
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 244  

 

На 14 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладват: Емил Войнов и Росица Матева 

2. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

3. Гласуване извън страната. 

Докладват: Цветозар Томов и Елка Стоянова 

4. Проекти на решения за регистрации на наблюдатели в 

изборите на 2 октомври 2022 г. 

Докладват: Цветанка Георгиева, Йорданка 

Ганчева и Ерхан Чаушев. 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Силвия 

Стойчева, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Севинч Солакова, Гергана Стоянова, Георги 

Баханов 

6. Проект на решение относно регистрация на социологическа 

агенция. 

Докладва: Любомир Георгиев 

7. Проект на решение относно допускане ПП „Обединени 

земеделци“ за участие в частичния избор за кмет на кметство 

Илинденци. 
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Докладва: Любомир Георгиев 

8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева 

 

ПРИСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия и господин Емил Войнов – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Осем членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на 

заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов и 

госпожа Гергана Стоянова. 

2. Медийни пакети с докладчик господин Димитров. 

3. Гласуване извън страната с докладчици: господин Томов и 

госпожа Елка Стоянова. 

4. Проекти на решения за регистрации на наблюдатели с 

докладчици: госпожа Георгиева и госпожа Ганчева. 

5. Доклади по административни преписки с докладчици аз, 

госпожа Матева,  господин Димитров, госпожа Елка Стоянова и 

Гергана Стоянова, господин Ципов, госпожа Стойчева, госпожа 

Ганчева и госпожа Солакова. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 
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Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам да включим нова точка в 

дневния ред: Проект на решение относно допускане на партия за 

участие в частичен избор за кмет. 

И още една точка: Проект на решение относно регистрация 

на социологическа агенция, която ще извършва проучване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще бъде нова 

точка 6: Проект на решение относно допускане на партии в 

частичните местни избори на 23 октомври и т. 7: Регистрация на 

социологическа агенция. 

Други предложения има ли? 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Ще помоля в точката: Доклади по 

административни преписки, вместо в Машинно гласуване да 

докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други 

предложения, колеги? 

РОСИЦА МАТЕВА: Моля да включите нова точка: Доклади 

по дела, жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Моля, процедура на гласуване по така представения проект 

на дневен ред с направените допълнения. 

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

Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Колеги, преди да започнем с дневния ред, искам да изразя 

благодарност към колегите, които бяха на консултациите за 

секционните избирателни комисии извън страната, и на 

представителите на партиите и коалициите, които присъстваха на 

консултациите, както и на нашите сътрудници, за ползотворната 

работа и коректното отношение по време на преговорите, които 

снощи, макар и късно, приключиха.   
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Още веднъж ще си позволя от името на Централната 

избирателна комисия да изразя нашата благодарност към работата, 

която свършиха. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, на 

вчерашното заседание ви докладвах постъпилото писмо от „Сиела 

Норма“ АД, с което ни предават сорс кода на параметризирания 

софтуер за изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г., както и върнатия обратно диск със софтуера, използван на 

изборите през месец ноември. Тези два диска бяха през нощта 

заключени в касата, за което ще помоля за последващо одобрение, а 

тази сутрин дискът със софтуера за изборите на 2 октомври беше 

презаписан от IT-експерта към Централната избирателна комисия. 

Предлагам за двата диска – презаписани, и този от изборите 

на 14 ноември да вземем протоколно решение да бъдат заключени в 

касата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Войнов има ли изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, след приключване на 

вчерашното заседание от „Сиела Норма“ АД пристигнаха шестте 

машини за гласуване, които им бяхме поръчали да доставят. 

Беше съставен приемо-предавателен протокол, който 

подписахме аз и колегата Димитров, така че моля за последващо 

одобрение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Във връзка с писмото, което изпратихме 

вчера до Министерството на електронното управление и до 

Българския институт по метрология за предаване на шестте броя 

машини за гласуване заедно със сорс кода на софтуера за изборите 

за народни представители на 2 октомври, предлагам да вземем 

решение, тъй като са тук представителите на тези институции, да им 

бъдат предадени с приемо-предавателен протокол и протоколът да 

бъде подписан от мен, колегата Димитров и колегата Георгиев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Госпожо Матева, заповядайте в тази точка. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням, че вчера ви 

докладвах писмо с вх. № НС-23-113, разпределено на мен и на 

колегата Войнов, с което от „Сиела Норма“ АД ни бяха изпратени 

екраните на електронната бюлетина за проверка, потвърждение и 

одобряване от Централната избирателна комисия.  

Вчера предложих да бъде извършена такава проверка, но при 

първоначалния преглед на екраните се установи, че има сериозни 

пропуски в изписването най-малко в броя на мандатите, така че ви 

предлагам да върнем писмо до „Сиела Норма“ АД, което е в папка с 

моите инициали, с което да им укажем, че в писмото, което им 

изпратихме – изх. № НС-23-69, е допусната техническа грешка в 
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изписването на номера на многомандатния избирателен район, а не в 

името. Тоест касае се за 21.Изборен район – Сливенски, а не 22. 

Изборен район – Смолянски, и в 21 Сливенски район не фигурира 

ПП „Национално движение „Единство“ под № 4.  

Тъй като в писмото на „Сиела Норма“ АД не е изписано 

пълното име на тази партия, ви предлагам освен това, за да създадат 

коректни екрани на електронната бюлетина, да им изпратим 

Решение № 1210 на Централната избирателна комисия относно 

определяне броя на мандатите, Решение № 1350 на Централната 

избирателна комисия относно определяне на жребия на поредните 

номера, където са изписани освен номерата на партиите и 

коалициите, така също и имената им по начина, по който трябва да 

фигурират в бюлетината; така също и в PDF формат одобрените 

образци на хартиени бюлетини за 32-та изборни района, за да бъдат 

съобразени с тях. 

Предлагам в срок днес до 15,00 ч. да бъдат изпратени обратно 

екраните за проверка от Централната избирателна комисия и 

одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Продължаваме с четвърта точка от дневния ред: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 г. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска 
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инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Постъпило е заявление с вх. № 7/7-2/13.09.2022 г. от 

сдружението, което е регистрирано с Решение № 1384-

НС/05.09.2022 г. на Централната избирателна комисия като 

българска неправителствена организация.  

Заявлението е подписано от представляващия Михаил 

Стоянов Мирчев и към него са приложени: пълномощно от Михаил 

Мирчев в полза на 4 представители на сдружението; декларации по 

образец 4 броя; списък с имената и единните граждански номера на 

изрично упълномощените от сдружението лица, представен на 

хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel 

формат; пълномощно в полза на Надежда Гологанова. 

Извършена е проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели от сдружението, от която се 

установява, че всички лица отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс. 

Предвид представените всички изискуеми документи, както и 

резултатите от проверката, и на база правните основания, предлагам 

на Централната избирателна комисия да 

„РЕШИ: 

Регистрира като наблюдатели за страната четирима 

упълномощени представители на сдружение „Гражданска 

инициатива за свободни и демократични избори“ по приложен 

списък. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в Публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1415-НС/14.09.2022 г. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо 

Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам заявление за регистрация на 

наблюдатели от регистрирана вече българска неправителствена 

организация.  

Обръщам внимание, че документите съдържат всички 

необходими реквизити, но е попълнено Приложение № 33, вместо 

Приложение № 34 – така беше вчера и по доклад на колегата 

Баханов. Въпреки това, считам че може да регистрираме 

предложените лица, за които е установено съответствие. 

Постъпило е заявление от Постъпило е заявление с вх. № 6/6-

2/13.09.2022 г. от сдружение „Асоциация за лица, търсещи или 

получили международна закрила“, представлявано от 

Й. Я. чрез Г. Г. М.  

Асоциацията е регистрирана с наше Решение № 1365-НС/02. 

09.2022 г. , а заявлението е с вх. № 66-2/13.09.2022 г. 

Приложени са всички необходими документи, като се иска 

регистрация на седем лица за наблюдатели. 

От проверката се установява съответствие за три лица, 

предвид което ви предлагам да регистрираме като наблюдатели три 

лица съгласно проект на решение, а именно Мехмед Коджебаш, 

Афизе  Коджебаш и Кирил Палавеев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

или предложения по проекта на решение? 

Моля, режим на  гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Решението е № 1416-НС/14.09.2022 г. 

Колега Чаушев, заповядайте с Вашия доклад. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя папка от 

вчерашно заседание трябва да има проект на решение за регистрация 

на „Движение демокрация и законност“. 

Постъпило е заявление с вх. № 9/13.09.2022 г. от 

сдружението. 

Към заявлението са приложени всички необходими 

документи заедно със списък на имената и единните граждански 

номера за регистрация на наблюдатели. 

Сдружението е с нестопанска цел. Извършена е проверка. За 

всичките предложени 6 наблюдатели на сдружението се установява, 

че отговарят на изискванията на Изборния кодекс, поради което 

предлагам да регистрираме Сдружение „Демокрация и законност“ за 

участие с наблюдатели на изборите на 2 октомври 2022 г. и да 

регистрираме като наблюдатели 6 лица; да се впишат тези лица и да 

им се издадат удостоверения. 

Предлагам да приемем такова решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1417-НС/14.09.2022 г. 

 

Продължаваме с доклади в точка пета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колеги, в моя папка от днес с вх. № НС-03-44/14.09.2022 г. 

сме получили по електронната поща проект на решение на 

Министерския съвет за определяне на условията и реда за 

съхранение на устройствата за машинно гласуване, който ни се 

изпраща за съгласуване. 
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Към писмото е приложен проект на доклад от заместник 

министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър 

на вътрешните работи, проектът на решение на Министерския съвет, 

проект на финансова обосновка и проект на съобщение до 

средствата за масово осведомяване. 

Моля да се запознаете с преписката и малко по-късно ще 

върна точката на доклад. 

Следващият ми доклад е с вх. № НС-02-37/13.09.2022 г. 

Получили сме потвърждение от главния секретар на Народното 

събрание за ползване на помещенията, в които бяха прибрани 

машините с инсталирана демоверсия и Народното събрание има 

ангажимент за искания от нас период временно да бъде ограничено 

движението до тези помещения, включително и асансьорните 

уредби. Докладвам ви го за сведение. 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням, че вчера получихме 

писмо от Съвета за електронни медии (СЕМ) с молба да ги 

информираме колко от кандидатите, регистрирани за участие в тези 

избори са жени. Изпратихме писмо до „Информационно 

обслужване“ АД – днес докладвам отговор, с вх. № НС-00-

210/14.09.2022 г., с което ни информират че общо регистрирани 

кандидати за участие в тези избори като лица са 5333; от тези лица 

1297 са в два изборни района; общо кандидатурите са 6630. От 

лицата, които са регистрирани от тези 5333, 1576 са жени, от тях 

378 са в два района, останалите 3757 лица са мъже, като мъжете са 

регистрирани в два района – 919 мъже. Докладвам го за сведение и 

предлагам да гласуваме отговор на СЕМ в този смисъл като им 

изпратим тази информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в Доклади по административни преписки 

– госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка от днешна дата има 

няколко писма. Докладвам първо вх. № НС-25-15-3 – междинен 

отчет, изпратен ни от БТВ за това как до момента са излъчвани 

материалите от  разяснителната кампания, като ни уведомяват, че 

излъчването е съобразно одобрената от двете страни схема на 

излъчване и тази схема се спазва. Докладвах го за сведение и за 

запознаване. 

Докладвам писмо с вх. № НС-20-48 – сигнал от СЕМ по 

отношение на „Българска свободна медия“ относно спазването на 

чл. 180 от Изборния кодекс.  

В тази връзка предлагам проект на писмо, с което 

препращаме на медията и им указваме да следят за спазването на 

чл. 180 от Изборния кодекс. В този смисъл моля за гласуване 

проекта на писмо. 

Моля да се запознаете с текста и да го подложим на 

гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка с вх. № НС-00-195 

– писмо от лице, което пита откъде от сайта може да изтегли 

графиките, които сме създали за изборите на 2 октомври, тъй като 

биха искали да ги ползват за нуждите на секция извън страната за 

отпечатване на плакати, стикери, значки или други. Докладвам го за 

сведение и за запознаване, тъй като писмото е изпратено до 

support@cok.bg и са получили автоматичен отговор, че тези 

mailto:support@cok.bg
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материали са публикувани в раздел „Разяснителна кампания“, като 

ако желаят да им бъдат предоставени, могат да се обръщат към 

Централната избирателна комисия. 

Докладвам го само за запознаване и смятам, че материалите 

от разяснителната кампания, които са публикувани на сайта на ЦИК, 

са достатъчни да бъдат ползвани от лицата, ако желаят да ги 

ползват. Тъй като нямаме разработена процедура, по която тези 

неща да се предоставят на физически лица, за да си изготвят те 

плакати, стикери, значки и постери, смятам, че подобно искане не би 

могло да бъде разглеждано в този контекст. Така или иначе всички 

наши материали са публични и достъпни на сайта на Централната 

избирателна комисия. Докладвах го за сведение и за запознаване – 

вх. № НС-00-195. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Стоянова, 

не Ви разбрах, не се чува. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвах писмо с вх. № НС-00-195. 

Една дама е писала до support@cok.bg с искане да й се предоставят 

графиките на материалите за разяснителната кампания на 

Централната избирателна комисия. Тъй като е изпратено на този 

имейл, е получен отговор от support@cok.bg, че може да ги намери в 

раздел „Разяснителна кампания“ на Централната избирателна 

комисия, и че ако иска друг тип файлове, трябва да се обърне към 

Централната избирателна комисия. 

Уточних, че ние нямаме практика да раздаваме на физически 

лица такъв тип файлове. Те са разработени за целите на 

разяснителната кампания, но няма никакъв проблем гражданите да 

ползват всичко, което е публикувано и разпространено чрез сайта на 

Централната избирателна комисия и другите медии, в това число 

обществените медии, за да се образоват в областта на правата и 

задълженията си по отношение на изборната кампания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Следващ докладчик – господин Ципов. 

mailto:support@cok.bg
mailto:support@cok.bg
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам вх. № НС-00-

208/13.09.2022 г. – писмо от „Информационно обслужване“ АД, с 

което ни информират, че във връзка с изпратено от нас писмо три 

лица със съответните ЕГН не са били избирани за народни 

представители и общински съветници.  

В тази връзка в моя папка от днес има писмо до директора на 

ОД на МВР – Пловдив, с което го информираме, че посочените в 

писмото на Областната дирекция три лица не са били народни 

представители и общински съветници. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

писмо с проектен номер 3857, имате ли изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

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

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

1/13.09.2022 г. – сигнал от СЕМ, с който ни информират, че във 

връзка с изборите на 2 октомври 2022 г. в програма на 

БЪЛГАРИЯ 24 на доставчика на медийните услуги  „Вижън Лаб“ 

ЕООД, във връзка с изборите на 2 октомври 2022 г. е излъчено 

предаване относно безплатна агитация под формата на интервю с 

представител на политическа партия без да има публикуван договор 

с доставчика на интернет страницата на Телевизия БЪЛГАРИЯ 24. 

В тази връзка ви предлагам в моя папка от днес проект на 

писмо до доставчика на медийната услуга, с което обръщаме 

внимание да бъдат стриктно спазвани изискванията на чл. 180 от 

Изборния кодекс във връзка с отразяването на предизборната 

кампания за изборите за народни представители на 2 октомври 

2022г. 

Колеги, предлагам сега да остане за сведение. Ще подготвя 

проект на решение за констатиране на нарушение по чл. 180 от 

Изборния кодекс. 



14 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам ви писмо с проектен 

номер 3850, което да изпратим на господин Станев, за да го 

уведомим в колко часа ще бъде публичното представяне и къде ще 

се състои. Отговаряме на неговото писмо, в което искаше да му 

предоставим информация за точки от 1 – 7.  

Обърнал съм внимание, че т. 7 няма как да му предоставим, 

преди да съществува – отнася се до криптографския хеш, с който се 

подписват файловете на машините. Текста на писмото съдържа 

информация, че на 16 септември 2022 г. от 10,30 ч. в Конферентната 

зала в сградата на Народното събрание ще се състои публичното 

представяне. 

Има един абзац, който не съм го съгласувал: Централната 

избирателна комисия не възразява за целите на презентацията да се 

използват данните от гласуването на 11 юли или от гласуването на 

14 ноември в частта, свързана с обработка на резултатите от 

парламентарните избори. Тоест даваме им свобода да направят 

презентацията… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров, моля за малко да прекъснете доклада. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Продължавам: в последната част 

ще предложим да използват това, което вече поискахме от тях – 

регистрациите в 12, 25-и и 1.Изборен район със свобода да довършат 

останалата част от параметризацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения за отговор до „Информационно обслужване“ АД 

по повод планираната демонстрация в петък? 

Ако няма, моля да гласуваме. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 3 

(Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов). 

Продължете, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ЦИК-07-112 повторно сме 

поканени да се регистрираме в конференцията, която се организира 

от 4 до 7 октомври. Очевидно е, че няма да присъстваме. Мястото е 

Брегенц. Докладвам го за сведение. 

Имаме също напомняне и от A-WEB за това, че очакват от 

нас да участваме в издаването на месечния бюлетин – също за 

сведение. Ако някой се интересува в моя папка е писмото и преводът 

– вх. № ЦИК-07-110-1. 

Още една покана, на която не сме отговорили – вх. № ЦИК-

07-98-4, от Европейския съвет покана да се регистрираме за 

смесения формат на конференция, която ще се състои на 21 

септември. Също за сведение. 

Имам и един отговор от вчерашното писмо, което изпратихме 

на сайта на info@mirogled.com в Перник. Оказа се, че те имат 

публикувани тарифи, същите, които са ни изпратили на нас. Само че 

така са забутани на сайта, че трябва да знаеш как да стигнеш до тях. 

Имаме скрийншот като доказателство – вх. № НС-20-50/14.09.2022 г. 

Това също е за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви, 

господин Димитров. 

Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова, 

заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам ви постъпило с вх. № 

НС-09-185/07.09.2022 г. искане от Софийска градска  прокуратура, 

Следствен отдел за представяне на документи и информация във 

връзка с водено досъдебно производство с посочен номер. 

По така отправеното искане в цитираното писмо е подготвен 

отговор в моя папка. В подготвения отговор е предоставена исканата 

информация, както е посочено, като тези документи, които е 

mailto:info@mirogled.com
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изискано да бъдат представени като заверени преписи, ще бъдат 

приложени към писмото-отговор до следователя. 

В текста, който виждате, с проектен номер 3790 в моя папка 

има грешка, която следва да бъде отстранена във връзка с цитирания 

номер на секционната избирателна комисия. Ще бъде коригирано и 

уточнен единият документ, който следва да бъде приложен като 

заверен препис от изискани документи, във връзка с гласуване в 

секционна избирателна комисия в чужбина – Молдова, от 

посоченото от следователя лице. 

Моля да гласуваме изпращането на този текст на отговор с 

приложените документи към Софийска градска прокуратура, 

Следствен отдел. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по доклада на колегата Стоянова? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

 

Продължаваме с точка шеста от дневния ред:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ПП 

„ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИЯ 

ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЛИНДЕНЦИ.  

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Докладвам проект на 

решение за допускане ПП „Обединени земеделци“ за участие в 

частичния избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, 

област Благоевград, насрочен за 23 октомври 2022 г. 

Постъпило е заявление от  п  

Постъпило е заявление от ПП „Обединени земеделци“, 

подписано от Петя Ставрева, председател и представляващ партията, 
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заведено под № 2 на 13 септември 2022 г. в регистъра на партиите за 

участие в частичния избор.  

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“. 

Изпълнени са останалите изисквания. Партията е 

регистрирана за участие в общите избори за общински съветници и 

за кметове на 27 октомври 2019 г. с Решение № 1022-

МИ/09.09.2019 г. на Централната избирателна комисия. 

Предвид изложеното и на съответните основания от 

Изборния кодекс, предлагам Централната избирателна комисия да  

„РЕШИ: 

Допуска партия „Обединени земеделци“ за участие в 

частичния избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, 

област Благоевград, насрочен на 23 октомври 2022 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е ПП 

„ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли изказвания? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Решението е № 1418-МИ/14.09.2022 г. 

Колеги, връщаме с в Доклади по административни преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само дето съм записана в точката, 

нямам нищо с изключение на една преписка, но тя е за обобщаване. 

 

Връщаме се към точка втора: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, днес е много кратка 

листата от запитвания. 

С вх. № НС-24-146 сме получили запитване от медията 

„Трета възраст“ и се отнася до пакета на ПП „Справедлива 

България“.  

Общата стойност на запитването е  4800 лв. с ДДС. 

С вх. № НС-24-145 сме получили запитване от Радио „Фреш 

груп“ за пакета на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“. 

Стойността на заявката е 1862 лв. 

Предлагам тези две заявки да бъдат одобрени и да се изпрати 

съответното писмо до заявителите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, имам и една заявка, за 

която би трябвало да изпратим отказ. Запитването е от Агенция 

КРОС за пакета на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ с 

вх. № НС-14-147/13.09.2022 г.  

Проблемът с тази заявка е, че като онлайн медия те е 

трябвало да подадат тарифата си най-късно до 22 август, а тарифата 

е постъпила на 29 август 2022 г. Макар и формално, но е основание 

да се счита, че те не са медия, която може да ползва медиен пакет. 

Същата е ситуацията с Радио К2. Отказ за ползване поради 

закъсняла тарифа – извън срока. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

 

Преминаваме към седма точка от дневния ред: 

РЕГИСТРАЦИЯ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ АГЕНЦИИ. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, в папка с мои инициали от 

днес се намира проект 1405 относно проект на решение за 

регистрация на „Алфа Рисърч” ООД като агенция, която ще 

извършва проучване „на изхода“ в изборния ден в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Постъпило е заявление с вх. № 1/13.09.2022 г. от „Алфа 

Рисърч” ООД, представлявано от Г.  П., чрез пълномощника П. В., за 

регистрация като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ 

в изборния ден в изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г. 

Към заявлението  са приложени:  удостоверение за актуално 

състояние, издадено от Агенцията по вписванията; пълномощно в 

полза на П. В.; инструкция (методика) за извършване на проучване 

„на изхода“ в изборния ден в запечатан непрозрачен плик; списъци, 

съдържащи имената, единния граждански номер на 292 анкетьори, 

както и номерата на избирателните секции, извън които ще се 

осъществява анкетирането, като списъците са представени и на 

технически носител; кратка презентация на опита на дружеството. 

Предварителната проверка, извършена от „Информационно 

обслужване“ АД, установява, че 288 лица, предложени за анкетьори, 

имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са 

регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани 

като наблюдатели, не са членове на секционни избирателни комисии 

и не са регистрирани като кандидати в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. За 4 лица са установени 

различни по вид несъответствия. 
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Предвид изложеното и на основание съответните текстове от 

Изборния кодекс и конкретното решение на Централната 

избирателна комисия предлагам Централната избирателна комисия 

да 

„РЕШИ: 

Регистрира „Алфа Рисърч” ООД, със съответния номер като 

Агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Регистрира като анкетьори предложените от Агенцията 

288 упълномощени лица съгласно списък, приложен към настоящото 

решение. 

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение за регистрация на „Алфа Рисърч“ има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 1419-НС/14.09.2022 г. 

Връщаме се в Доклади по административни преписки. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще видите 

писмо до СДВР, Първо РУ, с което писмо ги уведомяваме, че във 

връзка с наши писма с изх. №№ НС-07-18 и НС-04-02-192 от август 

месец тази година относно преписка със съответния входящ номер 

по описа на Първо районно към СДВР и прокурорска преписка под 

съответния номер по описа на Софийска районна прокуратура, че 

сме изпратили изисканите документи на Следствен отдел към 

Софийска градска прокуратура по прокурорска преписка със същия 

номер относно съхранявани в ЦИК по повод гласуването на М. Ч. 

със съответното ЕГН в чужбина в избирателна секция под 

съответния номер в Молдова, Тараклия. 



21 

Колежката Гергана Стоянова е изпратила до Следствен отдел 

на Софийска градска прокуратура относимите документи. Номерът 

съвпада както на прокурорската преписка, така и преписката по 

описа на СДВР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо има ли изказвания или предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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. 

 

Продължаваме с точка осма: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам вх. № НС-11-46/14.09.2022 г. 

– сигнал, подаден от Б. Г., като председател на националния 

предизборен щат на коалиция „БСП за България“. С този сигнал се 

обръща внимание на Централната избирателна комисия относно 

предприети действия, свързани с организацията на изборния процес, 

които ще доведат до грубо погазване на политическите и 

гражданските права на българските граждани и манипулация на вота 

на 2 октомври 2022 г. 

Според сигнала – може да се запознаете с него във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали, Централната 

избирателна комисия, изпращайки машини с инсталирана 

демоверсия за гласуване до всички областни управи и районни 

избирателни комисии, кметства и кметове на общини, създава 

предпоставки – изрично не е посочено къде следва да бъдат 

поставени машините за демонстрационно гласуване и кой би 

следвало технически да извършва и да осигурява възможността за 

гласуване с тези машини, както и разяснението – е възможно да се 

създаде възможност на гражданите да бъде въздействано 
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неправомерно и да се наруши предизборната кампания, ако се 

разположат машини с демоверсия за гласуване в общинските 

администрации, което ще бъде грубо нарушение на правилата за 

водене на предизборна агитация. Цитират се текстове, че всички 

български граждани са равни пред закона, раждат се свободни и 

равни по достойнство, права и така нататък. 

Колеги, смятам, че този сигнал трябва да бъде оставен за 

сведение, тъй като би следвало подателят на сигнала като 

председател на национален предизборен щаб да прави разлика 

между предизборна кампания, която се организира от политическите 

партии и коалиции, регистрирани в изборите, и разяснителната 

кампания на Централната избирателна комисия. 

Становището на Централната избирателна комисия и в 

предходни избори е било, че дори в предизборния ден и в изборния 

ден възможността да се гласува с демонстрационни машини не е 

част от предизборна кампания, а е част от кампания, която разяснява 

на избирателите как могат да гласуват с машините на изборите. 

Обстоятелството къде ще бъдат поставени машините не е 

изрично посочено в писмото на Централната избирателна комисия, 

но сме указали на областните администрации, на районните 

избирателни комисии и на кметовете на общини, че машините 

трябва да бъдат поставени на места, в които има голямо движение на 

хора, голям човекопоток. Ако това са общинските администрации, аз 

лично, а смятам, че и цялата Централна избирателна комисия, не 

намира нищо нередно в това. Пак казвам, това е разяснителна 

кампания, насочена към избирателите и улесняваща избирателите да 

гласуват с машини, да не изпитват никакви притеснения в деня на 

изборите. Предлагам този сигнал да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, аз по друг начин 

тълкувам сигналът, който е изпратен. Тук се изразяват опасения, че 

общински служители, които правят демонстрации с машините за 

гласуване, могат да насочват избирателите с кой номер трябва да 
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гласуват, тъй като е известно, че общинската администрация в 

повечето случаи е зависима от кмета на съответната община и от 

политическата сила, която го е издигнала. В такъв смисъл разбирам 

сигнала – че може членове на общинската администрация да оказват 

влияние върху избирателите по начина, по който да гласуват, като ги 

насочват към определен номер. Аз това виждам в сигнала и затова в 

него се предлага районните избирателни комисии да организират 

обучението, разяснителната кампания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням, че на изборите през 

месец ноември бяха изпратени демонстрационните машини за 

гласуване на районните избирателни комисии. Ние като Централна 

избирателна комисия установихме, че това не беше добър вариант. 

Доста от машините останаха неизползвани, затрудни се и работата 

на районните избирателни комисии, тъй като трябваше да отделят 

част от членовете, които да се занимават с това демонстрационно 

гласуване. Не всички районни избирателни комисии имат 

достатъчно технически сътрудници, които могат да извършват тази 

дейност.  

При обсъждането за тези избори ние взехме решение, че 

машините ще бъдат изпратени на областните управители, съответно 

на общинските администрации, като, отново припомням, в писмото 

с указания ние сме препоръчали демонстрационното гласуване да се 

извършва от технически сътрудници на РИК-овете, от такива, които 

са към областни администрации или общински администрации, по 

преценка на самите администрации.  

Отделно от това, предоставяме машини за демонстрационно 

гласуване на политическите партии, които са регистрирани в 

изборите и аз съм далеч от мисълта, че някоя политическа партия ще 

показва как се гласува и ще насочва избирателите към различен 

номер от този, който се е паднал на нея в бюлетината. 
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В крайна сметка това е демоверсия, няма реални партии в 

тази демоверсия и идеята е до всеки избирател да достигне такова 

устройство, за да не се притеснява от начина на гласуване, а за кого 

ще гласува и кой номер – това е въпрос на предизборна кампания. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По докладвания сигнал считам, че 

наведените доводи и съображения на сигналоподателя са 

неоснователни и не намират нито правно, нито логично основание. 

Колеги, ще припомня и аналог ще дам, че във всяка общинска 

администрация и областна управа, без значение какъв вид избори 

предстои да се произвеждат, се формират екипи във връзка с 

осигуряването и обезпечаването на ниво общинска и областна 

администрация на изборите. 

Ако следваме доводите и съображенията, които излага 

господин Г., тогава би следвало те да са аналогични и за 

служителите от тези екипи. Абсолютно неоснователни, нелогични и 

нищо общо, свързано с разяснителната кампания на Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания, или предложения? 

В тази точка има ли други доклади? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Има постъпил сигнал, тъй като вече 

беше разглеждан от Комисията, да го представя за сведение. 

С вх. № НС-11-47/14.09.2022 г. е изпратен още веднъж 

сигнал, който вчера разглежда Комисията, и ще бъде препратен към 

преписката със съответния входящ номер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщам в 

точка пета и връщам на доклад писмо с вх. № НС-03-44/14.09.2022 г. 

– проекта на решение на Министерския съвет за определяне на 

условията и реда за съхранение на устройствата за машинно 

гласуване. 

Предполагам всички се запознахме с проекта и приложените 

документи.  
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Имате ли предложения, тъй като трябва да съгласуваме 

проекта? 

Ако няма предложения, ви предлагам да върнем отговор, че 

съгласуваме без бележки така изготвения проект на решение на 

Министерския съвет. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка би следвало да има писмо до 

СД на МВР, комисар С. Преписката е с вх. № НС-04-02-

182/03.08.2022 г. 

Връщаме им отговор, тъй като имаше доста поставени 

въпроси, за които търсихме информация от „Информационно 

обслужване“ АД дали посочено лице е подало заявление за 

гласуване извън страната.  

Получили сме отговор с вх. № НС-00-71/11.08.2022 г. от 

„Информационно обслужване“ АД по повод наше запитване до тях 

относно този факта. 

Моля да погледнете предложението ми за отговор, тъй като 

искат отговор на доста въпроси. Ако нямате предложения за 

допълнения или за изменение на предложения отговор, моля да го 

гласуваме. 

Прилагаме и съответни документи, а именно решение за 

назначаване на секционната избирателна комисия на остров Крит, 

Гърция, както и декларация на лицето и списъка за гласуване извън 

страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. за 

посочената в писмото секция. Отговаряме им, че не разполагаме с 

актуален адрес или телефони на членовете на секционната 
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избирателна комисия, затова им изпращаме списък, от който е видно 

имената на секционната избирателна комисия и съответната 

страница, в която фигурира въпросното лице. 

Също така им отговаряме, че лицето е нямало избирателни 

права и е гласувало в нарушение на Изборния кодекс, тъй като е 

поставено под запрещение съгласно данните от Национална база 

„Население“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Връщаме се на точка първа. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, както в 

началото на заседанието взехме решени, бяха предадени на 

Министерството на електронното управление четирите броя 

технически устройства за машинно гласуване и два броя на 

Българския институт по метрология, за което се съставиха 

необходимите приемо-предавателни протоколи. Тъй като всички 

наши батерии се намират в склада на фирмата, с която имаме 

сключен договор да ги съхранява, машините бяха предадени без 

батерии.  

В тази връзка предлагам да изпратим писмо до „ЕнЕрДжи 

Сорс“, което е в моя папка, с което да ги помолим да ни подготвят 

6 броя заредени батерии и да ни ги доставят до 15,00 ч. днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля да гласуваме. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Освен това, след като получим батериите 

със съответните приемо-предавателни протоколи, да предадем 

четири броя батерии на Министерството на електронното 

управление и два броя – на Българския институт по метрология. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по  

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Госпожо Стоянова, заповядайте в тази точка. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка е подготвен 

проект на писмо до „Карго-партнер“ с проектен номер 3863. 

Предлагам с това писмо да уведомим „Карго-партнер“ относно 

избрания изпълнител по обществената поръчка и сключения договор 

със „Сиела Норма“ АД за осъществяване на логистични дейности по 

подготовка и осъществяване на машинното гласуване в 

предстоящите избори за народни представители за частични избори 

за кметове през месец октомври, като в тази връзка ги уведомявам, 

че, считано от 8 септември до приключване изпълнението по 

договора, изпълнителят има задължението за осъществяване на тези 

логистични дейности, респективно за посрещане на разходите по 

тях. 

В предложения проект на писмо предлагам също така да бъде 

допълнено – в момента липсва в текста, да изискаме от „Карго-

партнер“ да ни предоставят данни – извлечение от складовата им 

система за движението на 460 броя машини, техните номера в 
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периода 9 – 13 септември включително, за да бъде обхванат пълният 

брой излезли от склада машини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? 

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. 

Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия 

и предвид насрочените работни срещи ще продължим в 15,00 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия с малко 

закъснение предвид продължилата работна среща с IT-експертите.  

Госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да ме върнете, госпожо 

Председател, в точка: „Регистрация на наблюдатели“ за 

допълнителен доклад във връзка с прието решение. Преди подпис 

има още една проверка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. Заповядайте 

в четвърта точка: Проекти на решения за регистрации на 

наблюдатели в изборите на 02.10.2022 г.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с доклада ми по 

наше Решение № 1416, преди подписа на решението пристигна 

проверката по отношение на другите лица от същото сдружение, 

така че ви предлагам да включим госпожа Х.  Н. Д., Р. Р. 

Й., К. Р.  П. и К. К. П. и да ги регистрираме като 

наблюдатели към докладваните в предната част на заседанието 
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други упълномощени представители на Сдружение „Асоциация за 

лица, търсещи или получили международна закрила“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка пета. 

Госпожо Матева, заповядайте:  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви, че в 

отговор на наше писмо, което гласувахме сутринта – вх. № НС-23-

123, е пристигнал отговор от „Сиела Норма“ АД, с вх. № НС-23-128, 

с което са ни изпратени за одобрение екраните на електронните 

бюлетини за гласуване за народни представители. Те се намират във 

вътрешната мрежа в папката с моите инициали, има подпапка. 

Възложила съм на администрацията да извършат проверка за 

съответствието на екраните и съдържанието на 32-те електронни 

бюлетини, като ги съпоставят със съдържанието на 32-те хартиени 

бюлетини. Утре ще ви докладвам какъв е резултатът и евентуално 

ще предложа одобрение, ако всичко е наред и е съобразено, както 

изпратихме решенията на ЦИК и хартиените бюлетини.  

Докладвам ви постъпило писмо от ОИК – Вълчи дол, 

вх. № ЧМИ-15-86/14.09.2022 г. септември, с което ни изпращат 

копие от регистъра на кандидатите за частични избори за кмет на 

община Вълчи дол. Междувременно са пристигнали, но все още не 

са стигнали до мен, кандидатите, описани в Excel формат, заедно с 

трите им имена и ЕГН. Така че ви предлагам, независимо че 

преписката все още не е пристигнала, да изпратим тази информация 

на ГД ГРАО за проверка действителността на регистрацията 

съгласно чл. 397 от Изборния кодекс и Раздел I, т. 1 от Решение 

№ 966-МИ от 5 септември 2019 г., изменено с Решение 1099 от 

13 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма.  

Моля да гласуваме.  

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, само да добавя, че входящият 

номер на писмото от Вълчи дол е ЧМИ-15-86, като под същия номер 

е заведен и регистърът на кандидатите в Excel формат, който ще 

изпратим за проверка въз основа на току-що гласуваното писмо.  

Докладвам ви писмо с вх. № НС-10-33/14.09.2022 г., с което 

от ПП „Има такъв народ“ заявяват за предоставяне две 

демонстрационни машини. За сведение. Съгласно решението на 

Централната избирателна комисия ще бъде предоставено копие в 

отдел „Регистри“, за да бъдат предоставени машините.  

Колеги, докладвам ви писмо от община Долни чифлик, вх. 

№ НС-06-125/14.09.2022 г., във връзка с организиране на 

обучителното гласуване със СУЕМГ.  

От община Долни чифлик ни уведомяват, че е направена 

проверка за изправността на доставеното устройство. Устройството 

ще бъде достъпно за тестване на гражданите от 15 септември, 

съгласно приложения график. Приложен е и график, от който се 

вижда в кое населено място, къде, на кое място – читалище, 

кметство, фоайе на кметство, отново читалище, фоайе на културен 

дом и на съответните дати от колко до колко часа ще бъде 

разположено устройството. И ни информират, че не се нуждаят от 

допълнителна оборотна машина.  

Докладвам ви писмо от областния управител на област Видин 

с вх. № НС-05-50/14.09.2022 г., с което също ни уведомяват, че в 

област Видин са получени 5 броя машини, които са предадени с 

приемо-предавателни протоколи на надлежно упълномощени лица 

от общините Видин, Грамада, Димово, Ново село и Руженци. И по 

утвърдения от Районната избирателна комисия график ще се 

извършва демонстрационно гласуване и ще се използват машините 

съобразно графика.  
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Докладвам ви писмо с вх. № НС-23-125/14.09.2022 г. в 

отговор на наше писмо № НС-23-120. То е от „Сиела Норма“ АД във 

връзка с проблема, за който ги сигнализирахме, за машината в 

община Върбица. Информират ни, че проблемът е разрешен още в 

рамките на вчерашния ден – 13 септември. Машината е работеща. 

Това, което е трябвало да се разбере от ползващите машината, е как 

се стартира новия изборен ден, след като е приключил. Във връзка с 

това ни информират, че на всички районни избирателни комисии са 

им изпратили информация във връзка с обучителните машини. И с 

оглед на добрата демонстрационна работа поясняват следните 

функции на машината. Можете да видите писмото във вътрешната 

мрежа, вх. № НС-23-125, как се стартира, как се отпечатва начален 

отчет, би трябвало да бъде начален протокол, набиране на определен 

брой гласове, отпечатване на финален отчет, изваждане на флашките 

от гнездата. За да се стартира нов изборен ден трябва да се изпълнят 

съответните стъпки, описани са подробно как се изпълняват тези 

стъпки, за да се стартира нов изборен ден и че флашките от 

машината могат да се извадят от отделенията и да се поставят 

отново в гнездата с цел да се демонстрира как след като се 

финализира изборният ден само при изключена машина 

представителите на СИК трябва да извадят флашките и да ги 

приготвят за предаване на Районната избирателна комисия. Даден е 

и телефон за контакт в „Сиела Норма“ АД на господин Г. С. във 

връзка с обучителните машини за гласуване, телефон и имейл адрес. 

Докладвам ви го за сведение в момента.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз ще говоря за коня и каруцата. Ставаше 

въпрос за обучителни машини. Кой прави графиците за обучения – 

РИК или по желание на „Сиела Норма“ АД, е същественият въпрос 

тук?   

Графиците за обучения на РИК с машини и за СИК се 

изготвят от РИК. Защото има случаи, че служители на „Сиела 
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Норма“ АД се обаждат на РИК-овете и те определят сроковете. Това 

е абсолютно недопустимо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Чаушев, 

графикът с обученията на РИК е изпратен от „Сиела Норма“ АД и 

предполагам, че колегата Войнов ще го докладва след малко.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Именно за това говорех. Обученията не се 

правят от „Сиела Норма“ АД.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това е различно.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Дори и да е различно въпросът стои – кой 

прави обученията? По желание на „Сиела Норма“ АД или по 

желание на РИК?  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, това, което докладвах в 

момента, е писмо-отговор от „Сиела Норма“ АД във връзка с вчера 

изпратено писмо за неработеща машина с демоверсия за гласуване в 

община Върбица. И в тази връзка „Сиела Норма“ АД ни 

информират, че са изпратили към всички районни избирателни 

комисии материал, който съдържа стъпките, които трябва всеки 

техник, обслужващ машина за обучение с инсталирана демоверсия, 

да извършва, за да стартира машината, да приключва изборния ден, 

след което отново да я стартира, защото знаем, че обучителните 

машини могат многократно да започват и да приключват изборния 

ден.  

Графиците за тези демонстрационни гласувания във всички 

населени места мисля, че ги докладвах вчера или онзи ден, 

представляват един голям класьор и имаме получени графици, 

изготвени и съгласувани между общини, областни управи и районни 

избирателни комисии. Тези демонстрационни гласувания ще бъдат 

извършени до изборния ден.  

За другите обучения, за които предполагам, че стана дума от 

колегата Чаушев – обучения на районни избирателни комисии, 

респективно на секционни, за работа с устройствата в изборния ден, 

не се отнася в писмото, което докладвах.  
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Много добре, само че в такъв случай 

думата не е „обучителна“ машина, а „демонстрационна“ машина, за 

да разберете защо реагирах пък аз.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на „Сиела Норма“ 

АД трябва да се обърне внимание – точно това, което в момента са 

направили, не трябва да се допуска като нормална ситуация. Когато 

ни предаваха машините, беше редно те да бъдат придружени с едно 

кратко описание на действията, които трябва да се следват, за да 

може тези хора, които получават машините, веднага да започнат 

работа с тях.  

По повод на случая, за който ги сезирахме, те са решили да 

изпратят директно на районните избирателни комисии указания, 

които те да разпространят. Забележете – ние тази година, като 

отчетохме практиката от миналата година, възложихме основната 

координационна дейност на областните администрации, на 

областните управители. Би следвало това да се предостави на 

Централната избирателна комисия и ЦИК да прецени веднага на кои 

лица, институции и организации ще изпрати това ръководство.  

Просто на „Сиела Норма“ АД трябва да се обърне внимание, 

че комуникацията с районните, общинските комисии за всичко, 

което касае машинното гласуване, трябва да бъде чрез Централната 

избирателна комисия. Много хора, външни лица, в случая може би 

ще възразят, че това може да забави процеса. Не, няма да забави 

процеса. Ние не можем да бъдем изолирани и да бъдем извън 

комуникацията, която те осъществяват с органи на изборния процес 

– РИК-овете, или пък изборната администрация в лицето на 

общинските и областните администрации.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Ако колегата Солакова предлага да 

изпратим писмо в този смисъл на „Сиела Норма“ АД, мисля, че 
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трябва да допълним, че текстовете и изразните средства, които 

използват, не съответстват на изискванията на Изборния кодекс. 

Както казах, освен че не е обучителна машина, не говорим и за 

финален отчет и това въвежда в заблуждение бъдещи членове на 

секционни избирателни комисии, които евентуално ще гласуват с 

тези демонстрационни машини, които са за разяснителната 

кампания, като после ще търсят по този начин същите документи. 

Така че аз подкрепям, ако се прави предложение, да се върне 

отговор на „Сиела Норма“ АД, че е недопустимо изпращането на 

указания до районни избирателни комисии от страна на „Сиела 

норма“ АД. Всичко, което смятат, че трябва да се доведе до знанието 

на районните избирателни комисии и на секционните, трябва да се 

изпраща на Централната избирателна комисия, а Централната 

избирателна комисия преценява на кого какво да изпрати.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения?  

Мисля, че се оформи мнение да обърнем внимание чрез 

писмо на изпълнителя по договора за машинното гласуване най-

общо казано, че комуникацията с избирателните комисии винаги 

трябва да е чрез Централната избирателна комисия не само във 

връзка с изпълнението на договора, но и предвид зачестилите 

обаждания от районните избирателни комисии и използването на 

правилната терминология с цел да не се объркват членовете на 

избирателни комисии.  

Има ли друго предложение? 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 и Цветозар 

Томов); против – няма.  
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Колеги, в Административни преписки има ли нещо спешно, 

което трябва да мине?  

Заповядайте, госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И аз получих няколко преписки.  

За запознаване ще ви докладвам писмо от Министерството на 

финансите. За съгласуване ни изпращат проект на ПМС за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната 

избирателна комисия, въз основа на писмо, което изпратихме до 

министъра на финансите.  

Колеги, един въпрос, който ще изисква обсъждане на работна 

група – вх. № НС-15-143/14.09.2022 г. Препратено ни е писмо от 

Районна избирателна комисия, получено при тях искане за 

изразяване на становище от декана на Факултет „Артилерия, ПВО и 

КИС“ в Шумен към Националния военен университет „Васил 

Левски“.  

Докладвам ви преписка по повод постъпила фактура за 

плащане от „Рикуест“ ООД. С докладна записка с вх. № ЦИК-09-

270/14.09.2022 г. представят фактурата, както и становище във 

връзка с изпълнението на услугата от „Рикуест“ ООД. Към 

14 септември по договора са изплатени 300 лв. Остатъкът е 1140 лв. 

Извън договора през месец април е заплатена услуга по пускане и 

настройване на системата за гласуване на стойност 2880 лв. 

Предложението е Централната избирателна комисия да одобри 

разхода и да се извърши плащането по така представената фактура. 

По бюджета на Централната избирателна комисия има налични 

средства по § 10-20 „Външни услуги“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля да гласуваме.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 



36 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Продължаваме с докладите в точка осма: Доклади по дела, 

жалби и сигнали. 

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви сигнал от 

госпожа В. С. с вх. № НС-22-229/14.09.2022 г. Тя иска да привлече 

нашето внимание към един казус, който би могъл да бъде нарушение 

на разпоредбите на Изборния кодекс, приложим по време на 

предизборната кампания, като посочва, че на 12 септември 2022 г. в 

предаването „Денят с Веселин Дремджиев“, излъчено в ефира на ТV 

1 е било включено интервю с енергийния експерт Христо 

Казанджиев. Интервюто, се сочи, че е публично достъпно на 

съответния линк, като тя излага твърдение, че в интервюто 

уважаваният енергиен експерт Христо Казанджиев е изложил 

позиция по редица актуални и политически въпроси, свързани с 

действието на служебното правителство в енергийния сектор. Казва, 

че освен енергиен експерт, той е и кандидат за народен 

представител, регистриран със съответното решение на РИК 23 и 

апелира да изследваме казуса, като излага, че нямало обозначаване в 

рамките на излъченото предаване. Този факт сочи, че потенциално 

подвежда зрителите на предаването и не става ясно също така дали 

тази форма е платена или не. И да изследваме дали има допуснато 

нарушение на Изборния кодекс и предприемем съответните правни 

и фактически действия.  

Колеги, аз ви предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 24 да 

изискаме на основание споразумението с писмо от СЕМ 

видеоматериала, посочен в сигнала на госпожа В. С. Предлагам ви 

писмо в този смисъл.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или други предложения?  

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, продължаваме с първа точка. 

В тази точка ще ви предложа да вземем решение във връзка с 

обсъжданията в Централната избирателна комисия да се представят 

в ЦИК компонентите, от които е съставена машината за гласуване, и 

това да се случи по време на редовните брифинги на Централната 

избирателна комисия.  

Предлагам тази демонстрация да бъде организирана утре, 

15 септември, по време на брифинга като за целта изпратим и писма 

до Министерството на електронното управление, Българския 

институт по метрология и Българския институт за стандартизация в 

качеството им на органи, които удостоверяват съответствието на 

устройствата по чл. 213а, ако имат желание да присъстват.  

Колеги, имате ли друго предложение?  

Моля да гласуваме.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

Господин Войнов, заповядайте за Вашите доклади в тази 

точка.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпил е констативен 

протокол с вх. № НС-23-124 от Георги Бояджиев – експерт към 

Централната избирателна комисия. Експертът е копирал технически 

носител, предоставен от „Сиела Норма“ АД, съдържаш сорс кода на 

параметризирания софтуер за изборите на 2 октомври. Установил е, 

че техническият носител съдържа четири файла. Файловете са 
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копирани на технически носител DVD. Може да се запознаете с 

констативния протокол.  

Предлагам копие от този констативен протокол да се постави 

при копирания диск, за да се знае неговото съдържание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме предложението на господин Войнов.  

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 и Цветозар 

Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, получили сме писмо от 

Българския институт за стандартизация с вх. № ЦИК-06-11/7. С него 

ни уведомяват, че в документацията, с която разполага БИС, и на 

база на която е правено удостоверяване на съответствието, са 

налични три сертификата, като два от тях са с изтекъл срок на 

валидност. Молят да поискаме от „Сиела Норма“ АД да им бъдат 

предоставени копие от валидните сертификати.  

Предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД, с което 

да им приложим цитираното писмо и да им поискаме да ни 

предоставят сертификатите в срок до утре, 12,00 ч.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, доколкото си спомням, и ще 

помоля колегите, които бяха членове на комисията по тази 

обществена поръчка, едно от изискванията за документи, които 

трябваше да представи „Сиела Норма“ АД, бяха точно по тези 

сертификати. Мисля, че те са представени и се намират в досието на 

обществената поръчка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще 

подложа на гласуване писмото, предложено от господин Войнов, но 

то ще бъде изпратено, след като бъде извършена проверка по 
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досието на обществената поръчка и ако там са налични, ще ги 

предоставим за целите на удостоверяването.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 (Росица Матева).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Постъпило е писмо от „Сиела Норма“ АД с 

вх. № НС-23-126. С него във връзка с предстоящото провеждане на 

обученията на членовете на РИК и СИК ни предоставят на нашето 

внимание за одобрение индикативен график за провеждане на 

обученията.  

Предлагам на този етап да остане за запознаване, да го 

обсъдим и на следващото заседание евентуално да го одобрим.  

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

122. С него ни пишат, че искат да бъдат допуснати за работа в склада 

от 19 до 30 септември списък с десет лица, от които пет 

чуждестранни и пет български граждани. Като е записано с какви 

дейности ще бъдат ангажирани тези лица.  

Предлагам да го изпратим за проверка и след като получим 

проверката от МВР тогава да вземем решение дали да бъдат 

допуснати.  

Също така ни изпращат и отговорниците по места за 

изпълнение на транспортния план, тоест за всеки изборен район кои 

са отговорниците. Това е част от логистичния план, който трябва да 

ни предоставят на по-късен етап.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме писмото до МВР и ДАНС за проверка на лицата.  

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 
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, пак във връзка с 

предишния списък, който изпратихме за проверка на МВР и ДАНС, 

е получено писмо от Министерството на вътрешните работи с вх. 

№ НС-04-02-251, с което ни уведомяват, че от списъка лица, които 

са проверили, за 5 лица има установени данни за наличие на 

криминални прояви. Можете да се запознаете със списъка.  

Тъй като за тези лица все още не сме получили проверките от 

ДАНС, засега го докладвам за запознаване, а като получим данните 

и от ДАНС, тогава предлагам да напишем писмо до „Сиела Норма“ 

АД кои лица да бъдат допуснати до работа в склада. Това е за 

запознаване.  

Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо с вх. № НС-23-

93/09.09.2022 г., което тогава докладвах за запознаване. Припомням, 

че към писмото е приложена информационна брошура за членовете 

на СИК. Брошурата е идентична с тази, която използвахме за 

изборите на 14 ноември, така че предлагам да я одобрим и да 

уведомим за това „Сиела Норма“ АД с писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения по доклада на господин Войнов?  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Считам, че описанията не отговарят на 

действителните, установени от Централната избирателна комисия, 

на произведените до момента избори, части от етапите на 

машинното гласуване, като например няма „Карта за управление на 

машината“. На секционните избирателни комисии се предоставят 

пет карти – две са брандирани с надпис: „Карта на СИК“, другите са 

„Карта на избирателя“, така че би трябвало да се уеднакви 

изписването, за да не се чудят секционните комисии къде е картата 

за управление на машината.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания или предложения има ли?  
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Може би да си го уточнят, да го одобрим под условие.  

Колеги, по отношение на Картата за управление?  

Ако на всички е ясно коя е картата за управление, ще го 

подложа на гласуване както е и няма да даваме указания на „Сиела 

Норма“ АД, но е факт, че са ни различни изразите. Вярно, това не е 

материал на Централната избирателна комисия, но може би в скоби 

да запишем това, което пише в Методическите указания, за да има 

някакво уеднаквяване – карта за управление (картите, предназначени 

за член на СИК).  

Колеги, по направеното предложение за корекция в трета, 

седма и дванадесета картина, където се използва карта за 

управление, да се уточни, че това е карта за член на СИК и така да я 

върнем на „Сиела Норма“ АД, че го одобряваме с тази бележка, за да 

си го коригират.  

Има 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 и Цветозар 

Томов); против – няма.  

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

вх. № НС-04-02-250. С него ни уведомяват, че във връзка с наши 

писма са създали организация за изнасяне от склада на „Карго-

партнер“ на 65 машини, които са транспортирани до Централната 

избирателна комисия, също и за изнасянето на 60-те броя СУЕМГ, 

които бяха транспортирани до Централната избирателна комисия. 

Това го докладвам за сведение.  

Уважаеми колеги, ще ви докладвам няколко писма за 

сведение: вх. № НС-15-142 от РИК – Плевен, вх. № НС-06-123 от 

община Попово, вх. № НС-06-119 от община Приморско и вх. 

№ НС-06-120 от община Якоруда. С тези писма ни уведомяват, че в 
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някои от избирателните секции на последните избори са имали две 

машини, пък питат защо сега е една машина. Също така защо за 

някоя секция не е предвидена машина.  

Аз на вчерашното заседание, мисля, докладвах писма, в които 

са били по-малко избирателите по предварителни избирателни 

списъци под 300, и сега с дописаните с посочено гласуване по 

настоящ адрес са минали 300. Сега имаме обратния случай – били са 

301 избиратели и понеже двама са били отписани от списъка стават 

по-малко и питат дали ще има хартия. Тъй като ние взехме решение 

да фиксираме секциите с машинно гласуване по предварителни 

списъци – там, където е над 299 избиратели, да има машина, а също 

така и фиксирахме, където на последните избори на 14 ноември са 

гласували над 349 избиратели, да имат две машини, всички тези 

писма, които докладвах, определените секции от ЦИК са правилно 

определени срещу тези критерии, така че предлагам да останат за 

сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с трета точка:  

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СРАНАТА.  

Заповядайте, господин Томов.  

Определям господин Войнов за малко да води заседанието.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № НС-04-01-11-1/13.09.2022 г. С това писмо работна група 

„Избори“ към Министерството на външните работи ни уведомява, че 

вече и от властите във Федерална република България е получено 

съгласие за провеждане на нейна територия на предсрочните 

парламентарни избори на 2 октомври. Съгласието е предоставено с 

Вербална нота № 505-510.31/BGR от 12 септември 2022 г. до 

Посолството ни в Берлин. Всъщност са удовлетворени всички наши 

искания, които са отразени в Решение № 1401 на Централната 

избирателна комисия. Съществува уточнението, че в 

Мюнхенгладбах, провинция Северен Рейн-Вестфалия местните 

власти ще предоставят помещение в сградата на Общински център 
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Вестент  и ще осъществяват регулярно наблюдение за спазване на 

обществения ред в изборния ден.  

Това е по-съществената информация от това писмо. 

Докладвам го за сведение.  

Колеги, вчера се проведоха консултациите с представителите 

на парламентарно представените политически партии и на Външно 

министерство, касаещи определянето на съставите на секционните 

избирателни комисии извън страната. На консултациите не се явиха 

представители на извънпарламентарни партии. В резултат на 

консултациите беше постигнато съгласие между участващите в 

консултациите страни, като общо бяха направени и одобрени на 

консултациите 1838 предложения за председатели, заместник-

председатели, секретари и членове на секционни избирателни 

комисии. Освен това беше представен списък от Министерството на 

външните работи с държавните представители в 755-те секции извън 

страната, определени с Решение № 1401. В момента все още се готви 

протоколът от консултациите. Той ще бъде окончателно готов утре. 

С участниците в консултациите има договореност в петък всички да 

минат да подпишат протокола, с което да приключим тази 

процедура.  

Информирам за провелите се консултации, но в същото време 

искам да направя предложение да вземем протоколно решение, с 

което да изпратим таблицата с резултатите от консултациите до 

всички участвали в консултациите политически партии и коалиции, 

както и на Министерството на външните работи.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте, 

колеги, предложението да се изпратят с писмо резултатите от 

проведените консултации. Становища? Не виждам.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Севинч 
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

 ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Госпожо Стоянова, да помоля Вие да 

докладвате писмото.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Заповядайте.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, първо, да започна с това, че 

вчера приключиха в рамките на деня, макар и късно след работно 

време проведените консултации. Както председателят на 

Централната избирателна комисия започна още с откриването на 

заседанието с благодарност към участниците в консултациите, искам 

специално да отбележа, че тонът беше изключително диалогичен и 

консултациите преминаха при спокойна и съвсем добронамерена и 

културна обстановка.  

В тази връзка дори аз се чувствам длъжна лично да благодаря 

на участвалите в тези консултации на политически партии, както и 

на Външно министерство, които активно се включват и подпомагат 

дейността на Централната избирателна комисия в тази връзка.  

В контекста на това, което казах, по време на консултациите 

беше коментиран един въпрос, който е постъпил при нас от 

Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-36 от 9 

септември и колегата Томов го е докладвал за запознаване. Тъй като 

ние имаме взето протоколно решение и на сайта ни се намира 

списък със секциите извън страната, който е публикуван в сайта в 

раздел „Гласуване извън страната“, там са определени секциите, в 

които ще има машина на изборите на 2 октомври. В писмото, което 

ви цитирах преди малко, Министерството на външните работи, 

постоянният секретар господин К. се обръща с молба към 

Централната избирателна комисия и се надява на разбиране и 

положително становище по отношение на предложение за няколко 

допълнителни места за гласуване с машини, като мотивира това с 

гласувалия много голям брой български граждани на предходни 

избори и се очаква засилен интерес на избиратели поради високия 
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брой подадени заявления. Самите общности също са се обръщали 

към ДКП-тата и предложенията от ДКП, валидирани пред 

Министерството на външните работи, са обективирани в писмото на 

Министерството на външните работи.  

Исканията са конкретно за една секция в Германия – Лайпциг 

1. На предходните избори там е имало изключително голям брой 

български граждани, които са гласували, и самата българска 

общност е потърсила съдействие чрез ДКП да ни предадат 

желанието им в тази секция да има една машина.  

За Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия 

отново поради високия, голям брой гласували избиратели на 

предходните избори се очаква и засилен интерес на избиратели. 

Молбата е за секциите в Кентърбъри – 1 брой, в Лондон (Барнет и 

Енфийлд) – 1 брой, в Лондон (Бромли) – 1 брой, в Лондон 

(Сърбитън, Толуърт) – 1 брой, в Лондон (Хароу) – 1 брой, в 

Питърбъро – 1 брой, в Портсмут – 1 брой, и в Саутхемптън – 2 броя. 

Тези, които са с един брой, до момента не са били секции с машинно 

гласуване, но там избирателите са били много и смятат, че 

наличието на машина ще облекчи и подпомогне процеса по 

упражняване на вот.  

За Република Турция се иска за две секции. Едната е в 

Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе 2. За там са необходими, 

според прогнозите, 2 броя. Само да ви кажа, че там има подадени 

над 300 заявления за гласуване и Министерството на външните 

работи смята, че това само по себе си е достатъчен индикатор и 

основание да се обърне към Централната избирателна комисия с 

молба за разглеждане на това предложение.  

Другата секция е в Чорлу, кв. Шейхсинан 5. За там също се 

искат два броя. Отново има подадени над 300 заявления за 

гласуване. И на предходните избори във всичките изброени секции е 

имало достатъчно висок брой избиратели, за да се постави въпросът 

за разглеждане пред Централната избирателна комисия.  
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Министерството на външните работи се обръща с молба за 

разбиране и положително становище от страна на комисията.  

Тъй като е необходимо все пак да се извърши справка по 

отношение на представения списък със секции, моля малко по-късно 

в днешното заседание да направя предложение за протоколно 

решение. На този етап за запознаване и проверка на обстоятелствата 

го докладвам.  

Ако позволи председателстващият, ще продължа в момента с 

друг доклад.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Заповядайте.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Пак в тази точка ви докладвам писмо с 

вх. № НС-23-99/12.09.2022 г., което е от госпожа Станка Тодорова, 

която е пуснала един имейл, който е наименувала жалба, срещу 

нашето Решение № 1401 от 8 септември относно определянето на 

местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции 

извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. 

Конкретното искане на госпожа Тодорова е да изменим Решение 

№ 1401 и добавим секция Стратфорд 3, която в предходни избори е 

съществувала, но в сегашното Решение № 1401 не е включена.  

Само искам да обърна внимание, че аргументите, които тя 

излага, са, че в тези секции са гласували много избиратели, 

всъщност са били на различен адрес и по този начин, като я няма 

тази секция, ще се затруднят избирателите и няма да могат 

достатъчен брой български граждани да упражнят правото си на вот.  

Извърших проверка както на сайта на Министерството на 

външните работи, така и при нас и считам, че не са налице 

основания. Първо, приемам това като сигнал и предлагам на 

комисията по този начин да го възприема, тъй като госпожа 

Тодорова според мен няма процесуални предпоставки да обжалва 

Решение № 1401, но го приемам като сигнал и го поставям на 

разглеждане пред комисията, защото според мен е важно тези хора 

да имат информация по отношение на нещата, които ги вълнуват. И 
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тъй като става въпрос за секция извън страната, вероятно за госпожа 

Тодорова е важно дали ще има Стратфорд 3 или не.  

Първо, да уточня, че Стратфорд 3 и Стратфорд 1 и 2, които 

съществуват в Решение № 1401, всъщност са на един адрес. Няма 

различни места, на които да са били разположени тези секции. В 

този смисъл избирателите няма да бъдат затруднени, за да търсят 

секция, която я няма, на място, което преди е било, а сега не 

съществува. Така че този аргумент не е относим към нейните 

притеснения.  

Другото, което госпожата твърди, е, че високият брой 

избиратели в тези секции задължава Централната избирателна 

комисия, съобразно Изборния кодекс, тъй като трябва да се 

формират секции на местата, в които има избиратели, и то съобразно 

кратно на брой 500 от по-предходните избори, в тези секции на 

последните избори сумарно са гласували 1020 избиратели, което 

означава, че Централната избирателна комисия и в изпълнение на 

Закона, и по целесъобразност е взела решение там да има две 

секции, тъй като сумата е над 1000, под 1100.  

В този смисъл смятам, че притесненията на госпожа 

Тодорова не могат да бъдат ползвани като такива за твърдене на 

незаконосъобразност или на нецелесъобразност на решението на 

Централната избирателна комисия и затова ви го докладвам само за 

сведение и запознаване. Разбира се, ако има друго становище, съм 

готова да го чуя. Номерът на това, което ви докладвах сега, е НС-23-

99 от 12.09.2022 г.  

Още един доклад имам в тази точка. Не бях много сигурна 

дали в тази точка, или в Административни преписки да го 

докладвам, тъй като всъщност се касае за сигнал от едно лице – Д. 

Д., за това по какъв начин се осигурява достъпът на незрящи лица на 

сайта на Централната избирателна комисия.  

Сигналът, който е пристигнал в Централната избирателна 

комисия, е № НС-22-205 от 10 септември и е бил докладван от 

госпожа Нейкова в предходно заседание. И тъй като днес има 
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пристигнал отговор от „Информационно обслужване“ АД, защото 

комисията е изпратила за становище и отговор до Централната 

избирателна комисия поставения проблем от господин Д. Д., ви 

запознавам в момента с отговора на „Информационно обслужване“ 

АД. Номерът е НС-00-213 от 14 септември.  

Писмото е дълго, аз мога съвсем накратко да ви го 

резюмирам и да се запознаете с него. Не предлагам решение оттук 

нататък по казуса, тъй като бих искала да го обмисля малко, все пак 

току-що пристигна.  

Твърди се, че до 2017 г. на сайта на Централната избирателна 

комисия се е ползвала технологията reCAPCHA на Google, тъй като 

тя разполага с всички стандарти по отношение на предоставянето на 

достъп на незрящи както на настолни компютри, така и на мобилни 

устройства, и през 2019 г. при подготовката на интернет страницата 

на Централната избирателна комисия за изборите на членове на 

Европейския парламент версията reCAPCHA е била актуализирана 

във връзка с това, че Google са преустановили предоставяне на стара 

версия, като при представянето на формата за подаване на 

електронно заявление за гласуване извън страната от Централната 

избирателна комисия е било възложено изрично на 

„Информационно обслужване“ АД да не се използва тази технология 

и да бъде въведен вариант, който е базиран на въвеждане на текст от 

изображение. И тъй като Google не предлагат такъв тип въвеждане 

на информация, „Информационно обслужване“ АД са разработили 

алтернативна технология, в която начинът на въвеждане на 

информация е било чрез въвеждане на контролен код чрез цифри. 

Тази услуга, която в момента се ползва, е съвместима с мобилни 

устройства, но не е съвместима с технологии, използвани от лица с 

увреждания, включително от незрящи лица.  

В заключение това, което ни казват „Информационно 

обслужване“ АД, е, че ако Централната избирателна комисия 

прецени, че следва да бъде върнато ползването на услугата 

reCAPCHA, която е пригодена, съгласно европейските регламенти за 
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ползване от лица с увреждания, включително и незрящи, те могат в 

рамките на пет работни дни да извършат това, но ако ще се наложи 

да се разработва алтернативна технология, тъй като ще трябва да се 

направи анализ на тези алтернативни технологии и евентуално да се 

изработи такава, това ще е въпрос на допълнителни коментари с 

„Информационно обслужване“ АД, тъй като ще е необходимо време 

както за предоставянето, така и за внедряването им.  

Докладвам ви го само за запознаване, като проект на отговор 

по въпроса ще представя в следващо заседание, на този етап нямам 

готовност.  

Тъй като в тази точка си изчерпах докладите и след малко ще 

трябва да върна доклад заради предложението на Външно 

министерство за 14-те секции, на които искат предоставяне на 

машина, може ли да помоля да се върнем в точката: Доклади по 

административни преписки, имам едно писмо за доклад, за да 

приключа там? Просто нямаше възможност по-рано да се включа.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Заповядайте по точка пета. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Извинявам се, че така скачам 

от точка в точка, просто нямах възможност по-рано.  

Проектен № 3862 е моето писмо. Това е във връзка с доклада, 

който в предходно заседание направих за вх. № НС-09-190 с 

върнатата проверка от „Информационно обслужване“ АД по 

отношение на едно лице във връзка със запитване от Районна 

прокуратура – Благоевград. Изготвила съм проект на отговор до 

Районна прокуратура – Благоевград, за да приключи преписката.  

Моля да го погледнете и ако нямате забележки, да го 

гласуваме, ако имате – да ги отразя и отново да го гласуваме.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

предложението. Има ли становища?  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Последен доклад в тази точка. Обадили 

са се в Централната избирателна комисия и оттам са предоставили 

моя телефон, обадиха ми се от „Метрополитен“. Ако си спомняте, 

бяхме им изпратили писмо със запитване за възможността да бъдат 

излъчвани в метростанциите на столицата 30-секундните клипове, 

свързани с разяснителната кампания. Получих обаждане от 

Рекламния отдел, където са готови да ни предоставя безвъзмездно 

излъчването на тези клипчета.  

Моля за протоколно решение на комисията да им бъдат 

изпратени материалите, за да могат да започнат колкото може по-

скоро да ги излъчват, като изрично да им уточним, че два от 

клиповете се излъчват до 17-и и до 26-и, а третият се излъчва до 2-ри 

включително. Това е молбата ми за протоколно решение да 

изпратим файловете с клипчетата на „Метрополитен“, за да започне 

излъчването им колкото може по-скоро, съобразно сроковете, в 

които ще бъдат използвани, разбира се, материалите – до 17-и, до 

26-и и до 2 октомври.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля да гласуваме.  

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

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Връщаме се на точка четвърта. 

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

заявление от Сдружение „Асоциация за лица, търсещи или получили 

международна закрила“, като заявлението е за регистрация на 

14 упълномощени представители на сдружението. То е с вх. № 6/6-3 

от 14 септември.  
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След извършената проверка се установява, че лицата 

съответстват и ви предлагам проект на решение, за да регистрираме 

Лиляна Кочева, Александър Мечев, Любомир Георгиев, Цветомир 

Маринов, Ралица Николова, Ивелина Колева, Снежанка 

Бургуджиева, Дарина Георгиева, Емил Димитров, Мариана 

Костадинова, Огнян Костадинов, Цветомир Цветанов, Александър 

Димитров и Теодор Тодоров като наблюдатели, упълномощени 

представители на сдружението, съобразно доклада ми.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения, изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Решението е № 1420-НС/14.09.2022 г..  

Колеги, продължаваме с докладите в тази точка.  

Госпожо Ганчева, продължете.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам постъпило 

заявление с вх. № 1-5 от 14 септември от сдружение „Ад унитатем“, 

регистрирано с наше решението, като в заявлението и списъка на 

упълномощените лица са предложени две лица за регистрация като 

наблюдатели – Петко Кръстев и Добриана Станилова. От 

извършената проверка се установява съответствие.  

Предлагам ви проект на решение, с който да регистрираме 

тези две лица като наблюдатели, съобразно доклада ми.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е с № 1421-НС/14.09.2022 г.  

Госпожо Стойчева, заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление от 

Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични 

избори“, което сдружение е регистрирано в Централната 

избирателна комисия за изборите за народни представители на 

2 октомври. Приложени са всички необходими заявлението. В 

заявлението и списъкът на упълномощените лица са предложени 

12 лица за регистрация като наблюдатели в страната.  

Видно от извършената проверка всички отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс, поради което предлагам 

Централната избирателна комисия да регистрира като наблюдатели 

за страната 12 упълномощени представители на Сдружение 

„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ както 

следва в посочения в проекта на решение списък.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение?  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1422-НС/14.09.2022 г..  

Госпожо Стоянова, заповядайте с Вашия доклад в трета 

точка: Гласуване извън страната.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Отново връщам на доклад вх. 

№ НС-04-01-36 от 9 септември. Това е писмото от Министерството 

на външните работи по отношение на предложението с молба 

комисията да разгледа възможността за определяне на допълнителни 

места за гласуване с машини и съответния им брой в няколко секции 

– 14 на брой: едната е в Германия, Лайпциг 1, има осем секции в 
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Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, и в 

Република Турция – две секции. Мотивите за това предложение са 

големият брой гласували български избиратели на предходните 

избори и очакван засилен интерес на избирателите и молбата на 

местните общности.  

В извършената справка преди малко се установява, че във 

Федерална република Германия в Лайпциг 1 на последните избори 

са гласували 296 избиратели. В посочените във Великобритания и 

Северна Ирландия секции: в Кент, Кентърбъри са гласували 282, в 

Лондон (Барнет и Енфийлд) – 281, в Лондон (Бромли) – 299, в 

Лондон (Сърбитън, Толуърт) – 275, в Лондон (Хароу) – 271, в 

Питърбъро – 284, в Портсмут – 282 и в Саутхемптън – 272, в 

Ескишехир, Ширинтепе и в Чорлу, кв. Шейхсинан има подадени над 

300 заявления за гласуване.  

Това е фактическата обстановка по молбата на 

Министерството на външните работи. Докладвам го за протоколно 

решение на Централната избирателна комисия по отношение на 

молбата на Външно министерство на допълнителни 14 броя машини 

в изброените секции.  

Колеги, тъй като очевидно в справките има нужда от 

допълнително уточняване, докладвам ви само за запознаване и 

сведение писмото. Остава на дневен ред, ще ви го докладвам в 

следващото заседание отново.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преди да 

закрия заседанието, по повод доклада на колегата Войнов по 

писмото на Българския институт за стандартизация, ви информирам, 

че в досието по обществената поръчка, въз основа на която е 

сключен Договор № 20 от тази година със „Сиела Норма“ АД, са 

налични двата сертификата с дата на издаване 6 юли 2022 г. и дата 

на валидност 5 юли 2025 г. – напълно в срок. Така че Централната 

избирателна комисия е спазила всички изисквания при провеждане 

на обществената поръчка и сключването на договора и ще бъдат 
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предоставени на Българския институт за стандартизация, който, 

очевидно, разполага със стара документация.  

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото за утре от 15,00 ч. с оглед насрочените работни 

обсъждания. Благодаря.  

 

 (Закрито в 17,20 ч.) 

 

    

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

 

 

Стенографи:  

  Стефка Аличкова 

 

    Нина Иванова  
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