
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 243 

 

На 13 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад относно машинното гласуване.  

Докладва: Емил Войнов 

 2. Проект на решение относно промяна в състава на 

Районната избирателна комисия в Първи изборен район – 

Благоевградски. 

Докладва: Георги Баханов    

3. Медийни пакети.  

Докладва: Димитър Димитров 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица 

Матева, Димитър Димитров, Цветанка 

Георгиева, Гергана Стоянова, Красимир 

Ципов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, 

Севинч Солакова 

5. Доклад относно искания за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

   Докладва: Георги Баханов 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали.  
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Докладват: Димитър Димитров, Силвия 

Стойчева, Ерхан Чаушев 

 

7. Допускане на партия „Земеделски народен съюз“ за 

участие в частен избор за кмет на кметство Дълбоки, община Стара 

Загора, област Стара Загора в частичните избори, насрочени за 

23 октомври 2022 г. 

   Докладва: Силвия Стойчева 

   

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Росица Матева, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Севинч Солакова, Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.  

 

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

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна, и госпожа Росица Матева - заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Добър ден, колеги. 

В залата сме сме 11 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Госпожа Елка Стоянова и  господин Цветозар Томов участват 

в консултации по съставяне на секционните избирателни комисии 

извън страната. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на  

13 септември 2022 г.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 
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1. Доклад относно машинно гласуване с докладчик господин 

Войнов. 

2. Проект на решение относно промяна в състава на Районна 

избирателна комисия – Благоевград, с докладчик господин Баханов. 

3. Медийни пакети с докладчик  господин Димитров. 

4. Доклади по административни преписки с докладчици 

Нейкова, госпожа Матева,  господин Димитров, госпожа Георгиева, 

госпожа Гергана Стоянова, господин Ципов, господин Баханов и 

госпожа Солакова. 

5. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчик господин Баханов. 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици господин 

Димитров, госпожа Стойчева и господин Чаушев. 

Имате ли предложения по дневния ред?   

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, моля да ме 

включите в точката „Доклади по административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Госпожо Председател, моля да ме 

включите в точката „Доклади по административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Колеги, моля, процедура по гласуване на дневния ред с 

направените допълнения. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 
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МАШИННО ГЛАСУВАНЕ: 

Заповядайте, господин Войнов, по точка първа. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател!  

Уважаеми колеги, получили сме декларация от „Сиела 

Норма“ АД с вх.№ ЦИК-00-315. Тя е декларация по съответствие и 

идентичност на машините за гласуване. Тази декларация е залегнала 

в Методиката за удостоверяване на съответствието и трябва да бъде 

предадена на трите организации, които удостоверяват 

съответствието на машините.  

В тази връзка искам да ви информирам, че днес определените 

с протоколно решение на ЦИК трима представители на Централната 

избирателна комисия, а именно аз, госпожа Матева и господин 

Димитров, в 12,00 ч. бяхме в Министерството на електронното 

управление, където в присъствието на представители на БИМ и БИС 

бяха определени номерата на машините, които ще бъдат 

удостоверявани от трите организации. 

За целта нашите представители предадоха с приемо-

предавателен протокол именно тази декларация за съответствието, 

както и флаш-памет с номера на машините, които ще се използват на 

изборите. Поредните номерата на машините бяха изтеглени в 

присъствието на медии, след което се състави протокол за техните 

идентификационни номера. Ние си ги имаме тези номера.  

Искам да ви уведомя, че флашпаметта след това беше 

запечатана в плик, на който се подписахме всички представители на 

Централната избирателна комисия и този плик няма да се разпечатва 

до приключване на изборите. 

В тази връзка, за да започне удостоверяването на 

съответствието, съм подготвил две писма, които се намират във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали.  

Първото е до „Сиела Норма“ АД с копие до „Карго-партнер“. 

В него пишем, че във връзка с удостоверяване на съответствието по 
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чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс следва до 17,00 ч. на днешния ден 

да ни предоставите шест броя СУЕМГ с идентификационните 

номера, които бяха изтеглени при днешната процедура.    

Така че моля за одобрение да изпратим това писмо. 

Уважаеми колеги, преди да гласуваме писмото, предлагам да 

вземем протоколно решение за последващо одобрение за предаване 

на декларацията, която ви докладвах преди малко в оригинал на 

трите институции, като копието е в Централната избирателна 

комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, по предложението на господин Войнов за писмо до 

„Сиела Норма“ АД и до „Карго-партнер“ ви предлагам да се 

редактира малко писмото, като се укаже на „Карго-партнер“ да 

предостави машините, посочени в писмото на „Сиела Норма“ АД, на 

територията на склада, а на „Сиела Норма“ АД да се възложи 

подготовката на шестте броя машини със софтуера за гласуване в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. и да бъдат 

предоставени в Централната избирателна комисия, за което да бъде 

уведомена и жандармерията. В този смисъл да бъде направена 

редакцията. 

Имате ли други предложения? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: „Карго-партнер“ нищо не предоставя. 

Машините са наша собственост. „Карго-партнер“ може да ми 

предостави техническо лице и един електрокар. Толкова искаме от 
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„Карго-партнер“. Какво може да ми предостави „Карго-партнер“, 

което е наша собственост? Да се уточни това. 

РЕПЛИКА: Някой от нас ли ще ги даде на „Сиела Норма“ 

АД? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Е, кой да ги даде? „Карго-партнер“ ли ще 

ги даде? Да дава наша собственост на някого си? Освен това да 

регистрира в съответните си информационни масиви излизането на 

точно този тип машини – виж, това може да направи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения има ли?  

Моля, режим на гласуване писмото с редакциите.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Подготвил съм и писмо до Главна 

дирекция „Жандармерия“ с копие до „Карго-партнер“ и до „Сиела 

Норма“ АД, с което да ги уведомим, че на днешна дата трябва да 

бъдат допуснати в склада четири лица, за да могат да бъдат изнесени 

и транспортирани до Централната избирателна комисия шест броя 

СУЕМГ. Проектът за писмо е във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване писмото, предложено от господин Войнов. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Росица Матева).  
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Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля за последващо одобрение за 

предоставяне на шест комплекта смарткарти, които да бъдат 

използвани за тези машини, като смарткартите са извадени от 

машините, които се намират в Централната избирателна комисия д 

демоверсия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

2 (Камелия Нейкова, Росица Матева).  

Заповядайте, госпожо Матева, за обяснение на отрицателен 

вот. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Гласувах против, тъй като не 

смятам, че трябва да се предоставят карти, които са 

параметризирани и са поставени вече на машини с демоверсия за 

гласуване, да бъде променяна параметризацията, а за тези машини 

да се прави нова такава, за което да се дължат още пари. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка втора от дневния ред: 

Колеги, малко по-късно ще се върнем на точка втора. 

 

Продължаваме с точка трета от дневния ред: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Има едно-две-три запитвания. 

С вх. № НС-24-143/13.09.2022 г. е постъпило запитване от 

Телевизия „Евроком“ за медийния пакет на ПП „Атака“. Стойността 
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на заявката и на запитването е 2400 лв. с ДДС. Има такава сума все 

още в медийния пакет на Атака.  

Второто запитване е от вестник „Телеграф“, което се отнася 

до медийния пакет на ПП ПРАВОТО. Стойността е 4800 лв. 

Пропуснах да кажа само, че е с вх. № НС-24-131/12.09.2022 г.  

Третото постъпило запитване е от издателя на вестник „ЕТ 

Трета възраст“. То също е за пакета на ПП П РАВОТО. Стойността е 

1200 лв. с ДДС. 

Може да бъде отговорено и на трите запитвания с да, тоест, 

че сумите са налични. 

Моля с протоколно решение да одобрим такъв тип отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, можем да продължим с 

договорите, първият от които е постъпил с вх. № НС-24-144 от 

13.09.2022 г. Той е сключен между ПП „Русофили за възраждане на 

Отечеството“ и „Травъл медия груп“, която е издател на седмичника 

„Стандарт“. Договорът е сключен на стойност 1800 лв. с включен 

ДДС. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, който 

предлагам да одобрим, е постъпил с вх. № НС-24-142/13.09.2022 г. 

Проектодоговорът е сключен между коалиция „Справедлива 

България“ и „Радиокомпания Си Джей“ ООД. Стойността на 

договора е 3952,80 лв. Предлагам да го одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по този договор?  

Моля да гласуваме неговото одобрение. 

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, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-141 от 12.09.2022 г. 

е постъпил за одобрение договор между коалиция „Справедлива 

България“ и Телевизия „Евроком“. Стойността на договора е 4800 

лв. с ДДС. Тъй като е приложен и медиен план, предлагам да 

одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Моля да гласуваме. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-140 е постъпил за 

одобрение проектодоговор, включен между Телевизия „Евроком“ и 

ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“. Стойността на 

проектодоговора е 11 988 лв. с ДДС. 

Предлагам да одобрим този проектодоговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова);  против –   

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-139 от 13.09.2022 г. 

е постъпило предложение да одобрим договор между БНР и ПП 

ПРАВОТО за извършване на радиопрограма на стойност 1728 лв. с 

ДДС. Тази сума е налична в пакета все още на ПП ПРАВОТО. 

Предлагам да одобрим този проектодоговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с вх. № НС-24-137/ 

13.09.2022 г. е постъпило предложение да одобрим договор за 

медийна услуга, сключен между ПП „България на труда и разума“ и 

„Фреш радио груп“ ЕООД. Общата стойност на договора 

е 2774,16 лв., сключен с ДДС. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото предложение за 

одобрение на договор е с вх. № НС-24-132/13.09.2022 г. Той е 

подписан между ПП ПРАВОТО и „Медия груп“ – както няколко 
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пъти казвам – издател на „Стандарт“. Общата стойност на 

предложения за одобрение договор е 2000 лв. с ДДС. 

Предлагам да одобрим това предложение за договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

договор има ли изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, това е последното 

предложение, което е постъпило с вх. № НС-24-138/13.09.2022 г. 

Това е предложение да одобрим договор, сключен между „Нетинфо“ 

и ПП „Консервативно обединение на десницата“. 

Има една особеност. Запитването, което е с предходна дата, е 

било за 15 000 лв., а сключеният договор, който е предложен за 

одобрение, е за 15 180 лв. с ДДС.  

Тъй като сумата от 180 лв. над заявката е налична по 

договора, предлагам да одобрим договора така, както ни е 

предложен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приключих, госпожо Председател. 

Повече договори и запитвания няма за днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се 

на точка втора: 
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В 

1.ИЗБОРЕН РАЙОН – БЛАГОЕВГРАДСКИ. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило по електронната поща, подписано с електронен подпис, 

предложение с вх. № НС-15-136/12.09.2022 г. за промяна в състава 

на РИК в 1.Изборен район – Благоевградски, подписано от 

пълномощник М. Б. Има пълномощно в полза на лицето от А. В. В., 

представляващ коалиция „Продължаваме промяната“. 

Предложението от името на коалиция „Продължаваме 

промяната“ е за промяна в състава на РИК – Благоевград. Молят за 

нашето спешно произнасяне с оглед бързо попълване състава на 

РИК-Благоевград, и продължаване на нормалната работа. 

Подготвен е проект за решение, което моля да погледнете във 

вътрешната мрежа. Информират ни, че председателят на РИК-

Благоевград, по здравословни причини не може временно да 

изпълнява функциите си и предлагат същата да бъде заменена като 

председател от Елизабета Николаева Дерменджиева, досегашен член 

на РИК, а на мястото на Елизабета Дерменджиева да бъде назначен 

за редовен член на Районна избирателна комисия Радослав 

Димитров Димитров, който е бил предложен първоначално в 

резервния състав като резервен член от „Продължаваме промяната“. 

Тъй като вчера не бяха представени доказателства относно 

твърдените по предложението факти, след уточнения по телефона 

вчера с направилия предложението, днес с вх. № НС-15-136(1) от 

13.09.2022 г. са приложени медицински документи, удостоверяващи 

невъзможността и временната невъзможност на досегашния 

председател на РИК да изпълнява задълженията си. Моля да ги 

погледнете.  
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Предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

решение, а именно временна замяна по здравословни причини на 

председателя на РИК – Благоевград, В. Х., до 

завръщането й, същата да бъде заменена от Елизабета Николаева 

Дерменджиева, досегашен член, а на мястото на Елизабета 

Николаева Дерменджиева, член на РИК, да бъде назначен Радослав 

Димитров Димитров от предложения резервен състав. На 

заместващите председател и член на РИК да бъдат издадени 

удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли изказвания?  

Ако няма, моля, режим на гласуване.  

Колеги, определям госпожа Матева да води заседанието за 

малко. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА:  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Решението е № 1413-НС/13.09.2022 г. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колега Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, с вх. № НС-06-121/ 

13.09.2022 г. сме получили писмо-запитване от кмета на община 

Исперих, с което писмо, което се намира във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали, моля да го погледнете, той ни информира, 

че от личния лекар под формата на медицинска бележка, 

удостоверяваща здравословното състояние, са се снабдили лица. 
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Медицинската бележка е към момента на издаването. Съответно има 

възрастни трудно подвижни хора и хора, които не притежават 

документ, и ни пита дали те биха могли да гласуват с подвижна 

избирателна кутия.  

Предлагам ви текст на писмо - моля да го погледнете, намира 

се във вътрешната мрежа в папка с моите инициали - с което му 

съобщаваме, че съгласно чл. 37 от Изборния кодекс и наше Решение 

№ 1399/08.09.2022 г. относно реда за образуване на секции за 

гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна 

избирателна кутия в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. лицата, които се включват в списъка за гласуване 

с подвижна избирателна кутия, следва да притежават документ от 

ТЕЛК/НЕЛК или епикриза за здравословното си състояние, с които 

се установява, че заболяването е причинило такива увреждания, 

които не позволяват на лицето да напусне дома си и да се придвижи 

до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно 

средство. 

Ако имате някакви допълнения към текста на писмото, моля 

да ги обсъдим. 

Колеги, на база на обсъждането ви предлагам вместо писмо 

към кмета на община Исперих и писма към кметовете на другите 

общини да насочим вниманието на общинските администрации със 

съобщение на нашата страница, че по въпроси, свързани с реда и 

условията за формиране на подвижни избирателни секции и 

гласуване с подвижна избирателна кутия, следва да се спазват 

изискванията, които са отразени от Централната избирателна 

комисия в Решение № 1399-НС/08.09.2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? 

Моля да гласуваме. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-22-220/13.09.2022 г. Това е писмо, което сме получили от 

Маргарита Маркова във връзка с неправомерното използване на 

личните й данни в листите на независимия кандидат Луна 

Йорданова. Сигналът е изпратен от подателката М. М. 

в КЗЛД. Тя моли Централната избирателна комисия да бъдат 

заличени данните й в списъка, в който се е намерила. 

Съгласно наше протоколно решение ще изпратим съобщение 

до „Информационно обслужване“ АД за минимализиране на 

данните. 

Докладвам ви това писмо за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Колеги, в тази точка ще ви докладвам писмо с вх. № НС-22-

205 от 10.09.2022 г. Намира се във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от вчерашна дата. Получили сме писмото от  

господин Димитров, с което ни сигнализира за проблем с достъпа до 

услугите на интернет-страницата на Централната избирателна 

комисия. 

Моля да се запознаете със съдържанието и предвид това, че 

„Информационно обслужване“ АД поддържа страницата на 

Централната избирателна комисия, да им го препратим.  

Колеги, предлагам ви да го изпратим на „Информационно 

обслужване“ АД, за да ни предоставят информация проблемът, за 

който сме сигнализирани, как може да бъде разрешен. 
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Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, другият ми доклад е с вх. № НС-22-132 от 

10.09.2022 г. Получено е по електронната поща на ЦИК писмо от 

асистента на Мисията за наблюдение на избори госпожа Ралица 

Данова, която присъства на заседание на ЦИК. От името на госпожа 

Марсела Машкова се уточняват темите, които госпожа Машкова би 

искала да бъдат обсъдени. В конкретния случай във връзка с 

постъпващите в ЦИК жалби и сигнали госпожа Ирина Скузи, правен 

анализатор на Мисията също би искала да присъства.  

Моля да се запознаете и допълнително да уточним кога ще 

бъде проведена срещата по поставените в писмото въпроси и в какъв 

формат. 

Следващ докладчик е госпожа Росица Матева. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали има подпапка „ДАНС“. Ще ви моля 

да я отворите. В уърдовския файл съм подготвила отговор, който да 

изпратим на председателя на Държавна агенция „Национална 

сигурност“ във връзка с зададените в цитираното писмо въпроси. 

Бях помолила да бъдат качени за ваше улеснение отговорите, които 

сме получили в пет писма. Качени са само три неясно защо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, кратко 

време за запознаване с изготвения проект за отговор.  

Колеги, имате ли предложения по текста? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви запитване от в. 

„Телеграф“ с вх. № НС-20-46 от 13.09.2022 г., с което ни уведомяват, 

че в последно време не се получават прессъобщенията от 

Централната избирателна комисия. Посочени са мейли за контакт.  

Ще предоставя на администрацията, за да бъдат включени в 

имейл листата за прессъобщенията.  

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-06-122 от 

13.09.2022 г. от община Върбица. С това писмо кметът на общината 

ни уведомява, че на 12 септември в община Върбица са получили от 

областна администрация – Шумен, машина за демонстрационно 

гласуване с инсталирана демоверсия на електронната бюлетина. На 

13 септември въпреки многобройните опити за стартиране на 

машината, не се получи. По телефона са уведомени „Сиела Норма“ 

АД, областната администрация и отговорника от РИК – Шумен, за 

общината. „Моля за вашето съдействие за работещо СУЕМГ.“ 

Колеги, предлагам ви въпреки информацията, че по телефона 

са уведомени и „Сиела Норма“ АД, да препратим това писмо до 

Сиела Норма с искане да бъде установен проблемът и, ако не може 

да бъде отстранен, да бъдем уведомени, за да изпратим друга 

машина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

друго предложение? Няма други предложения. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е писмо 

от Районната избирателна комисия – 24, с вх. № НС-15-

139/12.09.2022 г., с което ни уведомяват и ни изпращат копие от 

Решение № 65-НС, с което са допуснали промяна на фамилното име 

на кандидата за  народен представител В. Б. Т. 

съответно на В. Б. С., така, както констатирахме и ние. Докладвам го 

за сведение. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-05-48/ 12.09.2022 г. 

от областната администрация Шумен, с което ни уведомяват, че в 

изпълнение на указанията на Централната избирателна комисия в 

областна администрация Шумен, са получили  13 броя СУЕМГ с 

инсталирана демоверсия на електронна бюлетина и ни изпращат 

поставени въпроси от община Шумен. 

Приложено е писмото на кмета на община Шумен. Въпросите 

са четири:  

а) за какъв срок ще бъдат предоставени машините;  

б) кой ще отговаря за охраната на същите;  

в) ще има ли охрана от органите на МВР;  

г) ще има ли определени представители на РИК – Шумен, 

които да съпровождат предоставените машини за демонстрационно 

гласуване. 

Колеги, аз мисля, че в писмата, които изпращахме до 

областните управи, до районните избирателни комисии и до 

кметовете на общини, отговорът на всички тези въпроси е даден. 

Следващият ми доклад е писмо ОДМВР – Пловдив, с вх. 

№ НС-04-02-244 , подписано от началник на ОД на МВР. С него и 

във връзка с необходимостта от извършване на справочни дейности  

от служители на ОД на МВР – Пловдив, по отношение на лица, 
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кандидати за народни представители, и с оглед спазване на 

законността молят да им предоставим на файл имената на 

кандидатите за народни представители от всички избирателни 

райони на всички партии и коалиции. Молят да бъде изпратено по 

електронна поща. 

Колеги, предлагам ви да отговорим на комисар Славчо 

Алексиев, че имената на всички кандидати и кандидатски листи се 

намират на интернет-страницата на Централната избирателна 

комисия в секция „Избори за народни представители за Народно 

събрание за 02.10.2022 г.“ в отделен ред „Кандидатски листи“, а на 

интернет-страницата на всяка Районна избирателна комисия в 

секция „Кандидатски листи“ се намират имената на всички 

кандидати за съответния изборен район, от където могат да правят 

необходимите справки. 

Предлагам писмото да бъде с копие до министъра на 

вътрешните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-03-36/09.09.2022 г., препратено от приемната на 

Министерския съвет въз основа на Административнопроцесуалния 

кодекс, Закона за администрацията и Устройствения правилник на 

Министерския съвет, писмо от пенсионер от Смолян, изпратено до 

министър-председателя Донев във връзка с негови медийни изяви. 

Докладвам го за сведение. 
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Докладвам ви писмо от Димитър Димитров с вх. № НС-22-

171/07.09.2022 г., който твърди, че е компютърен инженер и е чул от 

изявление на „Сиела Норма“ АД, че идват експерти от САЩ и 

Панама. Задава въпроси, свързани с гласуването. 

Колеги, извинявайте, пропуснах. Моля във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали да погледнете предложение за визия за 

фейсбук-публикация във фейсбук-страницата на ЦИК от „Въпроси и 

отговори“. Предлагам да вземем принципно решение да се 

публикува информация от рубриката „Въпроси и отговори“ на 

фейсбук-страницата на ЦИК по начина, по който е показано. В 

случая тук е предвидена информация за изтичащите на 17 септември 

срокове за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна 

избирателна кутия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение има ли изказвания? 

Моля с протоколно решение да одобрим направеното 

предложение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.  

№ НС-00-200/13.09.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД във 

връзка с корекция, извършена в кандидатската листа на 23.РИК, за 

което вчера взехме решение, както и приемо-предавателен протокол 

с вх. № НС-00-202/13.09.2022 г., с който „Информационно 

обслужване“ АД предават на технически носител базата данни с 

кандидатите за народни представители, като в полето, в което са 

били имената на заличените кандидати, е посочено името „заличен“. 
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Този технически носител ще ви предложа по-късно да бъде предаден 

на Сиела Норма за въвеждане на данните в кандидатската листа. Но 

за целта ми е необходимо да свалим във файл и хартиените 

бюлетини за всеки един изборен район и извън страната, за да могат 

да бъдат сравнявани. 

В тази връзка - колегата Войнов предполагам, че ще докладва 

– но трябва да извършим проверка на изпратените за одобрение 

екрани на електронни бюлетини. Трябва да извършим едновременно 

проверка на екраните на електронните бюлетини, съответствието им 

с хартиените бюлетини, одобрени от районните избирателни 

комисии и от ЦИК и цялата тази информация да бъде изпратена 

заедно с кандидатските листи и предадена на „Сиела Норма“ АД за 

въвеждане в машините. 

Ще докладвам още един приемо-предавателен протокол, 

който е с вх. № ЦИК-00-193/11.09.2022 г. в отговор на предходно 

наше писмо за изпратени на технически носител кандидатските 

листи. Но с оглед вчерашната промяна днешната база данни е по-

актуална. 

Колеги, да допълня доклада. Във връзка с писмото, което е 

разпределено на мен и на колегата Войнов с вх. № НС-23-

113/13.09.2022 г., с което „Сиела Норма“ АД ни изпраща за 

одобрение екраните на електронните бюлетини, трябва да извършим 

проверка на всички 32 бюлетини и едва тогава ще върнем отговор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик в тази точка е  господин Димитров. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател!  

Имам две преписки, и двете са за сведение. Първата преписка 

е с вх. № ПВР/НС-7-12/12.09.2022 г. С нея от Столична община 

„Илинден“ ни изпращат документите за това, че са отворили 
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помещението, свършили са дейностите, които са планирали. Имаме 

заповед, имаме протоколи. Докладвам го за сведение. 

Втората преписка е с вх. № ЦИК-07-111/09.09.2022 г. Намира 

се във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Международният център за парламентарни изследвания повторно ни 

е уведомил, че ще проведе курс, както ние бихме казали, или 

обучение на тема „Човешки ресурси и управлението на човешките 

ресурси“. Има превод на писмото, имаме целите, темите, как да се 

регистрира участие и т.н. И това е за сведение. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ЦИК-00-313 от служител по сигурността на информацията в 

Агенция за социално подпомагане, с което писмо се изисква от 

Централната избирателна комисия да предостави информация по 

отношение на едно лице – в какви организации или партии членува. 

В отговор на това писмо-запитване съм подготвила кратък 

отговор, който се намира във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днешна дата с проектен № 3824, с който накратко 

отговаряме, че Централната избирателна комисия не е 

компетентният орган, който създава или поддържа регистри с 

информация за членове на организации, независимо какви се има 

предвид от лицето, или партии. Поради тази причина не може да 

бъде предоставена така изисканата информация. 

Моля, запознайте се с текста и ако нямате допълнения или 

забележки по него, да го гласуваме за изпращане в отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване по предложението на докладчика. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 
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Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).  

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо от РУ– 

Кърджали, с вх. № НС-04-02-243/12.09.2022 г., с което началник на 

Районното управление изисква да му бъде предоставена декларация, 

подадена от посочено лице, гласувало в чужбина, във връзка с 

разследване по досъдебно производство. Във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали има подготвен отговор с проектен № 3812, в 

който отговор всъщност информираме разследващия полицай, до 

който е посочено да бъде адресиран отговорът, че няма подадена 

такава декларация, каквато изисква да му бъде предоставена, тъй 

като посоченото лице фигурира в основния избирателен списък.  

Моля да гласуваме изпращането на писмото с изготвения 

текст в отговор на искането на Районно управление – Кърджали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

получено по имейл писмо с вх. № ЦИК-00-314/12.09.2022 г. от КЗЛД 

с информация относно изготвен и публикуван от тях 

информационен бюлетин на Комисията за защита на личните данни, 

в което писмо посочват, че се изготвя такъв периодически в 

електронен вид. Посочено е и къде може същият да бъде достъпен и 

разгледан. Който проявява интерес, може да се запознае, като 

Централната избирателна комисия е включена като получател на 
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този електронен бюлетин, който се издава периодично. Докладвам 

ви го за сведение. 

Колеги, докладвам ви с вх. № НС-10-31 подаден сигнал от  

господин Стефан Димитров, регистриран като кандидат за народен 

представител в 29.Хасковски избирателен район. Сигналът е 

адресиран до Централната избирателна комисия с копие до 

министъра на вътрешните работи. 

По изложената в него подробно фактическа обстановка, след 

като се запознах в детайли, считам, че не се излагат каквито и да 

било обстоятелства и фактически твърдения, които да показват 

някакво нарушение на права, за които Централната избирателна 

комисия да разполага с компетентност за предприемане на 

съответни действия за защита на такива права. 

 По изложената фактическа обстановка изцяло наведените 

притеснения за нарушение на права във връзка дори със страх за 

здравето и живота на лицето, същите следва да бъдат адресирани 

към Министерството на вътрешните работи като компетентен орган 

да се занимае с подобни сигнали, което лицето всъщност е 

направило с отправянето на това писмо в копие и до министъра на 

вътрешните работи на Република България. 

считам, че поради липсата на компетентност от страна на 

Централната избирателна комисия този сигнал следва да бъде 

оставен само за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стоянова има ли други виждания? 

Колеги, продължаваме с докладчик господин Ципов в 

административни преписки. 

Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, връщам на доклад писмо с вх. 

№ НС-04-02-289 – писмо от Столичната дирекция на вътрешните 

работи във връзка с проверка относно лицето Благовест Невенов 



25 

 

Андонов със съответното ЕГН. Искат от нас да предоставим 

информация подавало ли е лицето заявление за гласуване извън 

страната и по какъв начин, в избирателните списъци на коя 

секционна избирателна комисия извън страната е било включено 

лицето, разполагало ли е с право на глас и да приложим заверени 

копия от страниците в избирателните списъци, в които фигурира 

лицето, както и съответните документи, въз основа на които е 

гласувало. 

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес ще 

видите проект на отговор до Столична дирекция на Министерството 

на вътрешните работи, както и приложения – заверени копия от 

съответните документи във връзка с упражняване правото на глас от 

горепосоченото лице.  

В заключение предлагаме да се запознаят с необходимите 

документи в оригинал в Централната избирателна комисия с адреса 

си на пл. „Княз Александър І“ № 1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за писмо до СДВР има ли изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-00-189 

от 10.09.2022 г. – писмо от „Информационно обслужване“ АД във 

връзка с наше писмо да бъдат предприети действия относно 

заличаването на данни на три лица в списъците на лицата, 

подкрепящи регистрациите в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г.  
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В тази връзка във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днес ще видите писма до съответните лица, които са 

подали сигнали по имейл, в които да ги уведомим, че техните данни 

са заличени в списъците в подкрепа на партии и коалиции за 

изборите на 2 октомври тази година. 

Колеги, оттеглям направеното предложение. Докладвам ви 

само входящия номер от „Информационно обслужване“ АД, че 

данните на лицата, които са подали сигнали във връзка с наше 

писмо, което сме им изпратили, са заличени. Докладвам го за 

сведение. 

Докладвам ви писмо с вх. № НС-04-02-245/13.09.2022 г. То е 

от Областна дирекция на МВР – Пловдив, във връзка с Наредбата за 

организацията за реда за извършване на проверка на декларациите и 

за установяване на конфликт на интереси да им изпратим три лица, 

които да бъдат проверени дали към настоящия момент са народни 

представители или общински съветници. 

Писмото се намира във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, определям 

госпожа Матева да води заседанието. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението на колегата Ципов? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –

няма. 

Колеги, следващият докладчик е колегата Солакова. 

Заповядайте, колега Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа трябва да има писмо до Печатницата на БНБ с приложена 

справка, която е в табличен вид, за упълномощените с решения на 

РИК членове на комисиите, както и оправомощени със заповед на 

съответния областен управител служители от областната 

администрация за получаване на хартиените бюлетини. Съгласно 

Решение № 1266 на ЦИК предлагам да изпратим тази информация 

на Печатницата на БНБ с копие до Министерство на финансите и до 

Министерството на вътрешните работи. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля, 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, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, представям ви докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-269 от 12.09.2022 г. относно необходимите 

средства и изпращане на писмо до Министерство на финансите за 

обезпечаване на плащанията и поемането на ангажимент за плащане 

по Договор № 20 от 09.09.2022 г. със „Сиела Норма“ АД с приложен 

проект на писмо. 

Докладвам ви ги за сведение. Получиха се след като ЦИК 

гласува писмо до министъра на финансите във вчерашния ден. 

Докладвам ви за сведение писмо от администрацията на 

Министерския съвет с вх. № НС-03-41/12.09.2022 г. Изпращат ни 

копие от писмо, което е адресирано до областните управители 

относно доставката на печатите за секционните избирателни 

комисии. Знаете, че те са изработени централизирано и ще се 

доставят по области и общини. Докладвам го за сведение. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Следващият докладчик в залата е колегата Ганчева. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-04-01-38.1 от 13.09.2022 г. То е от министъра на външните 

работи, като с това писмо в изпълнение на чл. 130 от Изборния 

кодекс приложено са ни изпратили списък с кандидатите с членове и 

за резервни членове на СИК извън страната в предстоящите избори, 

като посочват, че имат готовност и допълнително да представят 

кандидати за резервни членове за секциите, където няма 

предложения. 

Докладвам го за сведение и да се има предвид при решението 

по назначаване на СИК извън страната и за предоставяне на 

сътрудниците с оглед изготвяне на проекта на решение в 

техническата му част. 

Докладвам входящи номера № НС-00-199/13.09.2022 г., като 

това всъщност е писмо-отговор до „Информационно обслужване“ 

АД във връзка с вчерашния доклад на колегата Томов по писмо с вх. 

№ НС-23-101 от 12.09.2022 г., както и № НС-00-201/13.09.2022 г., 

което също е писмо-отговор по вчерашния доклад на колегата Томов 

във връзка със създаването на  пощенски кутии за СИК извън 

страната, както и с предходния номер, който ви 

докладвах, е посочено лице за техническите действия –  господин С. 

Д.. 

Тъй като ние с вчерашни протоколни решения одобрихме 

администрацията да извършва дейности по това писмо от Държавна 

агенция „Национална сигурност“, предлагам с протоколно решение 

да одобрим писмо, че ще бъдат предадени пощенските кутии на 

Държавна агенция „Национална сигурност“ по начина, по който 

искат, а именно електронен път, и да посочим лицето, което е 
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посочено за техническо съдействие съгласно писмо с вх. № НС-00-

199 от 13.09.2022 г.  

С протоколно решение да одобрим писмото и да възложим на 

администрацията да организира предоставянето. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

по предложението? 

Подлагам го на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – 1 (Севинч Солакова).  

Следващият докладчик е колегата Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, докладвам писмо с вх. 

№ НС-22-223/13.09.2022 г. Цялото писмо се състои от един въпрос 

от гражданин. Докладвам го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

в точката за административни преписки някой нещо да не е 

докладвал? Колегата Баханов не е в залата. 

Заповядайте, колега Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. 

Колеги, моля да включим нова точка в дневния ред: 

„Допускане на партия „Земеделски народен съюз“ за участие в 

частен избор за кмет на кметство Дълбоки, община Стара Загора, 

област Стара Загора в частичните избори, насрочени за 23 октомври 

2022 г“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Предлагам това да е нова точка – 7. 

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към точка шеста от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! С вх. № НС-22-221 от 13.09.2022 г. е постъпил 

сигнал, с който ни обръщат внимание, че пернишки сайт нарушава 

изборното законодателство, тъй като никъде няма обявена тарифа, 

по която са платени двата банера, които са приложени като снимков 

материал към сигнала. Сигналът се казва „Избори – нарушения“ 

Сигналът отчасти е анонимен, тъй като освен адреса, от 

който е изпратен, няма как да разберем кой го е подал – „Pernik 

77et.abv.bg 

Аз отворих сайта, погледнах. Той е разнообразен – има пожар 

в заведение в Перник, всякакви други такива новини. Сайтът се 

казва „Мироглед“, той наистина е Пернишки. Има разнообразна 

информация. Аз на някои колеги казах, добре, че го отворих и 

разбрах, че С. Д. има пейсмейкър. Това е официално обявено на този 

сайт. Разнообразна е тематиката. Има и предизборни банери. 

Има два варианта. Или го оставяме за сведение, или пишем – 

ние имаме такава практика – да изпращаме две изречения, с които 

предупредително да обърнем внимание, че не изпълняват условията  

на Изборния кодекс, въпреки че ние формално няма как да вземем 

отношение . Това е информация, която интересува повече Сметната 

палата – какви договори имат, колко се плаща и т.н. Те нямат 

заявени и не ползват пакети, които са наша пряка отговорност. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Димитров, да, медийните пакети минават през Централната 

избирателна комисия, но и всички останали платени форми, които 

партиите и коалициите заплащат от други формирани източници, би 

трябвало да са обявени на страницата на сайта. 

Така че можем да изпратим такова писмо, с което да им 

укажем да публикуват тази информация. В противен случай 

нарушават Изборния кодекс. 

Колега Димитров, предлагам директно да гласуваме такова 

писмо до медията. 

Колеги, становище по предложението на колегата Димитров? 

Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващият докладчик е колегата Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-22-218 от 

12.09.2022 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал 

от И. С., който обръща внимание, че на интернет-страницата 

на РИК-25.София, е публикувано Приложение № 1 към решение за 

назначаване на секционните избирателни комисии в Район 

„Надежда“ на същата Районна избирателна комисия и са 

публикувани лични данни на членове на секционните избирателни 

комисии. 

От извършената служебна проверка, която аз лично извърших 

днес на интернет-страницата на РИК-25.София, е видно, че личните 

данни са заличени. Вероятно преди това е възможно да е имало 

наличие на такова. Към този момент няма. Докладвам го за 

сведение. 
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Докладвам писмо с вх. № НС-22-222 от 13.09.2022 г. Получен 

е сигнал от С. П., който твърди, че в РИК – 16.Пловдив, е 

назначен член, който е в близки взаимоотношения с кандидат за 

народен представител от ПП ГЕРБ, което е видно от приложените 

снимки от социалните мрежи. 

Към този сигнал има приложени единствено снимки от 

фейсбук профил, от които не може да се установи какви са 

взаимоотношенията между лицата, които са на снимките. Докладвам 

го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Предполагам, че по доклада на колегата Стойчева никой не 

възразява. 

Следващият докладчик е колегата Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали от вчера има сигнал с вх. № НС-22-196 от 

09.09.2022 г., подаден от гражданин с инициали. Става въпрос за 

мероприятие в с. Симеоновец. Там е присъствал кметът. Той подава 

сигнала. Но сигналът е адресиран – и правилно – до съответната 

районна избирателна комисия. 

А с вх. № НС-22-196.1/12.09.2022 г. Районната избирателна 

комисия ни казва и ни праща обратно информация, без да сме я 

питали, че все пак са поискали съответно поправка на нередовността 

на сигнала. Това е за сведение. Всичкото е в компетентността на 

Районната избирателна комисия, която е запозната със случая и ще 

се произнесе. 

Имам още един доклад. Писмото се намира във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днес. Това е сигнал-искане от 

община Септември. Той е с вх. № НС-06-117 заедно с проект по този 

сигнал. Същината е, че са подавани сигнали във връзка с агитация в 

районна на РИК – Пазарджик, и общината ни уведомява и иска 

проверка дали Районната избирателна комисия не превишава 
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правата си по събиране на доказателства, излизайки по същество 

извън предмета на подадените сигнали. 

Аз предлагам да изпратим едно писмо до РИК – Пазарджик, с 

което да искаме становище по така полученото искане от община 

Септември, както и да ни изпратят въпросните административни 

преписки, включително и решенията и действията на РИК по 

събиране на доказателства. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението на колегата Чаушев и по писмото, 

което се намира във вътрешна мрежа в папка с неговите инициали? 

Не виждам. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Колеги, приключихме с точка шеста. 

 

Преминаваме към точка седма от дневния ред: 

ДОПУСКАНЕ НА ПАРТИЯ „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ“ ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА 

КМЕТСТВО ДЪЛБОКИ, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЛАСТ 

СТАРА ЗАГОРА В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 23 

ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Заповядайте, колега Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали можете да се запознаете с проект на 

решение относно допускане на партия „Земеделски народен съюз“ за 

участие в частичния избор за кмет на кметство Дълбоки, община 
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Стара Загора, област Стара Загора, насрочени на 23 октомври 2022 г. 

Проектът на решение е с проектен номер 1402. 

Постъпило е заявление от Партия „Земеделски народен 

съюз“, което е подписано от представляващия партията Р. 

М. Й. и е заведено под № 1 на 12 септември 2022 г. в регистъра на 

партиите за участие в частичния избор за кмет на 

кметство Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ. 

Към заявлението са приложени: Удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено на 18.08.2022 г., 

Удостоверение от Сметната палата за внесени от партията 

финансови отчети за 2019-а, 2020-а и 2021 г. 

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1032-

МИ/10.09.2019 г. за участие в общите избори за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Налице са условията по чл. 464 от Изборния кодекс и 

Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна 

комисия за допускане на партия ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ 

за участие в частичния избор за кмет на кметство Дълбоки, община 

Стара Загора. 

Предвид изложеното и на посочените в проекта на решение 

правни основания предлагам Централната избирателна комисия да 

приеме решение, с което допуска ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ 

за участие в частичния избор за кмет на кметство Дълбоки, община 

Стара Загора, област Стара Загора, насрочен на 23 октомври 2022 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ. 

Решението подлежи на обжалване в съответния срок, посочен 

в проекта на решение.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли изказвания? Няма. 

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 Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1414-МИ/13.09.2022 г. 

Колеги, прекъсвам заседанието за 30 минути. Ще продължим 

след това. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка пета. 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Господин Баханов, заповядайте с искането за изплащане на 

възнаграждения. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия е 

получено искане от ОИК – Велинград. Гледам, че има два входящи 

номера: МИ-27-164/05.09.2022 г. и МИ-15-120/9/ от 05.09.2022 г. 

Искането е за изплащане на възнаграждения за проведено дежурство 

от представители на ОИК – Велинград, и едно заседание. 

Дежурството е на 31 август 2022 г. и е дадено от председател, 

секретар и един член. Дежурството е за подготовка за материали за 

провеждане на заседанието на ОИК, мисля, че на следващия ден и е 

входирано уведомление от “Земеделски народен съюз“ – кандидат в 

списъка съгласно указанията за обявяване на избран за общински 

съветник. 



36 

 

Приложени са справки и искане за плащане на дежурство. 

Много добре комплектувана преписка, държа да подчертая, от ОИК 

– Велинград.  

Заседанието е проведено на 1 септември и е в състав от 

председател, един заместник-председател, един секретар и осем 

членове. Приложен е и списък на присъстващите, както и 

решението, и протокол от заседанието, където е констатирано 

прекратяване на правомощията на общински съветник и обявява за 

избран следващия кандидат в листата на ПП „Земеделски народен 

съюз“. 

Както казах, преписката е комплектувана с всички изискуеми 

материали, така че предлагам да вземем решение, с което да 

изплатим възнаграждение за провеждане на дежурство и едно 

заседание от ОИК – Велинград. Общата сума според счетоводната 

справка, изготвена от счетоводството на ЦИК, е 778,05 лв. с 

осигурителните вноски.  

Също така има и изготвен контролен лист за извършен 

предварителен контрол относно законосъобразността на поемането 

на задължението и същото е положително. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване за изплащане възнаграждения на 

ОИК – Велинград. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

 

Продължаваме с четвърта точка от дневния ред: 

Господин Баханов, продължете с Вашия доклад в точка 

четвърта. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само, уважаеми колеги, тъй като е 

постановление за прекратяване на досъдебно производство и 
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случаят е специфичен, с оглед и предстоящата обучителна кампания 

на Централната избирателна комисия, да се акцентира, тъй като 

според мен за първи път, аз поне за първи път се сблъсквам с такъв 

случай. Става въпрос за едно лице, което било на 17 години, 

живеело при баба си и отишло да гласува в Асеновград заедно с баба 

си. Имал лична карта. Тя го посъветвала да гласува и той без да се 

замисли дали може или не може, влязъл, упражнил правото си на 

глас, без да има право на това.  

Изготвена е експертиза, която е дала заключение, че са налице 

признаци на престъпление по смисъла на чл. 168, ал. 1, тоест че 

трябва да гласуват само пълнолетни лица. Но от назначената 

експертиза се установява, че въпросното лице не е било в състояние 

да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги 

ръководи, и е налице според прокуратурата хипотезата на чл. 61 от 

НК, а именно, същият е действал с лекомислие и увлечение по 

смисъла на същата законова разпоредба и следва да бъде освободен 

от наказателна отговорност на основание цитираната разпоредба и 

да се предаде за преценка относно прилагане на възпитателни мерки 

на местната Комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните – град Асеновград, че същият е 

действал с лекомислие и увлечение по смисъла на въпросния член. И 

в обобщение прокуратурата преценява, че са налице основания да 

прекратят досъдебното производство и има срок за обжалване.  

Предлагам да остане за сведение, но да се акцентира 

вниманието при обучението на РИК, съответно СИК, че следва да се 

обръща внимание и на това обстоятелство, а именно дали лицата са 

пълнолетни. Тъй като най-вече над 16 години имат и лични карти, да 

се акцентира и върху това обстоятелство. Докладвам го към момента 

за сведение, да не се обжалва с оглед на изложените аргументи от 

прокуратурата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с доклади в тази точка. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам получено по 

имейла на ЦИК писмо с вх. № НС-23-115 от днешна дата. Това е от 

застрахователя, с който има сключен договор за застраховка на 

машината за гласуване. Писмото е изпратено с добавък в отговор на 

нашето уведомление за транспортираните машини с инсталиран 

демонстрационен софтуер. Докладвам Ви за сведение. Ще бъде 

представено към администрацията, към отговорния служител за 

договора по застраховането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-20-47/13.09.2022 г. от Съвета за електронни медии, с което 

искат информация съгласно споразумението между Централната 

избирателна комисия и Съвета за електронни медии, както и 

ангажимента на медийния регулатор към Националния съвет по 

равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, 

да предоставим статистическа информация за участието на жените и 

мъжете в кандидатските листи.  

Предлагам да изпратим едно писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, с което да поискаме информация колко кандидати 

жени и колко мъже са регистрирани в тези избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друго 

предложение? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, продължаваме с доклади в точка първа. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В „Машинно гласуване“, колеги, постъпило 

е писмо от Министерството на електронното управление с вх. 
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№ НС-04-54. С него ни изпращат протокола относно дейностите по 

избор на случаен принцип на серийните номера за представителната 

извадка от технически устройства за машинно гласуване, които ще 

бъдат подложени на удостоверяване по чл. 213а от Изборния кодекс. 

В протокола са описани действията, които бяха извършени, както и 

резултатите от направения избор, като са посочени 

идентификационните номера на шестте броя машини за гласуване. 

Ние вече изпратихме писмо на „Сиела Норма“ АД с тези номера, 

така че това писмо е за сведение. 

Постъпило е писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-117. 

С него ни изпращат два диска.  

Единият е сорс кодът на параметризирания софтуер за 

изборите за народни представители на 2 октомври, а също така ни 

връщат обратно диска със сорс кода на софтуера, използван за 

изборите на 14 ноември 2021 г., който им го предоставихме вчера. 

Искам да обърна внимание, че дисковете се предават незапечатани, 

поради което предлагам в приемо-предавателния протокол, който е 

приложен към писмото, да отбележим, че дисковете са незапечатани.  

Предлагам да вземем решение протоколът да се подпише от 

мен, колегата Димитров и колегата Георгиев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз предлагам протоколът да се подпише 

само и единствено, след като отворим тези дискове. Първо отваряме, 

после протоколи. Какво като напиша, че съм го предал незапечатан? 

После с кого ще се разправям, при положение че те имат в ръката си 

нещичко? 

Тъй и тъй ще идва специалист утре, да вземе да го отвори утре. 

Ама, доцент, доктор. Става въпрос какво има вътре и кой ще го 

прочете. Онези от задбалканската линия или с доверие е то? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

направения доклад и предложенията на господин Чаушев ще се 

опитам да обобщя. Предаден е с писмо, с входящ номер от „Сиела 
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Норма“ АД дискът със софтуера за гласуване в изборите на 

2 октомври и е върнат софтуерът, който им предадохме от изборите 

от 14 ноември 2021 г., като това са два диска, които се предават в 

незапечатани пликове, без да е проверено тяхното съдържание. Към 

писмото има приложени два екземпляра, идентични, на приемо-

предавателен протокол между „Сиела Норма“ АД и Централната 

избирателна комисия, подписани от страна на „Сиела Норма“ АД.  

Господин Войнов предложи за Централната избирателна 

комисия да подпишат той, колегите Димитров и Георгиев. И тъй 

като сме предвидили утре сутринта да се отвори дискът и да се 

провери неговото съдържание, екземплярите от протоколите да се 

подпишат след тази проверка и да се върне единият екземпляр на 

„Сиела Норма“ АД. 

Колеги, имате ли други предложения? 

Моля да гласуваме такова решение на Централната 

избирателна комисия. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, във връзка с горното предлагам да 

изпратим писмо до Министерството на електронното управление, 

Българския институт по метрология и копие до Българския институт 

за стандартизация, с което да ги поканим утре в 10,30 ч. да им 

предоставим шестте броя машини за гласуване, както и сорс кода на 

параметризирания софтуер за изборите за народни представители на 

2 октомври във връзка с удостоверяването на съответствието по 

чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс. Проектът за писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо до министъра на електронното управление, до Института 

по метрология, с копие до Българския институт за стандартизация 

имате ли изказвания и предложения? 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото заседание за утре, 14 септември 2022 г., от 10,30 ч. 

 

(Закрито в 17,53 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Камелия Нейкова  

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  

 

 

 

 

 

 

Стенографи: 

Божидарка Бойчева  

 

Валентина Меченова  

 

 

 


