения на 

Централната избирателна комисия при произвеждане на частичните 

избори за кметове на 23 октомври 2022 г. 

В този проект внасям предложение за поправка. Моля, 

погледнете точка 16, която ви предлагам да отпадне от проекта за 

решение. Следващите точки ще се преномерират. 

Обръщам внимание, че в досегашна т. 49, моля да погледнете 

решението, е това, което вчера указахме на ОИК – Вълчи дол, да 

ползва като методика при назначаване съставите на секционните 

избирателни комисии за изборите, които предстоят. 

Това е номерът на решението, това е промяната в сравнение с 

предишното решение за приложимите решения, което приехме само 

за частичния избор във Вълчи дол. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Време 

за запознаване с този проект. 

Изказвания по него? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против - 

няма. 

Решението е  № 1404-НС/09.09.2022 г. 
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Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от „Сиела Норма“ АД, изпратено в отговор на наше писмо, изх. 

№ ЦИК-00-301 от 24 август 2022 година, получено в Централната 

избирателна комисия с вх. № ЦИК-00-304/01.09.2022 г. и 

предоставено ми непосредствено преди заседанието за доклад. 

Както споменах в началото, това е отговор на наше писмо, с 

което сме поискали информация от „Сиела Норма“ АД, като 

изпълнител на определени дейности, свързани с машинното 

гласуване. Това е последният документ, който очаквахме, за да 

подготвим отговор на запитването на Държавна агенция 

„Национална сигурност“. Може би за понеделник, не знам дали за 

днес ще успея, да ви предложа отговор на запитването на Държавна 

агенция „Национална сигурност“. 

Следващият ми доклад е свързан с изпращането на машините 

с демо версията за разяснителна кампания. Ще ви помоля за 

последващо одобрение на две писма, които са изпратени днес от 

Централната избирателна комисия. Би следвало да се намират във 

вътрешната мрежа в подпапка „последващо одобрение“. Едното е с 

изх. № НС-04-02-233 до господин Демерджиев и всички областни 

управители, всички районни избирателни комисии, всички кметове 

на общини, с копие до господин Тодоров – изпълнителен директор 

на „Сиела Норма“ АД.  

Второто е до господин Веселин Тодоров, с копие до господин 

Демерджиев, всички областни управители, всички районни 

избирателни комисии, всички кметове на общини.  

Ще ви помоля за последващо одобрение на тези писма. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Режим 

на гласуване за последващо одобрение на цитираните от докладчика 

писма. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за - 11 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 1 

(Йорданка Ганчева). 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо към вх. 

№ НС-15-48/8 от 8 септември 2022 г. от 24 РИК. От деловодството 

предполагам, имам залепено листче отгоре, че това писмо е 

изпращано вече на 2 септември 2022 година като прикрепен zip 

файл. Защо не е стигнало до докладчик, не мога да кажа. 

С това писмо Районна избирателна комисия на 24-ти изборен 

район ни уведомява, че определените от Централната избирателна 

комисия 11 машини за гласуване с демоверсия във връзка с 

демонстрационните гласувания не отговарят на заявения от тях 

брой. Те са заявили 7 броя, като това е заявката на 

административните райони в териториалния обхват на 24.МИР да 

бъдат предоставени не 11, а 7. 

Колеги, ние сме определили 11 машини, защото така 

преценихме с оглед териториалния обхват, населените места, които 

се намират в този изборен район и възможността повече избиратели 

да могат да гласуват пробно на тези устройства.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, предлагам да гласуваме това, 

което са предложили от РИК-24 и да съобразим това, което вече са 

направили като организация. Очевидно 7 машини са достатъчни за 

целите на обслужването на разяснителната кампания, така че няма 

смисъл да им се предоставят допълнителни. Те ще ги държат 

затворени в някое помещение, по-добре да са при нас. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Приемате ли това предложение, госпожо Матева? 

Има ли друго предложение? 

Досега има предложение от Елка Стоянова да удовлетворим 

това искане и да намалим броя на машините, които изпращаме – от 

11, на 7.  
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Друго предложение някой ще направи ли? 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам ви да изпратим във 

връзка с това искане от РИК – 24, до районните администрации на 

осемте района на територията на този изборен район писмо, с което 

да ги запитаме не желаят ли поне по едно устройство за 

демонстрационно гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Елка 

Стоянова, поддържате ли предложението на Росица Матева? 

Оттегляте ли предложението си? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Не го оттеглям. 

РОСИЦА МАТЕВА: Едно уточнение: ако си спомняте, 

изпратихме до областните управи, които съвместно с районните 

избирателни комисии, по заявка на общинските администрации, 

следваше да ни изпратят заявките, които са получени. Не зная, 

честно казано, на какво почива информацията на районната 

избирателна комисия, защото обобщените справки дойдоха в ЦИК 

от областните администрации? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: От 

самото писмо изглежда, че са заявени към РИК.  

РОСИЦА МАТЕВА: В този случай решихме да облекчим 

районните избирателни комисии и да не ги натоварваме с работата 

по организация демонстрацията на машините, само да се съгласува с 

тях. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Още 

веднъж да уточним предложението. 

РОСИЦА МАТЕВА: Ако желаят, могат да бъдат основно 

действащо лице, но… 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Предложението Ви е да изпратим писмо до осемте района. 

РОСИЦА МАТЕВА: Осемте района в този обхват, да 

изискаме становището. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: От 

понеделник започва транспортирането на машините. Какво правим с 
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машините, предназначени за този район? Пращаме ли ги, или чакаме 

отговор от районите? 

РОСИЦА МАТЕВА: Ако изпратим веднага писмо, можем да 

получим отговор от районите веднага. Все пак се касае за 

кореспонденция. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тоест, 

първо изчакваме отговора, после ги транспортираме. 

РОСИЦА МАТЕВА: Това предлагам, да. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Приемате ли предложението на Елка Стоянова след тези заявки да се 

изпратят толкова машини, колкото са заявили районните 

избирателни комисии, без оглед на това дали техният брой е 11 или 

по-малък? 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Томов, както казах, решението 

на Централната избирателна комисия е областните администрации 

да обобщават информацията. Машините ще бъдат изпратени в 

областните администрации, а не в районните избирателни комисии.  

Предлагам да не приемаме в момента предложението на РИК 

– 24, а да изчакаме информацията от районните администрации на 

територията на този район и тогава да решим колко машини да 

бъдат изпратени за територията на този район.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Разбрах, но се опитвам да се ориентирам какво да подложа на 

гласуване. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Оттеглям си предложението. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. Други предложения или бележки по този проект? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението на докладчика да 

изпратим писмо до районните администрации в РИК – 24, които са 

на територията на РИК – 24, с цел да се уточни колко машини ще 

бъдат нужни според техните заявки. 

Режим на гласуване, моля. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – 2 (Йорданка Ганчева, Красимир Ципов). 

Колегата Красимир Ципов има доклади по тази точка. 

Заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-

183/08.09.2022 г., сигнал от М. К. И., че данните 

й са били неправомерно използвани в подписка в подкрепа на ПП 

„Български национален съюз „Нова демокрация“ на съответната 

страница и ред. С оглед на това, в моя папка от днес ще видите 

проект на писмо до председателя на Комисията за защита на 

личните данни с копие до подателя на сигнала, с което да бъдат 

предприети съответните действия от страна на Комисията за защита 

на личните данни. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Протоколно решение по принцип взехме ли за тези случаи, това не е 

първият такъв? Нямаме. 

Колеги, подлагам на гласуване предложението да изпратим 

по компетентност тази жалба на Комисията за защита на личните 

данни. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против - няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, освен сигнал с вх. № НС-22-

183, връщам на доклад вх. № НС-22-177 и вх. № НС-22-179. Два 

сигнала във вчерашната ми папка, които, ако в рамките на 

следващите няколко дни има и други такива сигнали, да изпратим на 

„Информационно обслужване“ АД. Подготвил съм в моя папка от 

днес проект на писмо относно тези три сигнала. Докладвам ви за 

сведение. 
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Докладвам ви вх. № НС-09-189/08.09.2022 г. и № НС-09-

191/08.09.2022 г. Две писма от Окръжен следствен отдел на 

Окръжна прокуратура – Кърджали, с което искат да им предоставим 

заверени копия от Решение № 14-НС от 14 май 2021 г. В моя папка 

от днес ще видите проект на писмо до Окръжния следствен отдел на 

Окръжна прокуратура – Кърджали, с което предоставяме заверено 

копие на горепосоченото решение. 

Моля, да го подложите на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Изказвания по този доклад? Няма. 

Моля, да гласуваме предложеното писмо до Окръжен 

следствен отдел и Окръжна прокуратура – Кърджали. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против - няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Връщам на доклад вх. № ЦИК-04-02-

19/19.08.2022 г. – писмо от ОД на МВР – Шумен, Районно 

управление – Каолиново, с което искат да им предоставим 

информация дали лицата Е. И. И. и А. М. И. са 

гласували на каквито и да е било избори в Република 

България или Република Турция. 

В моя папка от вчера ще видите проект на писмо до Районно 

управление – Каолиново на ОДМВР – Шумен, с което ги 

уведомяваме, че ЦИК не може да предостави данни относно това 

дали лицата са упражнили своето право на глас при произвеждането 

на каквито и да е било избори във връзка с разпоредбите на чл. 287, 

ал. 8 и чл. 445, ал. 5 от Изборния кодекс. Да се обърнат за исканата 

информация към община Каолиново, респективно – териториалната 

структура на ГД ГРАО към Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Изказвания във връзка с това писмо? Няма. 
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Режим на гласуване, моля. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за - 9 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – 1 (Севинч Солакова) 

Следващ докладчик е господин Любомир Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка, в папката с мои 

инициали от вчера, ще ви докладвам предложение от коалиция 

„Продължаваме промяната“ с вх. № НС-11-40. Това писмо е 

придружено с всички изискуеми документи. От коалицията има 

входирано заявление за участие на техен представител при 

удостоверяването по чл. 213а от Изборния кодекс. 

Предлагам на Комисията да разгледаме предложението и да 

впишем в регистъра, като вземем съответното решение 

едновременно с това – за създаване на такъв регистър на 

Централната избирателна комисия, като той ще бъде първият вписан 

в него – господин В. Б., като представител на 

регистрираната за участие в изборите коалиция „Продължаваме 

промяната“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Предлагате да гласуваме създаването на регистър.  

Ще гласуваме протоколно решение за създаване на такъв 

регистър. След това ще гласуваме конкретното заявление. 

Изказвания във връзка с тези предложения? Не виждам. 

Гласуваме, първо, създаването на регистър за вписване на 

заявените за участие в тази процедура. 

Режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против - няма. 

Гласуваме включването на това заявление в създадения 

регистър. Става дума за представител на коалиция „Продължаваме 
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промяната“. Документите са качени във вътрешна мрежа – така, 

както ги докладва колегата Любомир Георгиев. 

Режим на гласуване, моля. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против - няма. 

Доклад в тази точка има колегата Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. В моя папка е проект на 

писмо по наша предходна преписка във връзка с наше писмо, което 

сме получили от Районна прокуратура – Благоевград, вх. № НС-09-

68. Докладвала съм в предходно заседание по отношение на 

извършване на справка на едно лице дали е заемало държавна, или 

обществена длъжност, свързана с упражняване на избирателни права 

на гражданите. За извършването на справката следва да изпратим 

писмо до „Информационно обслужване“ АД, за да ни отговорят, да 

обобщим информацията и да можем да приключим преписката. 

Проектният номер е 3764 в моя папка. 

Моля да гласуваме проекта на писмо в моя папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, изказвания има ли?  

Ако няма, режим на гласуване за изпращане на писмо до 

„Информационно обслужване“ АД. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против - няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието за 10 минути, за кратка почивка. 

 

(След почивката.) 

 



15  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължава заседанието на Централната избирателна комисия. 

Стигнахме до точка четвърта от дневния ред: Доклади по 

административни преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

Определям госпожа Матева за кратко да води заседанието. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

проект на писмо до всички районни избирателни комисии. В 

изпълнение на точка 7 от Решение № 1266 от 15 август на ЦИК, 

предлагам да укажем и да разрешим публикуването на одобрените 

предпечатни образци на бюлетината за гласуване в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля да се запознаете с писмото, което докладва госпожа Солакова. 

Има ли становища по така предложеното писмо? Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против - няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам ви в тази връзка 

да приемем решение да публикуваме на нашата страница 

бюлетината за гласуване извън страната – така, както разрешихме на 

РИК. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против - няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение ви докладвам писмо с вх. 

№ НС-15-125 от 9 септември 2022 година. От РИК – Смолян сме 

получили предпечатния образец на бюлетината. В тази връзка ви 
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информирам, че останаха само две избирателни комисии, които са 

насрочили заседание за днешна дата от 17.00 часа. В дневния ред е 

включена точката за одобряване на предпечатния образец на 

бюлетината.  

РИК – Габрово и РИК – Кюстендил, поради технически 

проблеми не са одобрили с електронен подпис. Иначе решенията им 

са приети, съответно от 8-ми и от 6-ти септември 2022 година. Това 

е за сведение. 

Докладвам ви писмо от Печатницата на БНБ – вх. №НС-26-

19/09.09.2022 г. Изпращат ни график за предаване на отпечатаните 

хартиени бюлетини за гласуване извън страната. Датата, определена 

в договора между Централната избирателна комисия и Печатницата 

на БНБ, е 12 септември. Чакаме всеки момент да получим 

информация от Министерството на външните работи, по-късно ще 

се включа с писмо, с което да уведомим Печатницата на БНБ за 

упълномощените лица от страна на министъра на външните работи 

за получаване на бюлетините. Информирани са МВР и МВнР, освен 

нас, с оглед на осигуряване на охраната, а министърът на финансите 

– с оглед на осъществяването на контрола при предаването на 

бюлетините. 

С докладна записка вх. № ЦИК-09-266 от 9 септември 2022 г. 

са представени всички необходими документи във връзка с 

предоставянето на проекта на бюджет за 2023 година, както и за 

разчетите за тригодишния период  2023 – 2025 година. Докладвам ви 

го за запознаване, тъй като срокът ни е 15-ти за изпращане на 

Министерството на финансите.  

Проектът на бюджет е изготвен в съответствие с одобрените 

разходни тавани с решението на Министерски съвет № 268 от 

27 април 2022 година. С предоставянето на проекта на бюджет 

Централната избирателна комисия трябва да обърне внимание на 

необходимите средства евентуално при изпълнение на определени 

условия. Докладвам ви за запознаване. 
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За сведение ви докладвам информация от Областна 

администрация – Русе, вх. № НС-15-122/08.09.2022 г. във връзка с 

доставката и предаването на изборните книжа и материали на 

общинските администрации, включително и във връзка с 

получаването на бюлетините за гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

в точка „Доклади по административни преписки“ има ли някой, 

който не е докладвал? 

Заповядайте, колега Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви № НС-09-138 от 

8 септември тази година – писмо от Окръжен следствен отдел – 

Кърджали. Искат да предоставим информация във връзка с 

досъдебно производство, водено по чл. 168, ал. 2 от НК във връзка с 

изборите на 11 юли 2021 година.  

В моя папка от днес ще видите проект на отговор. 

Предоставяме им препис-извлечение от съответните решения за 

назначаване на секционна избирателна комисия под съответния 

номер в Бурса, район Йълдъръм. Даваме им информация, че не 

разполагаме с актуални адреси и телефони на членовете на същата 

секционна избирателна комисия, както и че оригиналите от списъка 

за гласуване извън страната в изборите на 11 юли 2021 г. на същата 

избирателна комисия се съхраняват в Централната избирателна 

комисия и могат да бъдат предоставени на съответното вещо лице.  

Също така изпращаме и заверено копие от първа и последна 

страница от протокола на въпросната секционна избирателна 

комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението? Не виждам. 

Подлагам го на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против - няма. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме със следващите доклади в точка четвърта от дневния 

ред. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

подготовката на машините за демо версия, предлагам да изпратим 

едно писмо до ГД „Жандармерия“, с което да им укажем да бъде 

изваден един дубликат от склада на „Карго-партнер“ ЕООД и да 

бъде донесен в Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против - няма. 

Колега Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-00-180 

от 9 септември тази година – писмо от „Информационно 

обслужване“ АД. Във връзка с писмо, вх. № НС-09-183 им 

отправихме запитване дали лицето С. В. П. е 

кандидат към настоящия момент за народен представител и дали 

същото лице е било към 17 март 2021 година кандидат за народен 

представител. 

В моя папка от днес ще видите писмо до Районна 

прокуратура – Пловдив, с което им предоставяме информация за 

въпросното лице, че е бил кандидат за народен представител в РИК 

– 16 миналата година и към настоящия момент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против - 

няма. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам преписка с вх. № НС-

224 от днес, с която е подадено заявление от представляващия 

коалиция ГЕРБ-СДС за включване в регистъра на представител на 

коалицията за участие по удостоверяването по чл. 213а от Изборния 

кодекс на господин Я.   К.   Т. Заявлението е придружено 

със съответните документи, които са изискуеми по наше решение.  

Предлагам Комисията да вземе решение за включване в 

регистъра на представител на коалиция ГЕРБ-СДС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против - 

няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам проект на писмо до 

кмета на община Генерал Тошево във връзка с искане от него за 

отваряне на запечатано помещение. Проектът е с № 3775 в папката с 

мои инициали от днес по преписка № НС-14-13 от днес. Докладвам 

за гласуване за изпращане на писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); 

против - няма. 

Заповядайте, госпожо Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо вх. № НС-

15-126 от 9 септември 2022 година от Районна избирателна комисия 

– Хаскова, която въпреки че ни изпрати писмо, с което потвърди, че 

въведените в системата cik.is.-bg.net кандидатски листи съответстват 

на взетите от тях решения, в момента ни уведомяват, че е сменена в 

системата поредността в кандидатската листа на ПП „Движение на 

непартийните кандидати“, която се състои от двама кандидати и са 

изписани с разменени места. 

Моля, да гласуваме писмо до „Информационно обслужване“ 

АД, с което да им укажем, че Решението на Районна избирателна 

комисия – Хасково е с № 40-НС, кандидатската листа е регистрирана 

с поредност: К. П. А., Т. Д. Ф. В. и 

съответно на страницата на районната избирателна комисия са 

въведени с обратната поредност: Татяна Филипова, Кирил Ангелов.  

Предлагам ви да гласуваме писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, с което да им укажем да разменят местата в 

системата cik.is.-bg.net, съответно на интернет страницата на 

Районна избирателна комисия – Хасково да излиза в кандидатските 

листи вярната поредност – така, както е регистрирана кандидатската 

листа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против - няма. 

Колеги, в тази точка ще докладвам докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-265/09.09.2022 г., чието изготвяне възложих на 

директора на дирекция „Администрация“.  

Представя ни се информация за продължителното отсъствие 

поради временна неработоспособност на служителя, заемащ 

длъжността „главен специалист – домакин“, който от началото на 
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тази година до 7 септември 2022 г. включително, от 250 дни е 

отсъствал 223, от които 216 поради временна неработоспособност и 

13 дни – поради платен годишен отпуск.  

Служителят, който заема тази длъжност, със заявление с 

вх. № 15-158 от 16 август 2022 г. е заявил ползване на неплатен 

отпуск по чл. 167а от Кодекса на труда за гледане на дете до 8-

годишна възраст.  

Колеги, направих справка с Кодекса на труда, това е отпуск, 

чието ползване не може да бъде отказано от работодателя. Заявеният 

отпуск е за периода от 29 август 2022 г. до 28 февруари 2023 г.  

Междувременно, колеги, служителят е представил и нов 

болничен лист, който е със срок до 7 септември 2022 г. и по негова 

информация следващият болничен лист ще бъде за още 10 дни, тоест 

– до 17 септември 2022 г. включително. 

Колеги, във връзка с тази ситуация, всички знаете, че от 

началото на годината няма кой да изпълнява тази длъжност. За 

много малка част от времето имахме служител по заместване, който, 

след като се завърна от болничен титулярят, беше освободен. Така 

че, за да може да се обезпечи работата, свързана с изпълнението на 

функциите за длъжността „главен специалист – домакин“, за 

времето на отсъствие на титуляря, ви предлагам Централната 

избирателна комисия да вземе решение за назначаване при 

условията на заместване Валя Димитрова, чиято автобиография 

беше предоставена на Централната избирателна комисия и в 

предходни заседания, мисля, че всички се запознахме с нея. Имаме 

нейното съгласие да изпълнява тази позиция при условията, които са 

за титуляря, заемащ длъжността.  

В този смисъл ви предлагам да вземем решение и да 

възложим на директора на дирекция „Администрация“ да бъдат 

изготвени и предоставени на Централната избирателна комисия 

всички необходими документи за сключване на трудов договор със 

служителя по заместване. 

Имате ли изказвания или предложения други?  
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Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

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

Госпожо Стоянова, заповядайте в тази точка. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Ще докладвам две писма от 

папката на колегата Гергана Стоянова. Те са процедурни. Едното е 

до Районна прокуратура – Монтана, относно тяхно питане. 

Отговаряме по отношение на едно лице, за което е имало запитване 

дали е започнало изпълнението на наказанието „Лишаване от право 

да заема държавна или обществена длъжност, свързана с 

упражняване на избирателните права на гражданите“. Писмото е с 

проектен № 3763. Моля, да го погледнете и ако нямате бележки – да 

го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения по така направеното предложение? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

против - няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, още едно писмо в същата папка 

с проектен № 3765. То е до Столична дирекция на МВР, от комисар 

Станишелски е било първоначалното запитване.  

Моля да погледнете отговора. Изпращаме му исканата 

информация частично, тъй като по единия от въпросите не 

разполагаме с такава и това е отразено в писмото. 

Ако нямате бележки, да подложим на гласуване същото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение бележки, коментари? Няма. 
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Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

против - няма. 

 

Преминаваме към точка осма от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ 

ЖРЕБИЙ НА ПОРЕДНИТЕ НОМЕРА В БЮЛЕТИНИТЕ НА 

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ В 

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 

ЧАСТИЧНИЯ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, 

ОБЩИНА ВАРНА, НАСРОЧЕН НА 9 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, в моя папка е проекта на решение. Правя една 

корекция, в относно - определяне чрез жребий на поредните номера 

в бюлетините на партиите и коалициите, допуснати в Централната 

избирателна комисия за участие в частичния избор за кмет на 

община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г. 

„На база правните основания, на база Решение № 1835-МИ от 

14 юли 2020 г. и протоколно решение на Централната избирателна 

комисия от 8 септември 2022 г., на 9 септември 2022 г., в 13.30 часа 

в 13.30 ч., в сградата на Народното събрание на пл. „Княз 

Александър I“ № 1, Централната избирателна комисия проведе 

жребий на поредните номера в бюлетината на партиите и 

коалициите, допуснати за участие в частичния избор за кмет на 

община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г. 

След проведения жребий Централната избирателна комисия 

реши: Обявява следната поредност на номерата на партиите и 
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коалициите в бюлетината: ПП „Свобода“, ПП ГЕРБ, „БСП за 

България“ и ПП „Възраждане“. 

Изписани са така, както са заявени в заявлението за 

изписване в бюлетината. Този номер се изписва в квадратчето за 

отразяване вота на избирателя в бюлетината за кмет. 

Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска 

листа в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област 

Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г., в бюлетината не се изписва 

нейният номер и за нея не се оставя празен ред. 

Номерата на независимите кандидати, издигнати от 

инициативни комитети, и на местните коалиции, следват номерата 

на партиите и коалициите, определени чрез жребия в ЦИК, съгласно 

поредността на регистрацията им в ОИК. 

На местна коалиция и на инициативен комитет, които не са 

регистрирали кандидатски листи в бюлетината не се определя номер 

и не се оставя празен ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против - няма. 

Решението е № 1405-МИ/09.09.2022 г. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо Председател, моля да 

бъде включена нова точка в дневния ред на днешното заседание: 

Промени в състава на ОИК – Поморие, на които им предстои 

частичен избор на 23 октомври тази година. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения има ли по дневния ред? Няма. 

Моля, да гласуваме. 



25  

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против - няма. 

 

Продължаваме с новата точка девета от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТВА НА 

ОИК – ПОМОРИЕ ЗА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ, НАСРОЧЕН 

НА 23 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за промени в състава на Общинска избирателна комисия – 

Поморие.  

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. 

№ МИ-15-254 от 05.09.2022 г. от председателя на ОИК – Поморие, и 

предложение от Ива Кусева, упълномощен представител на 

коалиция „БСП за България“, с вх. № МИ-11-26 от 09.09.2022 г. за 

промени в състава на ОИК – Поморие. Предлага се на мястото на 

Ваня Тихомирова Асеникова – член на ОИК, и Таня Деянова 

Костова – член на ОИК, да бъдат назначени за членове на ОИК – 

Поморие, Теодора Захариева Захариева и Виолета Желязкова 

Желева. 

Към предложението са приложени: оставки от Ваня 

Асеникова и Таня Костова с искане за освобождаването им като 

членове на ОИК – Поморие; декларации и копия от дипломата за 

завършено висше образование на Теодора З Захариева и Виолета 

Желева. 

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

Централната избирателна комисия да  

„РЕШИ: 

 Освобождава, като член на ОИК – Поморие, Ваня 

Тихомирова Асеникова, и анулира издаденото й удостоверение.  
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Освобождава, като член на ОИК – Поморие, Таня Деянова 

Костова, и анулира издаденото й удостоверение. 

Назначава за член на ОИК – Поморие, Теодора Захариева 

Захариева. Назначава за член на ОИК – Поморие, Виолета 

Желязкова Желева. 

На назначените членове на ОИК да се издадат удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против - няма. 

Решението е с № 1406-МИ/09.09.2022 г. 

Госпожо Матева, заповядайте по точка четвърта от дневния 

ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

запитване от РИК – 24, вх. № НС-15-127/09.09.2022 г. Колегите ни 

уведомяват, че с предложение, което е изпратено към преписката от 

регистриран за участие в изборите ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 

СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ са предложили кандидат за народен 

представител в изборите за 2 октомври 2022 г. с името В. Б. Т. От 

същото лице е постъпила и декларация, която също е изпратена към 

преписката, със саморъчно изписани имена на лицето, което е дало 

съгласието си да бъде кандидат на листата на тази партия в два 

изборни района, единият от които е РИК – 24, София. Декларацията 

е подписана на 27 август 2022 г. Листата на тази партия е 

регистрирана от РИК с Решение № 40 от 29 август 2022 г. с тези три 

имена на лицето. 

Впоследствие, след изтичане на срока за промени в 

кандидатските листи, в системата … се е визуализирало 
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несъвпадение във фамилното име на лицето, като след проверка се 

оказа, че понастоящем то е със сменена фамилия, а именно Венера 

Божидарова Симеонова.  

Колеги, тук стана ясно, че същото лице е регистрирано като 

кандидат в изборите за народни представители и в РИК – 23, които 

са се свързали с колегата Солакова, но са били уведомени от самото 

лице – кандидата в срока за промени на кандидатските листи и РИК 

– 23 е взела решение за това. 

Поисках от лицето, на което е предоставена възможност за 

справка, да извършим проверка в НБД „Население“, оказа се, че 

няма достъп до нея, в момента, чрез системата …. извърших 

проверка в ГРАО по ЕГН на кандидата и в ГД 

ГРАО, в Национална база данни „Население“ лицето е записано 

В. Б. С.  

По изложеното ви предлагам да вземем решение да укажем 

на РИК да вземе решение, с което в кандидатската листа да извърши 

корекция на фамилното име на лицето, а ние да укажем, с отделно 

писмо, на „Информационно обслужване“ АД да извършат 

корекция в системата ….. на фамилното име на лицето и в листите 

на РИК – 24, така, както е направено в листата на РИК – 23 за 

същото лице. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против - няма. 

 

Преминаваме към точка пета от дневния ред. 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ 

Господин Димитров, заповядайте. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, най-напред ще докладвам постъпилите запитвания по 

номера, които ще гласуваме с едно протоколно решение. 

С вх. № НС-24-99/08.09.2022 г. е постъпило запитване от OFF 

NEWS за медийния пакет на ПП МИР. Запитването е за 3,000 лв. с 

ДДС, но остатъкът от неразпределения и използван остатък в пакета 

на ПП МИР е 1 600 лева. Това ще бъде отбелязано в писмото и ще 

бъде евентуално одобрен договор, ненадвишаващ сумата на 

остатъка. 

Българско национално радио е изпратило запитване с вх. 

№ НС-24-109/09.09.2022 г. за пакета на ПП ПРАВОТО. Запитването 

е за стойност 1 728 лева с ДДС.  

Запитване с вх. № НС-24-108/09.09.2022 г. е постъпило от 

ТРАВЪЛ МЕДИА ГРУП ЕООД, която издава седмичник „Стандарт“ 

и е в разговори с ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“. 

Стойността е 1 800 лева с ДДС.  

С вх. № НС-24-107/09.09.2022 г. Радио „Експрес“ отправя 

запитване за медийния пакет на ПП „България на труда и разума“. 

Стойността е 2 065 лева. Те са налични в пакета.  

Запитване от  ЕКРИТ МЕДИА ООД. Това е медийна група 

„Стандарт“. Запитването е за медийния пакет на ПП ПРАВОТО на 

стойност 2 000 лева с ДДС. Налична е тази сума в пакета.  

Медиен пакет ПРАВОТО – също. Запитването е от Телевизия 

„Евроком“. Стойността е 2 400 лева – вх. № НС-24-100/ 08.09.2022 г. 

Налична е сумата в пакета, можем да я одобрим. 

Запитване от БТВ Радио относно медийния пакет на 

коалиция „Справедлива България“. Стойността на запитването е 

3 952,80 лева, сумата е с ДДС.  

Последното запитване е от Телевизия „Евроком“, вх. № НС-

24-101. Партньор в договора би била коалиция „Справедлива 

България“. Запитването е на стойност 6 840 лева.  

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e3a5c1832c2a62d5JmltdHM9MTY2Mjc2ODAwMCZpZ3VpZD0zZWQyN2NiZC1mYjg2LTZhNWItMmRjZS02ZWIwZmEyMDZiZGUmaW5zaWQ9NTE3OQ&ptn=3&hsh=3&fclid=3ed27cbd-fb86-6a5b-2dce-6eb0fa206bde&u=a1aHR0cHM6Ly9sb29rLW5ld3MuZXUvb2ZmLW5ld3Mv&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e3a5c1832c2a62d5JmltdHM9MTY2Mjc2ODAwMCZpZ3VpZD0zZWQyN2NiZC1mYjg2LTZhNWItMmRjZS02ZWIwZmEyMDZiZGUmaW5zaWQ9NTE3OQ&ptn=3&hsh=3&fclid=3ed27cbd-fb86-6a5b-2dce-6eb0fa206bde&u=a1aHR0cHM6Ly9sb29rLW5ld3MuZXUvb2ZmLW5ld3Mv&ntb=1
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Предлагам да отговорим положително на тези запитвания с 

уговорката за наличността на остатъка в медийния пакет на ПП 

МИР.  

Предложението ми е да одобрим тези запитвания с общо 

протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. Ще продължа с 

договорите, които са изпратени за одобрение. 

Първият договор е сключен между „УЕБГРАУНД“ ЕООД, 

това е медийният доставчик, който има правата върху 

„Actualno.com.“ Стойността на договора е 10 000 лева без ДДС, 

12 000 лева с ДДС. 

Моля, да одобрим този договор. Входящият номер на 

преписката е НС-24-112/09.09.2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против - няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, който 

предлагам за одобрение е с вх. № НС-24-113 между 

УЕБГРАУНД ЕООД, същият медиен доставчик, и ПП „Българска 

социалдемокрация Евролевица“. Стойността на този договор е 

2 010,40 лева с ДДС. 

Предлагам да одобрим този договор. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против - няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор е с вх. № НС-

24-110. Договорът се отнася до споразумение между ПП 

„Продължаваме промяната“ и БНТ. Договорът е на стойност 11 880 

лева с ДДС. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, да 

гласуваме. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против - няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-111 е постъпил за 

одобрение договор между БНТ  и коалиция „Справедлива 

България“. Стойността на договора е 6 000 лева с ДДС.  

Предлагам да го одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против - няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-97/08.09.2022 г. е 

постъпил за одобрение договор между ПП МИР и „ЕКРИТ МЕДИА“ 

ООД , седмичник „Стандарт“, на стойност 2 400 лева с ДДС. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване. 
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Гласували 9 членове на ЦИК: за - 9 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против - няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-98 е постъпил за 

одобрение договор между ПП „България на труда и разума“ и 

„ФИЛТЪР медия груп“. Стойността на това, за което са се 

договорили партиите е 20 000 лева, но тази сума, за разлика от 

всички други, е без ДДС.  

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против - няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният вх. № НС-24-102, с 

което е постъпило предложение да одобрим договор между ПП 

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ и 

„ДНЕС ПЛЮС“ ООД. Стойността на предложения за одобрение 

договор е 19 872 лева с ДДС.  

Предлагам да одобрим този договор, който е последен в 

днешната порция от договори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против - няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия за 15 минути. 

 

(След прекъсването.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Осем членове сме 

в залата – имаме кворум, за да продължим. 

Продължаваме с: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-93. Във връзка с 

предстоящата работа в склада по инсталиране на машините ни 

предават два списъка с лица, които ще работят в периода от 19 – 25 

септември, а вторият списък е за периода от 26 – 30 септември. 

Освен това са ни приложили и брошура за членовете на секционните 

избирателни комисии, което им е задължение по договора. 

Предлагам да изпратим списъците за проверка в МВР и 

ДАНС, тъй като са доста лицата, за да има време да бъдат 

проверени. 

Брошурата я докладвам за запознаване, като предлагам да я 

обсъдим на работно заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имаме ли кой какво ще върши в този 

склад? 

Добре, да ги пратим на проверка, но във всеки случай да 

искаме кой какво ще върши в този склад, като дойде проверката. 

Както миналия път го направиха, така ще го направят пак. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако няма 

други изказвания, моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, вчера ви докладвах на 

заседание за запознаване писмото от „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-
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23-85. С него ни молят за осигуряването на допълнителна площ за 

извършване на дейностите в склада на „Карго-партнер“.  

Във връзка с това съм подготвил писмо, което е в моя папка, 

така че моля да се запознаете с него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № НС-23-93 от 

Българския институт за стандартизация и е във връзка с Решение № 

1397-НС на Централната избирателна комисия. 

От БИС обръщат внимание, че не е търсено тяхното 

съдействие при разработване на правилата, въпреки че присъстваха 

на срещата между Централната избирателна комисия, 

Министерството на електронното управление, БИМ и БИС, на която 

се обсъждаха тези правила, както и изменението на методиката за 

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

кодекс. Сега те ни уведомяват, че няма да подпишат предвидения по 

чл. 5. ал. 9 протокол. Докладвам го за запознаване и за обсъждане на 

работна група. 

Две писма, свързани с изготвянето на методическите 

указания. Първото е от РИК – Бургас, с вх. № НС-15-121, които 

обръщат внимание върху опаковането на книжата и материалите, а 

второто е от ВМРО с вх. № НС-11-42, които правят предложения, 

свързани с методическите указания извън страната. Докладвам ги за 

запознаване и за обсъждане, когато обсъждаме методическите 

указания. 

Писмо с вх. № ЦИК-00-289-5 от IT-genetics и е във връзка с 

нашето запитване за термо хартия. Уведомяват ни, че суровината 

намалява и ако е направено авансово плащане, е малко вероятно да 

имаме термо хартия. Тъй като доставката на термо хартия е 
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включена в договора с изпълнителя на обществената поръчка за 

машинно гласуване, предлагам това писмо да остане за сведение. 

Последното засега писмо е от ГД „Жандармерия“ с вх. № НС-

04-02-232, с което ни уведомяват, че по повод доставянето на 460 

батерии в склада на „Карго-партнер“ са създали необходимата 

организация за допускането на четирите лица в склада – също за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка във връзка с взето решение от Централната избирателна 

комисия за изготвяне на копия от единствения оригинал на UEFI 

ключовете за софтуер две в едно ви предлагам за последващо 

одобрение следното. 

Преди началото на заседанието на Централната избирателна 

комисия, взехме решение от касата, в която се съхранява ключът, с 

който е подписан софтуерът за гласуване на изборите две в едно 

през месец ноември 2021 г., който е на един брой външен usb 

носител – марка „Смартматик“, със съответния сериен номер и 

който, както казах, се съхранява в касата, да бъде изваден и от него 

да бъде направено едно копие за Централната избирателна комисия 

и две копия, които да се предоставят на „Сиела Норма“ АД, за 

инсталиране на демоверсия върху машини за гласуване, които се 

съхраняват в склада и които ще бъдат използвани само за целите на 

демоверсия, тъй като те са заключени с ключовете, генерирани от 

Централната избирателна комисия, като ключът беше предоставен 

чрез колегата Войнов на Мирослав Стефанов – IT-експерт, 

ангажиран от Централната избирателна комисия за оказване на 

съдействие по въпроси, свързани с машинното гласуване, и 

господин Красимир Йорданов от Министерството на електронното 

управление, които да направят съответните копия.  

За изготвянето на тези копия, в присъствието на Стефан 

Митков, представител на „Сиела Норма“ АД, чрез използването на 

дубликатор на флашпамети, предоставен от „Сиела Норма“ АД, въз 

основа на разрешение на Централната избирателна комисия с писмо 
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с изх. № НС-04-02-235/09.09.2022 г., бяха направени съответните 

копия, две от които бяха предоставени на господин Митков, за които 

беше съставен приемо-предавателен протокол, а за Централната 

избирателна комисия бяха направени три копия, които заедно с 

оригинала да се съхраняват при същите условия, както досега беше 

съхраняван единственият оригинал – по същия начин да бъдат 

поставени всички пликове в нов плик, който ще бъде подписан от 

членовете на Централната избирателна комисия, и отново ще бъде 

съхранен в касата, в която се съхраняват и другите материали и 

носители, свързани с машинното гласуване. 

В този смисъл ви предлагам протоколно решение. 

Ако нещо пропускам, моля да ме допълните, но мисля, че 

това бяха действията, извършени от Централната избирателна 

комисия. 

Колеги, бяхме взели предходно решение за Централната 

избирателна комисия протоколите да бъдат подписани от колегите 

Войнов, Димитров и Георгиев. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с току-що 

взетото решение предлагам флашпаметите с UEFI ключовете да 

бъдат съхранявани в различни пликове с оглед по-голяма сигурност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Войнов – по досегашния ред да се 

съхранява оригиналът в един плик, и при същия ред, но в отделен 

плик, да се съхраняват трите копия на Централната избирателна 

комисия. 

Има ли други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме това предложение. 
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към седма точка от дневния ред: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Господин Томов, заповядайте с Вашите доклади. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, предлагам да 

вземем решение да изпратим писмо до Министерството на външните 

работи до политическите партии, представени в Четиридесет и 

седмото народно събрание, което да представлява покана за 

консултации с представителите на парламентарно представените 

партии и коалиции и Външно министерство, относно предложение 

за състава на секционните избирателни комисии извън страната за 

гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври в 

съответствие с изискванията на чл. 102 от Изборния кодекс. 

Проектът на писмо е качен във вътрешната мрежа в моя 

папка от днешна дата. Това е 5-3771 уърдовски файл.  

Предложението е да проведем консултациите от 10,00 ч. във 

вторник, 13 септември 2022 г. Мисля, че преди крайния срок за 

провеждане на консултациите съгласно хронограмата, можем да 

обсъдим въпроса дали да не го отложим с един ден, но повече от 

един ден не можем да го отложим, струва ми се. 

Моля да се запознаете с текста, за да го изчитам. Той е такъв, 

какъвто традиционно изпращаме за тези консултации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам по т. 1, където казваме, 

че Централната избирателна комисия ще изпрати електронна форма, 

да не бъде в бъдеще време, а той да стане приложение към 

настоящата покана и тази електронна форма, вече е одобрена от 

Централната избирателна комисия, когато изпратихме писмото с 
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прилагане на нашето Решение № 1236, с което обявихме местата с 

ДКП-та и прогнозни секции, за да могат – идеята беше – партиите и 

коалициите, които ще участват на консултациите, да се подготвят. 

Доколкото аз съм разбрала като член на Комисията, такава 

беше идеята вчера като приехме решението, с което определихме 

местата и броя на секциите във всяко едно място – сътрудниците да 

нанесат държавите и местата в тази електронна форма окончателно, 

за да улеснят субектите, които ще участват на консултациите. 

Предлагам тя да бъде приложение към настоящата покана. Днес е 

петък, почти 18,00 ч., а консултациите са на 13 септември – вторник. 

Считам, че това беше идеята на Централната избирателна комисия с 

оглед да улесни. Текст „ ще Ви бъде изпратено, ако не се приеме“, 

считам, че е ненужно да съществува в поканата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По текста на поканата ще помоля т. 2 

да отпадне поради наличието на оригинали на тези документи при 

регистрацията на всички партии, които са били част от Четиридесет 

и седмото народно събрание, и една много дребна редакция в 

последния абзац: имената на лицата, които ще участват в 

консултациите.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Приемам това предложение, ако 

Комисията няма против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с текста на поканата? 

Госпожа Ганчева направи предложение. 

Господин Томов, какво в крайна сметка като финален текст 

предлагате. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Уточнихме се във финалния текст да 

посочим ясно срока, в който ще бъде изпратена електронната форма 

с всички сведения за секциите, които са определени. Този срок е 

понеделник, 12 септември 2022 г. 
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Освен това госпожа Солакова направи предложение да 

отпадне т. 2, което аз приемам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би в 

понеделник до обед, за да имат време поне един следобед да се 

запознаят, за да могат на 13 септември да са подготвени в степен, в 

която имат възможност. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Приемам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Следващото, което докладвам, е 

предложение за писмо до господин Н. М. – министър на 

външните работи, във връзка с съхранението на изборни книжа. 

Знаем, че част от изборните книжа от месец ноември се съхраняват в 

Министерството на външните работи. Уговорено е на равнище 

администрации да се извърши предаването на изборните книжа от 

Министерството на външните работи на Централната избирателна 

комисия на 13 септември, вторник. 

В тази връзка е и писмото, което предлагам. То е качено във 

вътрешната мрежа в моя поща с проектен номер 3780.  

Предлагам да вземем протоколно решение и да го изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, ще 

Ви помоля да се определи друга дата. Смятам, че Централната 

избирателна комисия 14 септември или 15 септември е по-

подходяща дата. Ако няма някакви трудности, предлагам сега да 

определим 14-и или 15 септември, като допълнително бъде уточнена 

конкретната дата. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Вместо 13 септември, да стане 14-и или 

15 септември. Приемам. 



39  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Във вътрешната мрежа от днешното 

заседание е качен екселски файл, в който са номерирани секциите 

извън страната съгласно нашето решение за номерацията на 

секциите извън страната, и по списъка на утвърдените места с 

Решение № 1401/08.09.2022 г. 

Предлагам да одобрим този списък. Ако го одобрим, ще 

предложа да го изпратим на Външно министерство, за да се стартира 

процедурата по издаване на заповеди за откриване на тези секции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, досега като член на 

Централната избирателна комисия аз лично не помня ние да сме 

приемали протоколно решение или решение да определим номерата 

на секциите освен традиционните решения за страната и извън 

страната, които приемаме още от началото на произвеждане на 

изборите. 

Не разбрах колегата Томов дали предлага протоколно 

решение, или решение.  

Предлагам, ако сега идеята е да се приема такова решение, да 

го обсъдим на работна група. Считам, че това наше решение, което 

ни се предлага, не е условие, доколкото чух от колегата Томов, а 

ръководителите на ДКП да си издадат съответните заповеди, защото 

Централната избирателна комисия вече си е  свършила работата и си 

е взела решението по чл. 12, след което всеки един ръководител 

може да определи със своя заповед да определи местоположението 

на съответната секция. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, ние сме взели решение за 

начина, по който се определят номерата на избирателните секции 

извън страната. Това наше решение едно към едно е приложено в 

този списък. Който и да го направи, ще направи това. Нищо друго! 

Кажете ми една смислена причина, поради която да правим 

работно обсъждане по този въпрос, след като решението за начина 

на номерация на секциите е взето. Имахме предложение от Външно 

министерство, което отхвърлихме, ако си спомняте, при 

обсъждането и не променихме решението си, взето още в началото 

на месец август. Номерацията на секциите, извън страната винаги е 

следвала логиката на тази таблица – никаква друга. 

Кажете ми една смислена причина да бавим този процес и да 

оставим секциите без номерация, след като номерацията ни трябва, 

включително за това, да изпратим на партиите материалите, които 

обсъждахме преди малко. 

Не можем да държим секциите неномерирани, при 

положение че има ясна процедура за номерация и ясно решение на 

Централната избирателна комисия каква да бъде тази номерация. 

Тук всичко, което е направено на този файл, е, че тези номера са 

изписани съгласно решението на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Томов, под формата на 

реплика, не знам дали ще ви дам смислена или несмислена причина, 

по моя мисъл ще изложа какво мисля. 

Първо, смислена причина, като въпрос Ви го задавам, ние с 

аналогично решение сме определили номерацията в страната. 

Изборите в страната и извън страната не се различават. 

Понеже споменахте, като ми отговаряхте, че това е условие 

да изпратим поканата, ние току-що гласувахме поканата и това не 

беше обсъждано като условие. Не считам, че на партиите това е 
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условие да си подадат и да си направят предложенията за попълване 

съставите на секционните комисии извън страната и обезпечаване на 

работата им. Като друга смислена причина според мен – търся 

законовото основание и за партиите да има необходимо условие, и 

за нас – да вземем това решение. Аз предложих да го обсъдим с 

оглед на това, че аз за себе си не намирам законово основание да го 

направим. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Само да допълня, че на консултациите 

е важно партиите да знаят кой номер е секцията, чиито състав 

обсъждаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Според мен има 

значение и кой трябва да определя номерата на избирателните 

секции. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: А кой трябва да ги определи. Къде в 

Изборния кодекс има текст, който казва, че Централната 

избирателна комисия не ги определя. Има точно обратния текст в 

Изборния кодекс. 

Щом това ни е разбирането оттеглям предложението. 

Предлагам да обсъдим друго писмо до Външно министерство 

и да вземем решение относно него с проектен номер 3782, с което да 

поискаме от работна група „Избори“.  

Изчитам го: „Във връзка с Решение № 1401-НС/08.09.2022 г., 

с което са определени местата в държавите, в които ще се образуват 

избирателни секции извън страната и броя на избирателните секции 

във всяко място при произвеждане на изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г., по повод предстоящото 

изготвяне на избирателните списъци за гласуване извън страната, 

молим в спешен порядък да ни изпратите предложенията си за 

обединяване на подадените заявления по чл. 16 от Изборния 

кодекс.“ 

Мисля, че обсъждахме това на работна група. Ситуацията с 

Германия, където има секции, които няма как да открием, защото 
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такива са изискванията на германската страна, има заявление на 

хората.  

Единствено дипломатическите и консулските 

представителства могат да преценят дали тези заявления да бъдат 

включени в списък на някоя открита секция или не могат да бъдат 

включени. В този смисъл да изискаме от Външно министерство да 

изпрати такива предложения, за да можем да задействаме 

процедурата по чл. 16, ал. 2 и да поискаме „Информационно 

обслужване“ АД да ги обедини, след което да ги препратим на 

Министерството на външните работи за подготовка на 

избирателните списъци. Това е смисълът на писмото, което 

предлагам. Има такава ситуация не само в Германия, в Чехия също 

има такава ситуация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в точка 

„Гласуване извън страната“ ще ви докладвам писмо с вх. № НС-04-

01-4/10 от 8 септември 2022 г. – получили сме писмо от 

Министерството на външните работи във връзка с Приложение № 14 

от изборните книжа, по която има необходимост от указания на 

Централната избирателна комисия. 

Направих проверка, по аналогичен начин Централната 

избирателна комисия е изпратила указание с писмо от 29 октомври 

2021 г. за изборите, които бяха през месец ноември, а именно в 

списъка за гласуване извън страната, в колона № 5 „постоянен адрес 

в Република България“ да им укажем, че при изготвянето на 

списъците да бъде съобразено решението на ЦИК и списъците да 

бъдат отпечатани и предоставени на секционните комисии извън 

страната без забележката „попълва се от СИК“. 

Колеги, в този смисъл е моето предложение – по аналогичен 

начин да дадем указания на Външно министерство. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – 1 (Йорданка Ганчева). 

 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия – десет членове 

сме в залата, имаме кворум. 

Продължаваме с доклади в точка шеста: Машинно гласуване. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, получено е писмо от „Сиела Норма“ АД с 

вх. № НС-23-95. С него ни молят да удължим срока, в който ще  

работят в склада на „Карго-партнер“ по инсталация на машините с 

демоверсия до края на деня на 11 септември, а също така ни 

изпращат приложен за одобрение транспортния план за 

транспортиране и доставка на машините, който е качен във 

вътрешната мрежа. 

Интересно, че сме получили и писмо от МВР с вх. № НС-04-

02-236, с което ни изпращат същия транспортен план. 

Във връзка с полученото писмо от „Сиела Норма“ АД, 

предлагам да изпратим писмо до ГД „Жандармерия“ и до 

управителя на „Карго-партнер“ с копие до „Сиела Норма“ АД, с 

което да ги уведомим, че лицата, посочени в наше писмо с изх. 

№ НС-04-02-231 следва да бъдат допуснати в склада на „Карго-

партнер“ до 11 септември, включително и че след инсталирането 

на 395 броя СУЕМГ те следва да бъдат изнесени и транспортирани 

съгласно приложения график, като да приложим графика, който 

получихме. Проектът на писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, гледаме 

проект 3784 – писмото до „Жандармерията“, до „Карго-партнер“ и 

до „Сиела Норма“ АД. 
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Господин Войнов, уточнете каква корекция се направи в 

текста.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам във втори абзац „да бъдат 

допуснати в склада до 12 септември включително“, а третият абзац 

да придобие следния вид: след инсталирането на 460 броя СУЕМГ 

следва 395 от тях да бъдат изнесени и транспортирани съгласно 

приложения график, а останалите 65 – да бъдат транспортирани до 

ЦИК, като не предлагаме съпровод и охрана“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

В тази точка, госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали има подготвен проект на писмо с проектен номер 

3761 до министъра на вътрешните работи, до всички областни 

управители във връзка с наше писмо до всички областни 

управители, районни избирателни комисии и кметове – НС-15-123, с 

което ги уведомихме, че на 10 септември 2022 г. ще бъдат доставени 

в областните администрации машините; до районните избирателни 

комисии, кметовете и до изпълнителния директор на „Сиела Норма“ 

АД във връзка с писмо до него с изх. № НС-23-87, с което му 

указваме да бъде инсталирана демоверсията на 460 СУЕМГ. 

Предлагам да изпратим това писмо като уточним, че 

машините за гласуване ще бъдат доставени в областните 

администрации на 12 септември съгласно приложения график към 

писмото и с оглед обстоятелството, че в машините е инсталирана 

демоверсия и със същата няма да се осъществи машинно гласуване в 

изборите за народни представители, ЦИК изразява становище, че 

осигуряването на охрана е по преценка на органите на МВР. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

Господин Войнов, продължете с Вашия доклад. 

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

вх. № ЦИК-06-11-6. С него ни изпращат предложение за 

съгласувателен протокол, свързан с инсталиране на до 500 СУЕМГ с 

демоверсия на електронната бюлетина. 

Тъй като преди малко им изпратихме писмо във връзка с 

машините с демоверсия, предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

точка седма. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, пристигнало е писмо от 

работна група „Избори“ със съответния номер, в което във връзка с 

Решение № 1401, което приехме вчера, работна група „Избори“ 

предлага в масива от данни с информацията по чл. 16, ал. 2 само за 

лицата, които имат право да гласуват и само за местата, където се 

образуват избирателни секции, да бъдат обединени записи, свързани 

или със случаи на различно изписване на едно и също място за 

гласуване по различни начини, или с предложение за обединяване на 

записи, където това по тяхна преценка е необходимо. Приложена е 

таблица с тези предложения. 

Това, което предлагам, е да вземем протоколно решение, с 

което да изпратим тази информация на „Информационно 

обслужване“ АД, за да бъде осъществено това обединение и 

информацията да се върне обратно в Централната избирателна 

комисия – вх. № НС-04-01-4/11/ от 9 септември 2022 г. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли друго 

предложение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, бих предложил във връзка с 

насрочването на консултациите с политическите партии за 

определяне съставите на секционните избирателни комисии да 

поместим и съобщение на страницата на Централната избирателна 

комисия със същото съдържание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Господин Георгиев, заповядайте с Вашите доклади. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, в папката с мои инициали 

от днес има качени три протокола с вх. №№ ЦИК-00-309; ЦИК-00-

310/ и ЦИК-00-311 – и трите от 9 септември 2022 г. 

С първия от тях предаваме два празни външни хард диска.  

Със следващия сме описали, че сме получили след 

свършената работа, записана върху предадените по-рано хард 

дискове информация от дейността, извършена съвместно с екип от 

Министерството на електронното управление. 

С вх. № ЦИК-00-311 малко по-подробно е описано в 

протокол за извършените дейности по извличане на данните от 

записващите технически устройства от изборите на 21 ноември 

2021 г. съвместно с екип, определен от Министерството на 

електронното управление.  
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Накратко съм описал цялата извършена дейност, започнала 

на 15 август, с внасяне в сградата на Централната избирателна 

комисия в предоставената зала на необходимите устройства за 

извършване на дейността със съдействащия екип.  

Част от устройствата бяха върнати, след като беше свършена 

дейността най-напред по извличане на данните, както се цитира и в 

доклада, с приложен към писмо от МЕУ – вх. № НС-04-01-10-

1/22.08.2022 г., което съм представил вече на Комисията, общо 

двадесет и  колко хиляди бяха флашки с всичката информация, 

която е предоставена.  

„Днес, 9 септември 2022 г., определените с протоколно 

решение представители на Централната избирателна комисия – 

господин Димитров, господин Войнов и аз, заедно с изпълнителя, 

определен по договор с Централната избирателна комисия – 

господин С., в присъствието на господин Й., 

ръководител на екипа, извършиха следното: информацията от всеки 

от двата по-рано създадени сървъра беше записана върху външен 

диск – общо два броя, след което същата беше изтрита от всяко от 

двете устройства. 

2. Изчистените устройства с посочените номера в протокола 

заедно с последните два броя USB HUB бяха върнати на 

Министерството чрез ръководителя на екипа – господин Йорданов“. 

Представям подписаните протоколи. 

В тази връзка предлагам Централната избирателна комисия с 

протоколно решение да определи съхранението на двата 

произведени диска в съответното място от сградата. 

Преди изтриване на данните, тоест изчистването на 

лаптопите, преди това информацията на записаните дискове беше 

сравнена, че е едно към едно с информацията, откъдето беше 

свалена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Георгиев? 

Ако няма друго предложение, моля, режим на гласуване. 
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Връщаме се в точка четвърта: Доклади по административни 

преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с писмото, което 

получихме от Печатницата на БНБ с определен график за предаване 

на бюлетините в понеделник от работна група „Избори“ получихме 

данните за оправомощеното лице, което ще получи от името на 

Министерството на външните работи бюлетините за гласуване извън 

страната. 

Изготвен е проект на писмо до Печатницата на БНБ с копие 

до министъра на финансите, на вътрешните и на външните работи с 

данните на оправомощеното лице. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение ви докладвам писмо от 

администрацията на Министерския съвет. Информирани сме, че 

експедицията на изборните книжа за Министерството на външните 

работи за изборите на 2 октомври ще се извърши в събота, 

10 септември 2022 г. – за сведение на Централната избирателна 

комисия. 

Колеги, с оглед на това, че днес бяха гласувани няколко 

промени в корекции, които трябваше да бъдат извършени по 

кандидатските листи и изпратени наши писма за извършване на 

такива корекции, и получен отговор от „Информационно 

обслужване“ АД, предлагам ви към писмо с вх. № НС-03-35 до 
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главния секретар на Министерския съвет да изпратим 

актуализираната база данни така, както получихме от 

„Информационно обслужване“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Колеги, и последен доклад за днес в точка четири, докладвам 

Ви писмо с вх. № НС-04-01-1/9 от 7 септември 2022 г. от заместник-

ръководителя на Мисията за наблюдение на изборите. 

В писмото се сочи, че за улесняване на редовния достъп, 

разрешение за влизане на някои от членовете на Мисията до 

помещенията на Централната избирателна комисия, искат да бъде 

осигурено разрешение за влизане, разбирам, редовно да могат да 

осъществяват това влизане, за да може да става в целия изборен 

период при необходимост и в кратки срокове, и сочат имената на 

членовете на Мисията, които ще присъстват редовно на заседанията 

на Централната избирателна комисия. 

Колеги, смятам, че отговорът, който можем да върнем, е, че 

Централната избирателна комисия ще осигурява съдействие за 

влизане до помещенията на Централната избирателна комисия 

съобразно практиката и правилата на Народното събрание, тъй като 

ние ползваме помещения в тази сграда. 

В този смисъл да бъде изготвен отговор. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: 8 (Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 

няма. 
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С това беше изчерпан дневният ред. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващото за понеделник, 12 септември 2022 г. от 

14,00 ч. При необходимост всички имаме готовност и за извънредно 

заседание. Благодаря. 

(Закрито в 19,45 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 


