
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 242 

   

На 12 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

   Докладва: Емил Войнов 

2. Проект на решение относно назначаване на съставите на 

секционните избирателни комисии в община Кнежа на територията на 

15.Изборен район – Плевенски, за изборите за народни представители 

на 2 октомври 2022 г. 

   Докладва: Красимир Ципов 

3. Медийни пакети. 

   Докладва: Димитър Димитров 

4. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия. Нейкова, Расица Матева, 

Цветанка Георгиева, Йорданка Ганчева, Елка 

Стоянова, Силвия Стойчева, 

ЛюбомирГеоргиев, Севинч Солакова  

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

    Докладва: Ерхан Чаушев 
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7. Проект на решение за регистрация на наблюдатели в изворите 

за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Докладват: Красимир Ципов, Силвия Стойчева, 

Любомир Георгиев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч 

Солакова, Георги Баханов,  Гергана Стоянова, Елка Стоянова, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева.     

 

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

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Десет членове сме в залата. Имаме кворум за провеждане на заседание.  

Предлагам ви следния проект на дневния ред: 

1. Машинно гласуване. Докладчик – господин Войнов. 

2. Проект на решение относно назначаване на съставите на 

секционните избирателни комисии в община Кнежа за изборите на 

2.10.2022 г. Докладчик - господин Ципов. 

3. Медийни пакети. Докладчик – господин Димитров. 

4. Гласуване извън страната. Докладчик – господин Томов. 

5. Доклади по административни преписки с докладчици 

колегите, които виждате в проекта на дневен ред. 
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6. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчик – господин 

Чаушев. 

7. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели 

Докладчици – колегите Ципов, Стойчева и Георгиев. 

Имате ли предложения за допълване? Няма. 

Моля, процедура по гласуване по проекта на дневен ред и 

направеното допълнение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, преди да започнем по дневния ред, в 15,30 ч. ще 

прекъснем заседанието за работната среща, която ни предстои. 

 

Преминаваме към точка първа: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е  

писмо с вх. № НС-04-52/12.09. 2022 г. Писмото е от Министерството на 

електронното управление и е във връзка с удостоверяването на 

съответствието по чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс. 

Уведомяват ни, че са съгласни определянето на 

представителната извадка от ТУМГ да се състои в сградата на 

Централната избирателна комисия. 

Но искат преди да започнат дейностите по определяне на 

представителната извадка, да им бъдат предоставени някои документи, 

с които можете да се запознаете в писмото. 

Казва се след това, че персоналният  компютър ще бъде 

предаден с приемо-предавателен протокол на представител на 

Централната избирателна комисия и оставен на отговорно пазене. 
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Докладвам това  писмо за запознаване, тъй като, както каза 

председателят, в 15,30 часа ще имаме среща с Министерството на 

електронното управление и ще обсъдим тези въпроси. 

Докладвам ви  писмо с вх. № НС-23-100. Писмото е от „Сиела 

Норма“ и с него прилагат информация за моментния статус на 

доставените машини с демоверсия към 11,30 ч. днес. Информацията е в 

екселския файл „Статус“. От таблицата е видно, че в повечето области 

машините са доставени. Остават още седем области, като предвидените 

за Централната избирателна комисия машини също са инсталирани и в 

писмото се казва, че когато приключат всички доставки ще ни изпратят 

отново информация. Докладвам го за сведение и запознаване. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-23-98 от 

9 септември 2022 г. Писмото е от „Карго-партнер“ и е във връзка с 

факта, че поради изчакване на решението на Министерския съвет все 

още нямаме нов договор за наем с „Карго-партнер“. Те ни уведомяват, 

че ще се възползват от правото си да начисляват обезщетение по чл. 

236, ал. 2 от ЗЗД. Докладвам писмото за запознаване и обсъждане в 

работна група – вх. № НС-23-98. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не знам дали имат право. Да си мерим 

приказките. Те искат да начисляват обезщетение, не знам на какво 

основание, но считат, че искали някакво си обезщетение. 

Не знам дали имат право! Нямат право, защото няма основание, 

първо, правно, после – класическото също е под въпрос. Тоест 

оспорвам основанията към момента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

направения от колегата Войнов доклад ви предлагам, тъй като  писмото 

се отнася за склада, в който се съхраняват машините за гласуване, като 

допълнение към преписката, която многократно сме изпращали на 
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вниманието на Министерския съвет, на министър-председателя, на 

министъра, който е определен да отговаря за изборите, и на министъра 

на финансите, да изпратим и това  писмо. 

Ако нямате други предложения, моля да гласуваме. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Постъпило е  писмо от ГД „Жандармерия“ с 

вх. № НС-04-02-241. С него ни уведомяват, че са създали необходимата 

организация за допускане на 20 лица в склада за периода от 8 до 

12 септември 2022 г. за изнасянето на един брой дубликатори и на 

395 машини до областните центрове в страната. Докладвам го за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: На тези 20 човека да им се опише какви 

дейности ще вършат и за какъв срок ще изпълняват тази дейност. Едно 

наше мило писъмце. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, господин 

Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: За тези 20 човека ние изпратихме писмо до 

„Жандармерията“ да работят в периода от 8 до 12 септември 2022 г. и 

днес е последният ден, в  който могат да работят. Така че те ще 

напуснат днес склада на „Карго-партнер“.  

В писмото до „Жандармерията“ сме описали, че те ще извършат 

инсталацията на демоверсията и работата в склада. Това сме го 

написали. 
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Уважаеми колеги, в продължение на няколко заседания ви 

докладвах писма, постъпили от община Белица, Гърмен, Айтос, Белово, 

Якоруда, Сатовча, Долни Дъбник и Бобошево във връзка с 

определянето на броя на машините за гласуване, тъй като на някои 

места са станали технически грешки. 

В моята папка, в подпапка „Брой машини“ са качени всички 

тези писма и сега ще ви докладвам след извършената проверка какво е 

състоянието. 

От община Белица писмото е с вх. № НС-06-98-2, в секция 

№ 010200010 в справката от ГД ГРАО са посочени нула избиратели и 

там не е предвидена машина, а всъщност там има 431 избиратели по 

предварителни списъци и би следвало в тази секция да се инсталира 

една машина, тъй като пък на последните избори там са гласували само 

236 избиратели, така че няма необходимост от две машини. 

В община Гърмен – вх. № НС-06-98-3, има две секции – 8-а и 9-

а, като в списъка на ГД ГРАО всички избиратели са включени в  секция 

№ 8, тоест 1012, а всъщност със заповед на кмета те са разделени 

между секция № 8 и секция № 9 секция. В секция № 8 са 575 

избиратели, а в секция № 9 – 437. Ние за 8-а секция сме предвидили 

машина, би следвало да се предвиди машина и за 9-а секция. 

Аналогичен е случаят в община Айтос. Там за 48, 49 и 50 секция 

са записани нула избиратели, но всъщност в секция № 41 са записани 

1393 избиратели, които със заповед на кмета са разделени между 

секция № 41 и секция № 48. В 36-а секция са записани 

1232 избиратели, които са разделени между 36-а и 49-а секция, а в 

секция № 46 са записани 838 избиратели, като те също са разделени 

поравно между 46 и 50 секция. 

Така че следва да се предвиди и по една машина за секции с 

номера: 48, 49 и 50. 
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Същото е положението и в община Якоруда. От Якоруда нямаме 

директно  писмо, но имаме  писмо, което община Якоруда е изпратила 

до РИК – Благоевград, писмо с вх. № НС-15-117 от РИК – Благоевград, 

до Централната избирателна комисия.  

Днес се свързах по телефона с тях и им указах да изпратят 

официално писмо и до Централната избирателна комисия, но там 

ситуацията е следната: в секция № 11 са записани 795 избиратели, 

които са разделени поравно между секция № 11 и № 12, така че за 

секция № 12 трябва да се предвиди една машина. И по същия начин в 

секция № 15 са записани 928 избиратели в предварителните списъци, 

но те са разделени със заповед на кмета между 15-а и 16-а секция. Така 

че трябва и в секция 16 да се включи една машина. 

По-различен е случаят в община Белово. Там първоначално 

фигурират 9 и 10 секция, като и на двете места броят на избирателите е 

над 300, съответно 450 и 434, но със заповед на кмета секция № 10 е 

заличена и всички избиратели са прехвърлени към секция № 9. Така че 

стават общо 884 избиратели в секция № 9, като броят на гласувалите на 

последните избори става 495. При това положение би следвало в секция 

№ 9 да се предвидят две машини, а в секция № 10 машината да 

отпадне, тъй като тази секция е заличена. 

Двете писма от Бобошево са с вх. № НС-06-98 и НС-06-98/1. С 

първото  писмо  ни уведомяват, че трябва да предвидим машина в една 

секция, но с второто ни казват, че има техническа грешка и не се налага 

машина, така че Бобошево остава само за сведение. 

Остават две общини – Сатовча и Долни Дъбник, откъдето ни 

пишат аналогични писма. В Сатовча по предварителни списъци броят 

на избирателите е 297, но ни уведомяват, че са постъпили 3 заявления 

за гласуване по настоящ адрес и по този начин избирателите стават 300. 
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Аналогично в Долни Дъбник – били са 295 по първоначални 

списъци, допълнително имат 6 вписани по настоящ адрес и питат дали 

да има машини, или да няма. 

Тъй като 17 септември 2022 г. е крайният срок за подаване на 

заявление за гласуване по настоящ адрес, и не е ясно и по други 

общини дали няма да настъпят подобни изменения, а има и общини, в 

които пък – обратното, имали са повече избиратели по предварителни 

списъци – над 300, и след това са намалели и са паднали под тази 

бройка. 

Предлагам да постъпим както на последните избори на 

14 ноември 2021 г. – да стъпим на базата на предварителните 

избирателни списъци, както тогава постъпихме, да определим за тези 

секции само броя на машините и да не се влияем от направените 

изменения, свързани с подадените заявления за гласуване по настоящ 

адрес. 

Предлагам това да го вземем като протоколно решение – че не 

се влияем от настъпилите изменения с подадените заявления за 

гласуване по настоящ адрес и второ протоколно решение, с което да 

вземем решение, че в  секция № 10 в община Белица, секция № 8 и 

секция № 9 в община Гърмен, секции №№ 48, 49 и 50 в община Айтос, 

секция № 12 и секция № 16 секция в община Якоруда да ги направим 

секции с машинно гласуване, в които да има по една машина, а за 

община Белово секция № 10, която е заличена, да се премахне 

машината. За сметка на това в секция № 9 от една машините да станат 

две.  

По този начин общият брой на избирателните секции с машинно 

гласуване ще стане 9371, а секции с две машини за гласуване ще има 

в 1103 секции. 

Извинявайте, колеги, направих техническа грешка. Тъй като в 

секция № 9 в община Белово ще станат две машини за гласуване, 
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досега там е била една, съответно броят на секциите с две машини ще 

стане 1105. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Войнов има ли изказвания и други 

предложения? Няма. 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, продължаваме с точка втора: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА 

СЪСТАВИТЕ НА СИК В ОБЩИНА КНЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

15.ИЗБОРЕН РАЙОН – ПЛЕВЕНСКИ, ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2.10.2022 Г. 

Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-15-118 от 

7 септември 2022 г. – писмо от РИК – Плевен, с което районната 

избирателна комисия препраща по компетентност преписка по 

Решение № 67-НС/06.09.2022 г., с което е постановено отхвърляне по 

смисъла на чл. 70, ал. 4 от Изборния кодекс относно назначаването на 

съставите на секционните избирателни комисии в община Кнежа на 

територията на 15 изборен район – Плевенски, за изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. В моята папка от днес ще видите 

проект под № 1396 относно назначаване на съставите на секционните 

избирателни комисии в община Кнежа. 

Предлагам ви, колеги, проект със следния диспозитив: отменя 

Решение № 67-НС/06.09.2022 г. на РИК – Плевен, и връща 

административната преписка на районната избирателна комисия, както 
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и указва на комисията да се произнесе с решение за назначаване на 

съставите на секционните избирателни комисии в община Кнежа при 

стриктно спазване на изискванията на Изборния кодекс. Моля да се 

запознаете с проекта и, ако имате някакви бележки и предложения, да 

ги обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по този проект на решение? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1407-НС/12.09.2022 г. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, във връзка с приетото решение и 

тъй като станахме свидетели на две поредни решения от тази районна 

избирателна комисия при назначаването на съставите на секционните 

избирателни комисии на територията на 15.Изборен район – 

Плевенски, предлагам да им изпратим и  писмо, с което да им укажем 

стриктно да спазват принципите на Изборния кодекс, както и Решение 

№ 1281-НС на Централната избирателна комисия  от 12 август 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, пропуснах 

преди предложението на колегата Ципов, Решението е № 1407-НС. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам в  писмото да се добави, 

че ако повторно не изпълнят задълженията си по Изборния кодекс, ще 

им бъде ангажирана отговорността по чл. 495, ал. 2 и 3 от Изборния 

кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 
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Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Продължаваме с точка трета от дневния ред: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, има няколко запитвания и 

два-три договора. 

С вх. № НС-24-119/09.09.2022 г. е постъпило запитване от 

„Пропаганда колектив“ за медийния пакет на ПП „Правото“. Заявката е 

за 1470 лева. Има такава сума, налична в пакета на партията. 

С вх. № НС-24-115 е постъпило запитване от същия 

„Пропаганда колектив“, само че запитването е за медийния пакет на 

„Движение на непартийните кандидати“. Стойността на заявката е 1440 

лева. Налични са в пакета на партията. 

С вх. № НС-24-116/09.09.2022 г. е постъпило запитване от 

Телевизия „Евроком“ за медийния пакет на ПП „Русофили за 

възраждане на Отечеството“. Заявката е на стойност 11 988 лева с ДДС. 

Сумата е налична все още в пакета. 

И още едно запитване от Телевизия „Евроком“. То е затова 

налична ли е в пакета на коалиция „Справедлива България“ сумата от 

4800 лева с ДДС.  

Предлагам с общо решение да отговорим положително на тези 

четири или пет запитвания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 
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Моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Продължаваме с договорите, които ще 

докладвам за одобрение. Първият е с вх. № НС-24-128 – ПП ПРАВОТО 

и Телевизия „Евроком“. Договорът е на стойност 2400 лева, които са 

налични в пакета. Имаме приложени права и задължения на страните. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Вх. № НС-24-127. – договор между 

коалиция „Справедлива България“ и Телевизия „Евроком“. Стойността 

на договора е 6840 лева с включен ДДС. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим 

гласуване. 

Определям госпожа Матева да води заседанието. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Господин 

Димитров, продължете. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  С вх. № 24-126/12.09.2022 г. ни е 

представен за одобрение договор между БНР и коалиция „Български 

възход“. Общата стойност на договора е 5988 лева. 

Моля да одобрим този договор. 

 ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 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, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И последният договор от тази серия е 

с вх. № НС-24-114/09.09.2022 г. Предложен ни е за одобрение договор  

между Политическа партия „Глас народен“ и „Офф медия“. 

„Офф нюз“ ще бъде изпълнител. Стойността на договора е 

38 080 лв. с ДДС. 

Моля да гласуваме този договор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Гласували 

12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, с това се изчерпва тази точка от дневния ред. 

 

Преминаваме към точка четвърта: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, започвам с  писмо – 

вх. № НС-23-101/12.09.2022 г. Писмото е от ДАНС и е във връзка с 

организирането на временния комуникационен пост, който следва да 
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обслужва обмена на документи между секциите за гласуване извън 

страната и Централната избирателна комисия при произвеждане на 

изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. В  писмото се 

изброяват нещата, които са необходими, за да бъде организиран 

временният комуникационен пост. 

1. Осигуряването на индивидуални електронни пощенски адреси 

на всички секционни избирателни комисии със съответните технически 

изисквания към тях.   

2. Интернет достъп до помещението, определено за Временния 

комуникационен пост. 

3. Четири броя скенери. 

4. Канцеларски материали и консумативи по списък,  който  ще 

бъде изпратен допълнително. 

5. Пропуски до сградата на Централната избирателна комисия 

на служителите, валидни за периода 26 септември – 7 октомври 2022 г. 

Съобщават ни, че списък с данните на служителите ще бъде изпратен 

допълнително. 

Във връзка с това предлагам за нещата, записани в точки от две 

до пет, да се възложи на  администрацията да осигури съответните 

материали и консумативи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Само че аз не виждам 

списък какво им е необходимо. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Те са казали, че ще изпратят 

допълнително списък за канцеларските материали. И за пропуските 

също ще изпратят допълнително списък на служителите. Те в момента 

не могат да бъдат изпълнени. Но мисля, че в момента може да се 

възложи на  администрацията да проследява този процес и да осигури 

необходимото. 

По точка първа предлагам да вземем протоколно решение да 

изпратим  писмо до „Информационно обслужване“ АД, които като наш 
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партньор би трябвало да произведат необходимите индивидуални 

електронни пощенски адреси за секционните избирателни комисии 

извън страната и за временния комуникационен пост. 

Предлагам това да бъдат 800 индивидуални електронни 

пощенски адреса за страната, за да имаме 45 резервни. Досега са 

755 секции и да можем да реагираме на всякакви обстоятелства без 

допълнително да е необходимо да се искат нови електронни пощенски 

адреси. 

А по отношение на временния комуникационен пост, където е 

записано, че се искат 20 адреса, нека да бъдат 21 – също да има един 

резервен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предния път как са 

били? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предишния път беше същата процедура. 

Предложих да има някакъв резерв от индивидуални електронни 

пощенски адреси. Както прецени Комисията. В момента има разкрити 

755 секции. Ако преценим, че нямаме резерв, поемаме риска при 

някаква промяна да искаме допълнителни електронни пощенски 

адреси. Това е единственото ми съображение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Кой предлагате да се 

увеличи? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Броят на индивидуалните електронни 

пощенски адреси да е малко по-голям от броя на секциите. 

Те искат две неща. Те са по един на секция. Секциите са 755. Аз 

предложих 800. Може би действително е прекалено да имаме толкова 

резервни. Предлагам го само със съображението, ако има някаква 

промяна и ни трябва допълнителен адрес, да го имаме под ръка, а не да 

е необходимо отново да се води кореспонденция с „Информационно 

обслужване“ АД. Те могат да ни предоставят и допълнително. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, госпожо 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не мога да коментирам риска, за 

който говори колегата Томов – дали го има, дали съществува и дали е 

наличен? Досега практиката ми като член на Централната избирателна 

комисия показва, че винаги това писмо е препращано така както е 

поискано. Кутията на секционната избирателна комисия е обвързана 

като индивидуална кутия на всяка една секция.  

Ако съществува риск, моля да го обясните. И примерно на мен 

не ми е ясно, като са индивидуални пощенски кутии, на коя 

секционната избирателна комисия ще бъде предоставена и как ще 

съществува изобщо? И кое налага за първи път сега да създаваме 

резерв? Поне на мен не ми е известно да сме го създавали за предходни 

избори. Може би е имало, но не е обсъждано на ниво заседание. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Вижте, аз не държа императивно на това 

предложение. Ако наистина има възражения срещу него, нека бъдат 

755. Ние в момента имаме обявени с Решение № 1401-НС 755 секции. 

На тях трябва да се осигурят тези адреси. Другите ги предложих като 

допълнително направени от „Информационно обслужване“ АД, така 

щото, ако е необходимо да се ползва извън тези 755 адреса – било 

защото се разкрива нова секция, било защото възникне някакъв друг 

проблем, поради  който следва да се изпрати такъв адрес. В крайна 

сметка това е адрес и парола, нищо повече. 

Това са ми били съображенията, но, пак повтарям, не мисля, че е 

толкова съществен въпрос. Съгласен съм да бъдат колкото са секциите, 

а пък ако се наложи, също не е проблем в рамките на няколко часа да се 

открие. Съгласен съм.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Томов, да разбирам ли, че предложението Ви вече е да се открият 
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толкова индивидуални пощенски кутии, колкото и броят на секциите 

извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не виждам смисъл да спорим за това, да. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добре. 

Тоест в момента трябва да гласуваме протоколно решение, с което да 

се възложи на администрацията да предприеме действия по изпълнение 

исканията на Държавна агенция „Национална сигурност“, които са 

посочени в точка първа и втора на  писмото. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В точка първа, ако говорим за това, което 

е необходимо за  „Информационно обслужване“ АД. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Ние трябва 

да изпратим  писмо  до „Информационно обслужване“ АД, а за 

останалите неща – за скенерите, на администрацията. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз предложих две неща. Едното е да се 

възложи на администрацията изпълнението на точки от 2 до 5. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Да, и в т.1 

да се изпрати писмо на „Информационно обслужване“ АД . 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В т. 1 да се изпрати писмо на 

„Информационно обслужване“ АД. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

подлагам на гласуване най-напред предложението по т. 1 да бъде 

изпратено писмо на „Информационно обслужване“ АД, за да бъдат 

осигурени индивидуалните пощенски кутии на всички секционни 

избирателни комисии, както и кутиите за временния комуникационен 

пост съгласно описаното.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева); против – няма. 
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И сега подлагам на гласуване втората част от направеното 

предложение – да се възложи на администрацията изпълнението на 

исканията в точки от 2 до 5 на ДАНС, като ни информират при 

постъпване на списъците по точка 4 и по точка 5. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева); против – 4 (Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова). 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви за сведение 

подписването на три приемо-предавателни протокола в почивните дни. 

Първият от тях е вх. № ЦИК-00-193/11.09.2022 г., с който е 

удостоверено, че представител на „Информационно обслужване“ АД е 

предал на представител на Централната избирателна комисия един 

брой диск с данните за кандидатите за народни представители във 

формат на електронни таблици за еxcel, като данните на носителя са 

актуални към 17,00 ч. на 9 септември 2022 г. и са отразени корекциите 

от писма с изх. № НС-00-181 от 9 септември 2022 г. и № НС-00-182 от 

9 септември 2022 г. 

Заличените кандидати са нанесени във файл, като в полето за 

три имена е посочен „заличен“ в червен цвят. На носителя има два 

идентични файла, като файлът „без лични данни“ не съдържа ЕГН на 

кандидатите. Това е първият протокол. 

Следващият протокол е също от „Информационно обслужване“ 

АД и Централната избирателна комисия. С него са предадени 1 брой 

диск, съдържащ две директории с избирателните списъци извън 

страната за секциите, които са разкрити с Решение № 1401. Всяка 

директория съдържа по 62 файла – по един за всяка държава, в която 

има разкрити секции за гласуване извън страната. 

Този диск е предназначен за Министерството на външните 

работи и съдържа, казах, 62 файла – по един за всяка държава. 



19 

Един брой СD с данни за ГД ГРАО, съдържащ един файл с 

данни за всички лица, които са подали заявление за гласуване извън 

страната в място, където има разкрита секция за гласуване. Файлът 

също е формат на електронна таблица за Excel. 

И един брой с данни за Централната избирателна комисия, 

който съдържа всички данни от двата диска, чието съдържание описах 

току-що. 

Протоколът е подписан, дисковете, както и от предния 

протокол, са налични в Централната избирателна комисия. 

Третият приемо-предавателен протокол е между  Централната 

избирателна комисия и работна група „Избори“ към Министерството 

на външните работи, с който са предадени двата диска – предназначени 

за Министерството на външните работи и за ГД ГРАО, които ни бяха 

предадени с предишния протокол от „Информационно обслужване“ 

АД. Също е подписан, дисковете са предадени, за да може да се 

извърши работата по подготовката на избирателните списъци извън 

страната. Всичко това беше за сведение. 

Продължавам с  писмо  – вх. № НС-22-203/10.09.2022 г. 

Писмото ни е изпратено от госпожа П. С. – директор на училище 

„Българче“ в Неапол. Тя възразява срещу това, че избирателната секция 

в Неапол е открита на адреса на Българското консулство в Неапол, а не 

на адрес в училището. Твърди, че родители и преди всичко учители са 

събирали он лайн заявления и настоява секцията да бъде преместена от 

Консулството в училището. 

Предложението за адреса на секцията в крайна сметка идва от 

дипломатическото и консулското представителство. Досега секцията в 

Неапол  винаги е откривана в Консулството и аз лично не виждам 

съществен мотив, поради които да се премества секцията от 

Консулството в училището.  
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Няма смисъл също така да се откриват две секции в Неапол, 

където никога не са гласували повече от 200 човека и една секция е 

напълно достатъчна да ги обслужи. 

От тази гледна точка не предлагам да настояваме за преместване 

на адреса, още повече че това в крайна сметка става със заповед на  

ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. 

Затова го докладвам за сведение. 

Продължавам с  писмо с вх. № НС-04-01-42/10.09.2022 г., 

подписано от господин К. А. – заместник-председател на работна група 

„Избори“ към Министерството на външните работи, с което биваме 

уведомени за хората, които ще участват в провеждането на 

консултации с представители на парламентарно представените партии 

и коалиции относно предложения за състава на секционните 

избирателни комисии, служители на Министерството на външните 

работи, които ще участват: К. А., Н. Ж. и Ю. Д. Също за сведение. 

Имам едно  писмо, озаглавено „от Секционна избирателна 

комисия – Берлин“, която, ако не се лъжа, към този момент все още не 

е назначена със заповед, но явно се има предвид това, че гражданинът, 

който ни пише, казва: „може би пиша късно“, но иска да ни прати 

данните на свой приятел, желаещ да бъде член на комисията за 

изборите. Дадени са данните на приятеля, който е лице, различно от 

изпратилия ни писмото. Смятам да предложа да ги препратим по 

компетентност на Министерството на външните работи, за което имаме 

протоколно решение. 

Писмо с вх. № 04-01-41 е също от работна група „Избори“. Към 

него всъщност е приложена обаче вербалната нота на приемащата 

държава към австрийското посолство, с което Австрия дава съгласие за 

произвеждане на предсрочните парламентарни избори на 2 октомври 

2022 г., така както сме поискали, тоест австрийските секции от 
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Решение № 1401 престават да са под условие, след получаването на 

тази вербална нота. 

Тук ми се струва, че по някакъв начин трябва да отразим това, 

честно казано, се нуждая от добър съвет. Може би няма да бъда 

конкретен в предложението си – дали да направим това с протоколно 

решение, или с решение с номер, и да препубликуваме списъка на 

секциите от Решение № 1401 без звездичката за Австрия или да 

изчакаме срока, в който секциите са под условие – 16 септември 2022 

г., тъй като очакваме още две разрешения, и тогава с едно решение да 

обявим всички секции, които вече не са под условие. 

Секциите от три страни са обявени под условие  в Решение 

№ 1401. В момента отпада условието за държавата Австрия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Томов, извинявайте, че Ви прекъсвам, но те са обявени под условие. 

Нищо не налага това, че е получено вече съгласие, да се променя 

самото решение. Нека изчакаме срока за получаване на съгласие от 

другите държави и ще намерим формулата, по която да информираме 

избирателите в тези държави, че секциите вече не са под условие. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това е едно от двете алтернативни 

предложения, които направих. Аз съм съгласен с това, но исках да 

взема и вашето мнение, колеги, по въпроса дали така да постъпим. 

Съгласен съм с това предложение, което правите. 

Препратено ни е писмо с вх. № 00-101/7 от И. Г. – 

„Информационно обслужване“ АД. Препраща ни по компетентност 

имейл относно изписването на място за гласуване извън страната. 

Става дума за секцията в Северна Каролина, Съединени американски 

щати, която е изписана като Р. Човекът, който изпраща писмото и е 

писал до съпорт сайта ни твърди, че то трябва да се произнася Р., 

въпреки че е записано Р. 
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Докладвам го за сведение, ще проверя, но доколкото досега съм 

проверил, името е правилно изписано и не се налага промяна. Затова го 

докладвам за сведение, ще проверя още веднъж. Това са ми 

съобщенията засега. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преминаваме 

към точка пета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

В тази точка ще ви докладвам във връзка с взето протоколно 

решение на Централната избирателна комисия, с което беше възложено 

на администрацията да подготви проект на трудов договор за 

назначаване на служител по заместване. На мястото на Н.   С.  

Г. да бъде назначена В. Л. Д. В моята 

папка е изготвен проект на договор. Предвид отсъствието на господин 

Гебрев, само припомням, от началото на тази година до момента, и 

необходимостта от обезпечаване на дейностите, свързани с функциите 

и задълженията за длъжността „домакин“ в Централната избирателна 

комисия, ви предлагам да сключим трудов договор, но при условията 

на чл. 68, ал. 1, т. 3 с    В.       Л.     Д., като срокът на договора е до 

завръщането на титуляра Н. С. Г. при условията, 

както са в проекта на трудов договор. Възлага се на служителя на 

длъжност „главен експерт в „Човешки ресурси“ да изготви всички 

необходими документи, свързани със сключването на трудовия 

договор.  

Предлагам служителят да постъпи на работа от 13 септември 

2022 г. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов и Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Само за пълнота на доклада, към проекта на договора са 

представени всички необходими документи, включително заявление и 

документи, удостоверяващи трудовия стаж на В. Д. 

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Матева. Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във връзка с 

насрочените частични местни избори на 23 октомври 2022 г. в осем 

кметства ви предлагам да гласуваме и публикуваме на нашата интернет 

страница съобщение, че Централната избирателна комисия  ще приема 

от 13.09.2022 г. заявления на партии и коалиции, които да бъдат 

регистрирани или съответно допуснати до участие в частичните избори 

за кметове на кметства, като документите ще се приемат всеки работен 

ден от 9 до 17 часа и са изписани имената на кметствата, в които ще 

бъдат произведени частичните избори на 23 октомври 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с обаждания от 

областни администрации, свързани с доставката на плакатите, които 

отпечатва ЦИК, ви предлагам да изпратим едно  писмо, каквото сме 

изпращали и при други избори. То е във вътрешната мрежа в папката с 

моите инициали – до всички областни управители, всички кметове на 

общини и с копие до районните избирателни комисии, за да бъдат 

информирани, че сме отпечатали плакати с информация за машинно 

гласуване в тираж 50 хиляди броя.  

В тази връзка се обръщаме с молба към кметовете на общини да 

предвидят съответния брой плакати, които да бъдат предоставени на 
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секционните избирателни комисии заедно с изборните книжа и да 

бъдат поставени пред всички изборни помещения. Останалите плакати 

да бъдат разлепени на публични места веднага след получаването им, 

както и включително на местата, на които се организират 

демонстрационни гласувания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Преди да прекъснем, следващ доклад на госпожа Солакова, в 

тази точка. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа по постъпило писмо от главния секретар на Министерския съвет 

с вх. № ЦИК-03-28/11.09.2022 г. относно подготовката на документите 

за приемане на решението на Министерския съвет за осигуряване на 

необходимите средства за съхранение на машините  и Докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-268/12.09.2022 г. ви предлагам да изпратим  

писмо до главния  секретар на Министерския съвет, с копие до лицето с 

посочен имейл относно финансовата обосновка към проекта на 

решение с попълнена информация в таблици 1 и 2 на самото 

приложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване, ако няма изказвания или предложения, разбира се. Няма. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието, което ще продължи в 16,30 часа. 
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(След почивката.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Продължаваме с доклади в точка първа: Машинно гласуване.  

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с договора за 

обществена поръчка № 20 между Централната избирателна комисия и 

„Сиела Норма“ АД и във връзка с предстоящото удостоверяване на 

съответствието на типа техническо устройство за машинно гласуване 

по чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс, предлагам да предадем на „Сиела 

Норма“ АД един брой CD носител съдържащ сорс кода на финалната 

версия на софтуера, който е използван за изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 

ноември, като предлагам приемо-предавателния протокол от страна на 

Централната избирателна комисия да бъде подписан от Емил Войнов, 

Димитър Димитров и Любомир Георгиев.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения или изказвания? Няма.  

Моля, за протоколно решение.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, тъй като току-що 

получихме 65 броя машини с инсталирана демоверсия на софтуер за 

Централната избирателна комисия, които са предназначени за 

представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие в 

изборите, предлагам приемо-предавателният протокол, с който 

получихме машините, също да бъде подписан от Емил Войнов, 

Димитър Димитров и Любомир Георгиев.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? Няма.  

Колеги, моля режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.   

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с писмо вх. 

№ НС-04-52, което сутринта ви го докладвах за запознаване, предлагам 

да вземем решение, че определянето на представителна извадка на 

ТУМГ чрез случен избор да бъде проведено в Министерството на 

електронното управление, като за целта да изискаме от изпълнителя да 

представи в оригинал документа-декларация на изпълнителя за 

съответствие и идентичност, а също така да приложим и файл със 

списък на машините за гласуване, които предстои да бъдат използвани 

на изборите на 2 октомври 2022 г. в машинно четими вид, като този 

файл да бъде поставен в компютър, предоставен от Министерство на 

електронното управление. И след изтегляне на представителната 

извадка, компютърът да бъде запечатан в помещение предоставено от 

Министерството на електронното управление.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения във връзка с провеждането на това събитие по определяне 

на случаен принцип на машините, които ще бъдат обект на проверка от 

трите институции.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма.   

Колеги, във връзка с приетото решение и както по време на 

работната среща коментирахме, ще информирам Министерството на 

електронното управление и като ни посочат часа, в който ще се проведе 

изтеглянето на номерата, ще ви информирам с оглед на това, който има 

желание от Централната избирателна комисия да присъства.  

Колеги, определям госпожа Матева да продължи да води 

заседанието.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

преминаваме към пета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колеги, докладвам ви във връзка с наши писма, с които 

изпратихме на „Информационно обслужване“ АД уведомление за 

извършване на корекция в кандидатските листи и ни е върнат отговор с 

писмо вх. № НС-00-184/09.09.2022 г., че е извършена корекция в 

кандидатската листа на 24 РИК на ПП НФСБ, с писмо – вх. № НС-00-

185, че е извършена корекция в кандидатската листа на ПП „Движение 

на непартийните кандидати“ в РИК – Хасково. Това беше въз основа на 

искането на районните избирателни комисии. 

Докладвам ви за сведение писмо от Иво Цонков – вх. № НС-03-

38/09.09.2022 г., което е изпратено до всички областни управи, с което 

във връзка с констатирани продължаващи промени на кандидатските 

листи се напомня за стриктно спазване на изискването за съгласуване с 

РИК на информацията за кандидатските листи, която следва да се 

отпечата и постави пред изборните помещения.  

Докладвам ви писмо с вх. № НС-00-183/09.09.2022 г. от 

„Информационно обслужване“ АД, което е изпратено след 

предходните две писма с корекциите в кандидатските листи, с което ни 

предоставят кандидатските листи за изборите за 2 октомври по 
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електронна поща. На технически носител допълнително ще бъдат 

предоставени същите данни. Защото нашето искане с писмо с вх. 

№ НС-00-177/08.09.2022 г. е да бъдат предоставени и на технически 

носител. Преди да започне тази част от заседанието проверих в 

деловодството, все още не са представени кандидатските листи на 

технически носител.  

В тази връзка и във връзка с констатирано от звено „Регистри“ 

при поредната извършена проверка за отразяване на промените в 

кандидатските листи по решение на районните избирателни комисии 

ви докладвам, че с Решение на вх. № 64-НС/08.09.2022 г. 23 РИК е 

взела решение за заличаване регистрацията на кандидат на коалиция 

„Справедлива България“, като до момента не сме уведомени от 

районната избирателна комисия за извършеното заличаване, за да 

информираме „Информационно обслужване“ АД да отрази това 

заличаване в системата …, поради което ви предлагам да изпратим 

писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което да им укажем да 

извършат заличаване на този кандидат в кандидатската листа на 

коалиция от партии „Справедлива България“ и да им укажем в срок  до 

утре 13 септември, до 10.00 ч. да ни бъдат предоставени кандидатските 

листи на технически носител. В едно и също писмо предлагам да бъде.  

Има ли други предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма.   

Колеги, докладвам ви молба от „Демократична България“ с вх. 

№ НС-11-40/09.09.2022 г. за предоставяне на машина за гласуване за 

целите на разяснителната кампания и от ПП „Възраждане“ с вх. № НС-
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10-25/09.09.2022 г., с което заявяват желание да им бъдат предоставени 

демонстрационни машини за гласуване.  

Припомням, че ние взехме решение и сме публикували на 

страницата ни съобщение, че всички политически партии и коалиции, 

които са регистрирани за участие в тези избори, могат да получават по 

две машини, като получаването на устройствата ще бъде на 13-ти 14-ти 

септември. До момента са подадени заявления от четири партии и 

коалиции.  

В тази връзка във вътрешна мрежа в папката с моите инициали 

има приемо-предавателен протокол, подписван и на предходни избори 

с упълномощените представители на партии и коалиции, които да 

получат устройствата. Така че ще ви моля да го погледнете и ви 

предлагам да вземем решение, с което от името на Централната 

избирателна комисия машините да бъдат предавани от служителите на 

отдел „Регистри“ и да подписват протоколите, като в самите протоколи 

ще се описват идентификационните номера на машините.  

Другото предложение е да изискаме политическите партии да 

върнат устройствата в Централната избирателна комисия на 

30 септември 2022 г.  

Колеги, моля режим на гласуване за вземане на решението така, 

както го предложих, като устройствата бъдат върнати до 30 септември 

2022 г. – 16.00 ч., в Централната избирателна комисия.  

В протоколите упълномощения представител поема отговорност 

за опазване на специализираните устройства, които се предоставят.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.   

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали се намира 

съобщение „акредитация“ и „списък акредитация“. Това е съобщение, 
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което публикуваме на страницата и се изпраща до медиите, които ще 

имат акредитирани представители в Централната избирателна комисия 

за изборите на 2 октомври 2022 г. и списък, който се попълва с данните, 

трите имена, телефон и длъжност на представителите на медиите.  

Ще ви моля да ги одобрим с протоколно решение, за да бъдат 

изпратени и съответно да могат да се заявяват в медиите.  

Някакви предложение и становища има ли? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.   

Докладвам ви писма в отговор на писма от административните 

райони на територията 24.Изборен район във връзка с устройствата за 

машинно гласуване, които изпратихме с инсталирана демоверсия. 

Писмо с вх. № НС-07-28-7 от Район „Оборище“ със заявена 1 брой 

машина, от Район „Средец“ - писмо вх. № НС-07-28 със заявена 1 брой 

машина; от Район „Възраждане“ – писмо с вх. № НС-07-28-6 със 

заявена 1 брой машина; от Район „Сердика“ – писмо с вх. № НС-07-28-

5 със заявени 2 броя машини; от Район „Подуяне“  – писмо с вх. № НС-

28-2 със заявена 1 брой машина; от Район „Искър“ – писмо с вх. № НС-

07-28-4 със заявена 1 брой машина, от Район „Кремиковци“ – писмо с 

вх. № НС-07-28-3 със заявена 1 машина и от Район „Слатина“ – вх. № 

НС-07-28-1, не са заявявали устройство за машинно гласуване.  

Общият брой заявени устройства е 8 от тези райони. Тези 

доклади са за сведение. Ще видим областният управител как ще 

разпредели останалите устройства, които сме предоставили за ползване 

от този район.  

Колеги, докладвам ви писмо от Обществения съвет към 

Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-12-26/12.09.2022 г., 
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което напомня за редовно заседание на 13.09.2022 г. от 18.00 ч. с 

изпратен проект за дневен ред. А именно във връзка с изтичане мандата 

на сегашното ръководство да се обсъждат възможни  кандидатури и 

варианти за насрочване на дата за избор на ново ръководство. 

1. Изготвяне и гласуване на призив/становище от името на ОС.  

2. Дискусия относно общи действия в деня на изборите на 

организациите членове на Обществения съвет.  

3. Разни.  

Заседанието ще се проведе онлайн. Има изпратен адрес за 

участие. Така че, ако някой колега желае да вземе участие може да го 

направи.  

Колеги, във връзка с писмо, с което поискахме от областните 

управители – изх. № НС-15-44 от 30.08.2022 г. и впоследствие мисля, 

че изпратихме още едно писмо изх. № НС-15-123 от 8 септември 

2022 г. пристигат графици, информации от районните избирателни 

комисии, от областни управители и от кметове на общини, с които 

изпращат графиците, утвърдени за демонстрационните гласувания с 

машините с демоверсия.  

Изпратени са такива с вх. № НС-15-48  и съответните номера от 

6 РИК – Враца, от 7 РИК, 8-ми – Добрич, 9-ти, 10-ти, 11-ти, 13-ти, 19-

ти, 21-ви, 22-ри, 24-ти. От 23 РИК не е изпратен график, тъй като е 

изпратено писмо, с което районната избирателна комисия заявява, че 

считат за неприложимо и невъзможно изготвянето на искания от 

Централната избирателна комисия график. От 25 РИК е изпратен 

график.  

Днес, очевидно заради получените машини, отново е изпратен 

график от РИК 25 с друг вх. № НС-15-128. Останалите са както ви 

казах: от 29-та РИК е изпратен график, както и от областни управи – вх. 

№ НС-15-41 е на областната управа – Благоевград, от община Петрич, 

от община Сатовча, община Струмяни, Хаджидимово, от областна 
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управа – Бургас, изпратено е от община Айтос, Бургас, Камено, 

Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, 

Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево. От Област Враца, от Аврен, 

Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик, 

Девня, Дългопол, Провадия, Суворово, от област Велико Търново от 

община Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, 

Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол, 

от област Видин, община Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, 

Грамада, Димово, Кула, Макреш,  Ново село, Руженци и Чупрене. От 

Област Враца, от Община Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, 

Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин; от област  

Габрово, община Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна; от Област 

Добрич, община Балчик, Генерал Тошево, Добрич град, Добричка, 

Каварна, Крушари, Тервел,  Шабла; от област Кърджали, община 

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, 

Черноочене; от Кюстендил, община Бобов дол, Бобошево, Дупница, 

Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно; от 

област Ловеч, община Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, 

Троян, Угърчин, Ябланица, Монтана; от община Берковица, 

Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, 

Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово; от Пазарджик, Батак, 

Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, 

Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница; от Перник, Брезник, 

Земен, Ковачевци, Перник, Радомир и Трън; от Плевен, Белене, 

Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, 

Никопол, Плевен, Пордим и Червен бряг.  

Предлагам да не ви чета останалите, защото са много. От 

Пловдивска област, от Разград, от Русе, от Силистренска област, от 

Сливенска, Смолянски, София област, от София град нямаме 

изпратена, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.  
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Това са изпратените до момента. Обобщават се от 

администрацията. Имам още няколко при себе си, които ще дам да 

бъдат обобщени, тъй като са пристигнали с днешна дата, както и в 

отговор на последното писмо се изпраща и информация за лицата, 

които ще извършват тези демонстрационни гласувания. Приключвам 

засега с моите доклади.  

Продължаваме със следващия докладчик в тази точка.  

Колега Георгиева, заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви две преписки, 

които сме получили от общини за отваряне на запечатани помещения, в 

които се съхраняват изборни книжа и материали.  

С вх. № ПВР/НС-6-97 от 12 септември 2022 г., едната преписка 

е от община Монтана. Отворено е помещението, за да бъдат 

преместени част от съхраняваните в него изборни книжа и материали и 

да бъде освободено място за изборните книжа и материали, които ще 

бъдат съхранени след изборите на 2 октомври 2022 г.  

С вх. № НС-06-115/12.09.2022 г. от община Сливен, там е 

извършена експертиза и са предадени изборни книжа и материали на 

Държавна агенция „Архиви“ и съответно са унищожени неценни 

такива по приложени описи.  

Към преписките са приложени всички изискуеми документи, 

заповеди на кметовете, протоколи от извършената работа. Докладвам 

ви ги за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря. 

Следващия докладчик е колегата Елка Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-00-

190/10.09.2022 г., което е отговор от „Информационно обслужване“ АД 

във връзка с наше запитване към тях за проверка по отношение на едно 

лице, което от своя страна ни е изпратено като запитване от Районна 

прокуратура – Благоевград. Докладвам ви го за сведение и запознаване. 
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Това касае, дали лицето за което е правено запитването, заема 

държавна или обществена длъжност, свързана с упражняване на 

избирателни права. Отговорът е, че няма и лицето вече е включено в 

списъка за осъдените лица с влязла в сила присъда и при бъдещо 

събитие, свързано с избори и опит да бъде регистриран, ще бъде 

установено несъответствие.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря. 

Следващ докладчик колегата Стойчева. Заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия са получени множество сигнали от различни лица с твърдение 

за злоупотреба с личните им данни. 

 След като същите са извършили проверка в списъците на 

лицата, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими 

кандидати в изборите за народни представители, предлагам всички тези 

писма да бъдат изпратени по компетентност за произнасяне от 

Комисията за защита на личните данни, а всички сигнали са в папката с 

мои инициали. Да не ги чета поотделно, защото са около десет на брой. 

Ако не възразявате. Погледнете ги в папката и след това да гласуваме 

предложението за изпращане по компетентност.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, 

моля за становище.  

Моля, режим на гласуване за изпращане писмото, което 

докладва колегата Стойчева.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Гергана 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.   

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА:  Във връзка с извършване на справка на 

лицата, подкрепящи регистрацията на партии, сме получили искане от 
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госпожа В. Л., която ни моли да извършим вместо нея тази 

проверка. Предлагам да изпратим линка, на който тя сама може да 

извърши проверката.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, 

моля за становище.  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Гергана 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.   

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-25-25/11.09.2022 г. 

сме получили отчет за извършването на разяснителната кампания в 

ВTV Media Group. За сведение на Комисията го докладвам.  

Също за сведение докладвам писмото от кмета на община 

Тервел, което е в изпълнение на точка 7 от наше Решение 1244, е 

изпратил негова заповед за назначаване на комисия и протокол за 

извършените действия от комисията по отваряне на запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за членове на Европейския парламент и изборни книжа и 

материали от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

Помещението е отворено с цел архивиране на изборни книжа и 

материали от изборите на 11 юли 2021 г.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващият докладчик е колегата Георгиев. Заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам преписка с вх. № НС-06-

116/12.09.2022 г. – писмо, с което кметът на община Сливен уведомява 

Централната избирателна комисия за работата по отваряне на 

запечатано помещение със съответната комисия, която е изпълнила 

тази дейност, свършила е работа и след това са запечатали отново 
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помещението. Всички изискуеми документи са налице. Предлагам ви 

това писмо за сведение.  

Следващото писмо е предложение за регистрация на 

представители на коалиция „Демократична България – Обединение“, за 

участие в удостоверяването по чл. 213а. Докладвам преписката с вх. 

№ НС-11-44/09.09.2022 г., към която има и допълнително изпратено 

писмо от днес. В предложението на коалицията фигурират две имена. 

Първото от двете е на господин Б. Б. За него в съответния срок са 

изпратени всички изискуеми документи. След уточняване с 

упълномощения представител, че можем да регистрираме по заявка 

само едно лице, предложението ми е да регистрираме господин 

Божидар Божанов за участие като представител на коалицията в 

удостоверяването по чл. 213а от Изборния кодекс.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, 

становище по предложението има ли? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Гергана 

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.   

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази връзка предлагам да вземем 

решение, да изпратим копие от публичния регистър с досега 

регистрираните трима представители на трите организации във връзка 

с началото на удостоверяването на процеса чл. 213а и да уведомим 

всеки от тримата, че утре започва процесът.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Георгиев, ако приемате да изпратим не публичния регистър, а 

информация кои лица са регистрирани за участие в процедурата.  
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Становище по предложението на колегата Георгиев с 

корекцията да не е публичният регистър, а да бъде уведомяване кои 

лица са регистрирани?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Гергана 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.   

Колеги, по второто предложение на колегата Георгиев – трите 

регистрирани лица да бъдат уведомени, че утре от 12,00 ч. ще се 

извърши като част от процедурата по удостоверяване теглене на 

номерата на случаен принцип за брой машини, които да бъдат 

предоставени за удостоверяване. Това уведомление да се извърши по 

електронна поща или на телефоните, които са посочени. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, Гергана 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колега Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по повод сигнала, който 

получихме от Коалиция „Справедлива България“, препратихме сигнала 

до районна избирателна комисия в разградски изборен район, с 

предложение да уведомят коалиция „Справедлива България“ с копие до 

Централната избирателна комисия за предприетите мерки за 

осигуряване на достъп до районната избирателна комисия. Получили 

сме преписка с вх. № НС-15-130/09.09.2022 г. за сведение на 
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Централната избирателна комисия. Предприети са всички необходими 

действия в тази насока.  

От РИК – Пазарджик, сме получили одобрената им бюлетина. 

Ние вече взехме и решение за разрешение да публикуват 

предпечатните образци на страницата на районните избирателни 

комисии, бюлетината за гласуване извън страната. Одобрено е 

публикуването в рубриката „Гласуване извън страната“ на нашата 

страница. Гражданите могат да се запознават с образеца на 

бюлетините.  

За сведение ви докладвам вх. № НС-05-45/09.09.2022 г. от 

областна  администрация – Софийска област. Изпратили са писмо до 

РИК в 24. Изборен район с приложена заповед за определяне зала за 

организиране приемането на изборните книжа и материали от 

секционните избирателни комисии в 24.Изборен район в зала „Асикс 

Арена“ за извършване на обследване на залата. За сведение ви го 

докладвам.  

За сведение ви докладвам писмо от Службата по трудова 

медицина „Надежда“ ЕООД  с вх. № ЦИК-0-308/09.09.2022 г. 

Напомнят за профилактичните прегледи стартиращи на 12 септември 

до 23 септември включително с посочен часови диапазон. За сведение 

към момента.  

Второ писмо от Службата по трудова медицина е с вх. № ЦИК-

00-312/12.09.2022 г. Напомнят, че през месец септември е необходимо 

да се извършват измервания на работната среда в Централната 

избирателна комисия.  

Уважаеми колеги, във връзка със сключения договор за 

обезпечаване на машинното гласуване със „Сиела Норма“ АД, Договор 

№ 20 от 09.09.2022 г., съгласно чл. 18 от ПМС 241 от 4 август за 

одобряване на план-сметката предлагам да сезираме министъра на 

финансите за предприемане на необходимите действия за осигуряване 
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на тези средства, които са за обезпечаване на плащането по 

Договор № 20/09.09.2022 г. Проектът на писмо е във вътрешната 

мрежа. Тъй като прилагаме копие от писмото, предлагам да посочим, 

че предметът е подробно описан в самия договор в Раздел първи, т. 1.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението има ли? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Гергана 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.   

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само да напомня за работна група, 

актуализираната бюджетна прогноза за тригодишния период, както и 

проекта на бюджет за 2023 г., ЦИК-09-266/09.09.2022 г.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Следващ 

докладчик е колегата Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В моята папка има едно кратко писмо 

до господин Филипов по повод на сутрешните преговори. Той 

настоятелно помоли да му изпратим данни, които да бъдат ползвани за 

параметризацията на програмите на софтуерното оборудване. 

Напомням, че те се готвят на 16 септември да направят презентация. 

Трябва да помислим за това да бъде достатъчно публично. В случая 

говорим за демонстрацията на техния софтуер. Моля за съгласие да 

бъде изпратено това писмо.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението на колегата Димитров? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан 
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Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.   

Следващият докладчик, колега Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-15-133/11.09.2022 г., което е от господин А. А. Не е подписано 

писмото. Посочва се като специалист технически сътрудник към РИК-

16. Като ни пише дали бихме му изпратили приложение със заявление 

за отказ за кандидат за народен представител от кандидатска листа. 

Предлагам за сведение и приключване на преписката.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в 

административни преписки някой нещо да има да докладва? Няма. 

 

Преминаваме към шеста точка.  

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.  

Заповядайте, колега Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка има 

сигнал с вх. № НС-22-208 от 11.09.2022 г. Става въпрос за агитационен 

материал на Народна партия „Истината и само истината“.  

Предлагам да се изпрати писмо до гражданина Георги Пашев на 

имейл адреса му, с което да искаме да ни уведоми за конкретното 

място, на което е разположен агитационният материал и датата и часа 

когато е направено приложеното изображение на този агитационен 

материал към сигнала.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението на колегата Чаушев има ли?  

Колега Чаушев, ако сте съгласен, бих предложила да допълним, 

че би трябвало да подаде сигнала към съответната районна избирателна 

комисия, на територията на която е поставен този агитационен 

материал.  
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Направо да пишем в писмото, че би следвало 

да се обърне към районна избирателна комисия. Съгласен съм с това и 

ще спестим известно време. Да напишем в писмото, че би следвало да 

подаде сигнала към съответната районна избирателна комисия по 

компетентност.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Гергана 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.   

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам ви за сведение. Получили сме с 

вх. № 15-120-17-02 уведомление за заседание на ОИК – Аврен, по 

отношение на прекратяване на пълномощията на общински съветник за 

сведение и към преписка.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

преминаваме към седма точка. 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА 2 ОКТОМВРИ 2022 г.  

Заповядайте, колега Ципов.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, постъпило е заявление с вх. № 1-

3 от 9.09.2022 г. от Сдружение „Ад унитатем“ регистрирано с Решение 

№ 1329-НС на Централната избирателна комисия от 25 август 2022 г., 

като българска неправителствена организация за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г., подписано от представляващия Лилия Димитрова Ангелова-

Несторова.  
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Към заявлението са приложени пълномощно от Лилия 

Несторова, представляваща Движението, в полза на 18 лица, 

представители на сдружението, декларации по образец 18 броя, списък 

с имената и единните граждански номера на изрично упълномощени от 

сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за 

страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.  

Списъкът е представен на хартиен носител в електронен вид на 

технически носител в ексел формат. Заявлението е в списъка за 

упълномощените лица и са предложени 18 лица за регистрация като 

наблюдатели в страната.  

От извършената проверка се установява, че могат да бъдат 

регистрирани като наблюдатели на изборите. Всичките лица отговарят 

на изискванията на Изборния кодекс и на съответните основания от 

Изборния кодекс и Решение № 1235-НС/11.08.2022 г. на ЦИК. 

Предлагам на вниманието ви следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира като наблюдатели за страната 18 упълномощени 

представители на Сдружение „Ад унитатем“ както следва: има три 

имена с ЕГН на 18-те лица.  

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър. 

На регистрираните наблюдатели да им бъдат издадени 

удостоверения“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проекта? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Гергана 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма.   

Решението е № 1408-НС/12.08.2022 г.  

Следващ докладчик е колегата Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление с вх. 

№ 7-1/09.09.2022 г. от Сдружение „Гражданска инициатива за свободни 

и демократични избори“, което е регистрирано с наше решение, като 

българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в 

изборите за народни представители. Приложени са всички изискуеми 

документи. В заявлението и в списъка на упълномощените лица са 

предложени четири лица за регистрация като наблюдатели в страната.  

От извършената проверка на лицата се установява, че към датата 

на регистрацията всички отговаря на изискванията на Изборния кодекс. 

Поради това и на посочените в проекта на решение правни основания 

предлагам да регистрираме като наблюдатели за страната четири 

упълномощени представители на Сдружение „Гражданска инициатива 

за свободни и демократични избори“ съгласно приложения списък към 

проекта на решение. 

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им бъдат извадени удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.   

Решението е № 1409-НС/12.09.2022 г. 

Следващ докладчик, господин Чаушев, заповядайте. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка има 

проект на решение за регистрация на наблюдатели от Сдружение „Ад 

унитатем“ за участие в изборите.  

Постъпило е заявление с вх. № 1-4/12.09.2022 г. от Сдружение 

„Ад унитатем“. Съответно е регистрирано с наше Решение № 1329-

НС/25.08.2022 г.  

Представени са необходимите документи: пълномощно от 

представляващия Сдружението, списък с имена на съответните 

наблюдатели – 27, за регистрация в страната. Извършена е проверка. 

Като отговарят на изискванията 26 лица. Представени са необходимите 

документи. Предлагам да регистрираме тези 26 наблюдатели от страна 

на Сдружението  „Ад унитатем“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, Гергана 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1410-НС/12.09.2022 г.  

Следващ докладчик, господин Георгиев, заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Проект с номер 1399 – предложение за 

регистрация на Сдружение „Земеделски младежки съюз“ за участие с 

наблюдатели в избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

и за регистрация на осем представени упълномощени лица като 

представители на Сдружението. Постъпило е заявление с вх. № 8  от 

11.09.2022 г. от Сдружение „Земеделски младежки съюз“, 

представлявано от Н. Г. Д. чрез пълномощник Й. Ц. за 

регистрация за участие с наблюдатели за изборите за народни 
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представители на 2 октомври 2022 г. Към заявлението са приложени 

всички необходими документи, пълномощно в полза на Й. Ц., 

пълномощно в полза на осем лица, които да бъдат представители на 

Сдружението, декларации от осемте човека по образец и списък с 

имената и единните им граждански номера на изрично 

упълномощените от Сдружението лица. 

Централната избирателна комисия след проверка приема, че е 

спазено изискването на съответната точка от Решение № 1235-НС от 

11.08.2022 г. на Централната избирателна комисия.  

От извършената проверка на лицата се установява, че към датата 

на регистрацията всички отговарят на изискванията и в тази връзка 

предлагам Централната избирателна комисия да вземе следното 

решение: регистрира Сдружение „Земеделски младежки съюз“ за 

участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г., като българска неправителствена организация и да 

регистрира като наблюдатели съответните осем упълномощени 

представители.  

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им се издават удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Гергана 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.   

Решението е № 1411-НС/12.09.2022 г.  

Господин Баханов, заповядайте. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешна мрежа в 

моя папка има проект за решение за регистрация на наблюдатели от 

Сдружение „Асоциация за лица търсещи или получили международна 

закрила“ за участие в изборите за народни представители на 2 

октомври 2022 г.  Постъпило е заявление с вх. № 6-1/12.09.2022 г. от 

Сдружение „Асоциация за лица търсещи или получили международна 

закрила“, представлявано от Йордан Димитров Янакиев чрез Габриела 

Георгиева Милчева. Сдружението е регистрирано с наше Решение 

1365-НС/02.09.2022 г., като българска неправителствена организация за 

участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., 

към заявлението е приложено пълномощно от Йордан Димитров 

Янакиев в полза на 12 лица, представители на Сдружението, списъци с 

имената и единните граждански номера на упълномощените от 

Сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за 

страната в изборите за народни представители. Представено е на 

хартиен носител и в електронен вид на технически носител в ексел 

формат, декларации по образец. Приложение № 35 от НС от изборните 

книжа 12 на брой. Предложени са за регистрация 12 лица. От 

извършената проверка на лицата предложени да бъдат анексирани като 

наблюдатели в Сдружението се установява, че към датата на 

регистрацията седем от лицата отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс, а за пет лица са установени несъответствия.  

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия като 

взе предвид, че са представени всички изискуеми от Изборния кодекс 

документи, както и тези предвидени в Решение 1235-НС от 11 август 

2022 г., предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

решение, с което да регистрира като наблюдатели седем 

упълномощени представители на Сдружение „Асоциация за лица 

търсещи или получили международна закрила“ поименно изброени с 
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три имена и ЕГН-та, като регистрираните наблюдатели се опишат в 

публичния регистър и им се издадат съответните удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, Гергана 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1412-НС/12.09.2022 г. 

Продължаваме с доклад в точка първа. 

Заповядайте, господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило 

писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-102. С него ни уведомяват, 

че всички машини с демоверсия са успешно доставени до областните 

администрации. Изпращат ни идентификационните номера на 

машините съответно по отделните области, както са доставени. 

Докладвам го това за сведение, като ще предоставя списъка на 

юристите, за да изпратят писмо до застрахователя със съответните 

номера.  

Във връзка с това, моля за протоколно решение да изпратим 

това писмо до застрахователя, с което да го уведомим за промяна на 

местонахождението на машините.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, Гергана 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, както по-рано в 

заседанието съобщих, пристигнали са 65 машини за Централната 

избирателна комисия, предназначени за демоверсия, за което е 

съставен приемо-предавателен протокол с вх. № НС-23-103, така че от 

утре могат партиите и коалициите да получават техните машини.  

Предлагам да вземем протоколно решение утре да бъде занесена 

в Министерството на електронното управление във връзка със 

започване процеса по  удостоверяване на съответствието по чл. 213, ал. 

2 от Изборния кодекс, една флашпамет, в която ще има списък с 

инвентаризационните номера на машините за гласуване, с които ще се 

гласува на изборите на 2 октомври 2022 година, за да може на случаен 

принцип да бъдат избрани машините, които ще преминат през 

удостоверяване на съответствията. Предлагам тази флашпамет да бъде 

предадена на Министерството на електронното управление с приемо-

предавателен протокол, който да бъде подписан от мен, колегата 

Димитров и колегата Матева. А след като се извърши самата процедура 

по избиране на машините, флашката и компютъра, на който ще бъде 

извършена процедурата, да бъдат запечатани в присъствието на нашите 

представители в специално помещение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, във 

връзка с Вашето предложение най-вероятно имате предвид списък с 

идентификационните номера.  

Колеги, имате ли друго предложение?  

Моля, да гласуваме.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 
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Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против –1(Севинч Солакова). 

Продължаваме с последните доклади за днес в точка пета.  

Заповядайте, госпожо Матева и след това господин Георгиев. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви писмо с вх. № НС-10-30 от 

12.09.2022 г. от ПП ДПС, с което ни изпращат пълномощно от 

представляващия партията, с което упълномощават посоченото в 

пълномощното лице, да представлява политическата партия при 

получаване на устройства за машинно гласуване, както и писмо 

подписано от представляващия партията, с което заявяват четири 

технически устройства за машинно гласуване.  

Припомням, че за момента Централната избирателна комисия е 

взела решение да бъдат предоставени по две устройства, така че ще 

бъде предоставено копие от това писмо на звено „Регистри“, за да 

могат утре да предоставят устройствата на заявилите вече политически 

партии и коалиции, а след изтичане на този срок в зависимост от броя 

устройства, които останат ще вземем допълнително решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев, 

заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № НС-05-46 

от 12 септември 2022 г. от областния управител на Софийска област за 

сведение. То е копие до гражданин, който беше писал до Централната 

избирателна комисия и ние препратихме по компетентност на 

областния управител на Софийска област. Докладвам писмо с вх. 

№ НС-10-29/12.09.2022 г. от госпожа Лиляна Ананиева, упълномощен 

представител на ПП „Възраждане“.  

Предлагам това писмо да бъде изпратено по компетентност на 

районната избирателна комисия на 24-ти изборен район. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли други 

предложения?  

Моля, да гласуваме.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, Гергана 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието 

на Централната избирателна комисия. 

Насрочвам следващото заседание за утре, 13 септември 2022 г. от 

14.00 ч.  

Напомням, че от 10,00 ч. сме поканили партиите и коалициите на 

консултации във връзка със съставите на секционните избирателни 

комисии. 

(Закрито в 19.05 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

           Камелия Нейкова  

 

СЕКРЕТАР:      

     Севинч Солакова  

 

 

 

Стенографи: 

  Виолета Тасева  

 

Силвия Михайлова  


