ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 245
На 15 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно приемане на Методически
указания на Централната избирателна комисия по прилагане на
Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. при
гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
2. Проект на решение относно приемане на Методически
указания на Централната избирателна комисия по прилагане на
Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. при
гласуване с хартиени бюлетини.
Докладва: Емил Войнов
3. Проект на решение относно опаковане и предаване на
изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската
администрация от изборите за народни представители на 2 октомври
2022 г. и тяхното съхраняване.
Докладва: Емил Войнов
4. Проект
на
решение
относно

преброяване

на

предпочитанията (преференциите) при произвеждане на изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
Докладва: Емил Войнов
5. Машинно гласуване.
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Докладва: Емил Войнов
6. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
7. Гласуване извън страната.
Докладва: Елка Стоянова
8. Проект на решение за регистрации на наблюдатели в
изборите на 02.10.2022 г.
Докладва: Ерхан Чаушев
9. Проект на решение за допускане на партии за участие в
частични местни избори.
Докладва: Йорданка Ганчева
10. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов и Севинч Солакова
11. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Силвия Стойчева, Гергана Стоянова и
Красимир Ципов
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева.
ОТСЪСТВА: Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 15,10 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-председател на
Централната избирателна комисия.
*

* *
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Тринадесет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на
заседание.
В законоустановен отпуск е колегата Томов.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно приемане на Методически
указания на Централната избирателна комисия по прилагане на
Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. при
гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване.
Докладчик – господин Войнов.
2. Проект на решение относно приемане на Методически
указания на Централната избирателна комисия по прилагане на
Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. при
гласуване с хартиени бюлетини. Пак господин Войнов е докладчик.
3. Проект на решение относно опаковане и предаване на
изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската
администрация от изборите за народни представители на 2 октомври
2022 г. и тяхното съхраняване. Докладчик – господин Войнов.
4. Проект
на
решение
относно
преброяване
на
предпочитанията (преференциите) при произвеждане на изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г. Докладчик – господин
Войнов.
5. Машинно гласуване. Докладчици: господин Войнов и аз.
6. Медийни пакети. Докладчик – господин Димитров.
7. Гласуване извън страната. Докладчици: госпожа Стоянова и
госпожа Ганчева.
8. Проекти на решения за регистрации на наблюдатели в
изборите на 02.10.2022 г. Докладчик – господин Чаушев.
9. Доклади по административни преписки. Докладчици: аз,
госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Ганчева, господин
Ципов и госпожа Солакова.
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10. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчици – госпожа
Стойчева, госпожа Стоянова и господин Ципов.
Колеги, предложения за допълване?
Господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Моля да ме включите в „Доклади по
административни преписки“ да включите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, мисля, че
трябва да добавим нова точка: Проект на решение за допускане на
партия за участие в изборите на 23 октомври 2022 г. с докладчик
госпожа Ганчева, и ви предлагам тя да бъде нова точка девета и
другите ще се преномерират.
Други предложения?
Госпожо Стоянова?
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: В „Доклади по административни
преписки“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Господин
Войнов?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз не знам дали не е по-подходящо трета и
четвърта точка да минат преди първа и втора, тъй като въз основа на
тях се създават Методическите указания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. Колеги, има
ли други предложения по дневния ред? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, започваме с дневния ред.
Господин Войнов, вие сте по първите четири точки. Започнете
в поредността по Ваша преценка, само ми кажете коя.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
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Предлагам да започнем с четвърта точка:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА
ПРЕДПОЧИТАНИЯТА
ПРОИЗВЕЖДАНЕ
НА

(ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)
ИЗБОРИТЕ
ЗА

ПРИ
НАРОДНИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Проектът за решение е в моя папка, подпапка „Методически
указания“. Това решение е аналогично на приеманите решения на
предишните избори. Няма нищо съществено различно в него,
абсолютно даже няма нищо. Единствено е сменена датата на
изборите, така че моля да се запознаете. Предлагам да бъде
подложено на гласуване.
Към проекта за решение има и приложение – бланка-чернова,
която се раздава на секционните
преброяване на преференциите.

избирателни комисии за

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
вашите изказвания, становища по проекта на решение.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1423-НС/15.09.2022 г.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в папката ми има проект
на решение относно опаковане и предаване на изборните книжа и
материали от секционните избирателни комисии на районната
избирателна комисия и на общинската администрация от изборите за
народни

представители

на

2 октомври

2022

г.

и

тяхното

съхраняване.
Решението има няколко раздела. Първият раздел е „Опаковане
на избирателните списъци, протоколите, бюлетините и другите
книжа и материали след приключване на гласуването“, като тук е
разделено на две подчасти. Първата е за секционните избирателни
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комисии, в които се гласува само с хартиени бюлетини, и
подвижните секционни избирателни комисии, а втората част е за
секционните избирателни комисии, в които се гласува със
специализирани устройства за машинно гласуване. Вторият раздел е
„Предаване на пликовете с книжата и чувала от СИК на Районната
избирателна комисия и на общинската администрация“. Третият
раздел е „Съхраняване на чувалите и другите изборни книжа и
материали и извършване на проверки“. И последният раздел е
„Предаване на документацията от районната избирателна комисия
на областната администрация и съхраняването ѝ“.
Проектът за решение беше обсъден на работна група. Нямаше
забележки по него, така че предлагам в този вид да бъде гласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
предложения, изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1424-НС/15.09.2022 г.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, представям ви проект на
решение

относно

приемане

на

Методически

указания

на

Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс
за секционните избирателни комисии в страната за изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г. при гласуване със
специализирани устройства за машинно гласуване. Проектът на
Методически указания също се намира в моя папка, подпапка
„Методически указания“. Тези методически указания подробно бяха
разгледани на работна група. Отразил съм всички направени
забележки и корекции, така че може да ги прегледате, да видите, че
коректно са отразени и предлагам в този вид да бъдат гласувани.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се
запознаете с проекта.
Колеги, по проекта, който беше обсъден и в работна група
подробно, отразени са всички бележки, нали така?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли други
предложения сега като виждаме финалния текст?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – 1 (Любомир Георгиев).
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Не съм съгласен с текста
на първото изречение от Раздел V.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, Решението е
№ 1425-НС/15.09.2022 г..
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, представям ви проект на
решение

относно

приемане

на

Методически

указания

на

Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс
за секционните избирателни комисии в страната за изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г. при гласуване с
хартиени бюлетини . Този проект също беше разгледан на работно
заседание. Не бяха направени корекции. Общо взето няма разлики в
сравнение с последните Методически указания, приети през ноември
2021 г., така че предлагам да го приемем в този вид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се
запознаете за кратко с окончателния вариант.
Имате ли предложения, изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил

8

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1426-НС/15.09.2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
продължаваме с точка шеста:

НЕЙКОВА:

Колеги,

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ.
Заповядайте, господин Димитров, и определям госпожа
Матева за малко да води.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Колеги, имаме постъпили две запитвания с вх. № НС-24-154 от
14.09.2022 г. Телевизия „Евроком“ е направила заявка за медийния
пакет на „България на труда и разума“.
Стойността на запитването е за 8629,80 лв. Има направена
разбивка по отделните участия в различни формати на „Евроком“.
И с вх. № НС-24-158/14.09.2022 г. „Инвестор Медия Груп“ е
направила запитване за медийния пакет на ПП „Русофили за
възраждане на Отечеството“. Има все още в този пакет 10 377,68 лв.
Предлагам с протоколно решение да одобрим и двете
запитвания. Да отговорим „да“ всъщност.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението?
Моля да гласуваме.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Продължете, господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Има и няколко предложения за
одобрение на договори, първият от които е с вх. № НС-24162/15.09.2022 г. Това е договор, сключен между група радиа от
Агенция „Витоша“. Това са The Voice, Мagic и така нататък.
Крайната цена на договора е 2065,50 лв.
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Моля да одобрим този договор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
подлагам на гласуване договора.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, който ще
представя на вашето внимание, е с вх. № НС-24-161. Това е договор,
който е сключен между „Уеб Медия Груп“ и ПП „Глас народен“.
Стойността на договора е 1920 лв. с включен ДДС.
Моля да одобрим този договор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
подлагам на гласуване одобрението на този договор.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-150/15.09.2022 г. е
постъпило предложение да одобрим договор между Коалиция
„Справедлива България“ и ЕТ „Трета възраст“. Стойността на
договора е 4800 лв. с включен ДДС.
Моля да одобрим този договор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
подлагам на гласуване одобрението на този договор.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-159 е постъпил за
одобрение договор между ПП ПРАВОТО и Едноличен търговец
„Трета възраст“ Росица Николова. Стойността на договора е 1200 лв.
Предлагам да одобрим този договор.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
подлагам на гласуване този договор.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – 1 (Йорданка Ганчева).
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-155/14.09.2022 г. е
постъпил за одобрение договор между ПП „Атака“ и Телевизия
„Евроком“. Стойността на договора е 2400 лв. с ДДС.
Предлагам да бъде одобрен, тъй като стойността е налична в
медийния пакет на партията.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Подлагам
на гласуване одобрението на този договор.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-156 от 14 септември
е постъпило предложение да одобрим договор между ПП ПРАВОТО
и „Пропаганда колектив“. Стойността на този договор е 1470 лв. с
ДДС.
Предлагам да одобрим този договор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
подлагам на гласуване одобрението на този договор.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният, постъпил от вчера
договор, е с вх. № НС-24-157 и е сключен между „Движение на
непартийните кандидати“ – М. К., и „Пропаганда колектив“ отново.
Стойността е 1440 лв. с ДДС.
Предлагам да одобрим този договор.

11

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
подлагам на гласуване одобрението на този договор.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тази точка е приключена. Единствен
докладчик съм.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
преминаваме към точка седма:
ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, в моя папка с днешна
дата ви докладвам писмо с вх. № НС-04-01-11/5. Министерството на
външните работи ни уведомяват, че е пристигнала грама 17290/13.09.2022 г. относно получено разрешение от приемащата
държава за произвеждане на избори за народни представители на 2
октомври в населените места, за които е поискано съгласие за
разкриване

на

избирателни

секции

извън

дипломатическото

представителство на Република България в Норвегия, и в този
смисъл ви го докладвам за сведение и за запознаване, за
приобщаване към досието на гласуване извън страната.
Докладвам ви отново писмо с наш вх. № НС-04-01-36 от
9 септември, като правя предложение до Централната избирателна
комисия, на база на получените предложения от ДКП и
мотивираното искане за разглеждане възможността за определяне на
допълнителни места за гласуване с машини и съответния брой във
всяка секция, да бъде одобрено с протоколно решение на
Централната избирателна комисия. Моля за вашето решение в този
смисъл, да бъде отразено в протокола и да продължим да работим по
отношение на гласуване извън страната.

12

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Становища по предложението на колегата Стоянова? Не виждам.
Подлагам го на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Правя едно предложение – на
сайта на Централната избирателна комисия да бъде качено едно
кратко съобщение, с което уведомяваме избирателите, че
Министерството на външните работи на Република България е
публикувало на страницата си адресите на избирателните секции
извън страната, както и избирателните списъци за гласуване извън
страната, и посочим линкове към сайта на Министерството на
външните работи, за да могат гражданите директно да извършват
справка. Предполагам, че ги търсят на нашия сайт, но най-точната и
пълна информация е на сайта на Министерството на външните
работи, поради което предлагам да е като съобщение с директни
линкове към сайта на Министерството на външните работи по
отношение на адресите на избирателните секции и по отношение на
избирателните списъци за гласуване извън страната. Съобщението
като проект може да го видите във вчерашната ми папка. Казва се
„Съобщение“, оригинално, и е съвсем кратко.
Моля, ако нямате бележки и възражения, да го подложим на
гласуване. Ако имате бележки и възражения, съм готова да ги чуя и
да ги обсъдим, и да направим друго предложение съответно.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам съобщението да се качи в
секция „Гласуване извън страната“, защото това съобщение след
още две-три ще падне и ще изчезне.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Съгласна съм напълно с колегата Чаушев.
Да бъде качено поне на две места, за да има достъпност за
избирателите.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: А най-важното тук, не знам какво беше,
това беше линкът.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, линковете. Ако погледнете как е
оформено, да.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението, допълнено с предложението на
колегата Чаушев?
Подлагам на гласуване предложението на колегата Стоянова
да се публикува това съобщение на страницата на ЦИК и в секция
„Гласуване извън страната“ на избори за Народно събрание на 2
октомври.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря Ви. Нямам други доклади
засега в тази точка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Ганчева, заповядайте в точка седма: „Гласуване извън страната“.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, в папка с моите
инициали има две писма за последващо одобрение. Едното е до
Държавна агенция „Национална сигурност“ с копие до работна
група „Избори“, и другото е до „Информационно обслужване“ АД.
И двете касаят обработката и приемането на документите от
Централната избирателна комисия извън страната. Предлагам
заедно, ако няма проблем, да ги одобрим последващо.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
подлагам на гласуване одобряването на изпращането на тези две
писма.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам да гласуваме
писмо до работна група „Избори“. С оглед съгласието на
приемащите държави по нашето решение и срока (датата) в срок да
ни изпратят за кои приемащи държави към момента няма все още
дадено съгласие.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
Становище по предложението? Не виждам.

МАТЕВА:

Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Преминаваме към точка осма:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИИ
НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 г.

НА

Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка
трябва да има проект за решение относно регистрация на
наблюдатели от сдружение „Зона за трансатлантически просперитет
– наблюдателна мисия, България“. Сдружението е регистрирано с
наше решение № 1337-НС/26.08.2022 г. В момента предлагат още
53-ма наблюдатели със съответните документи. Извършена е
проверка, оказва се, че 47 лица отговарят на изискванията на
Изборния кодекс, а за 6 лица са установени несъответствия.
Предлагам

да

регистрираме

47 упълномощени

като

представители

наблюдатели
на

сдружение

за

страната
„Зона

за
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трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“.
Това е моето предложение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението и по проекта? Не виждам.
Подлагам го на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Решението е № 1427-НС/15.09.2022 г..
Преминаваме към точка девета:
ПРОЕКТИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПАРТИИ ЗА УЧАСТИЕ В
ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
заявление, постъпило от Политическа партия ГЕРБ, подписано от
представляващия господин Бойко Методиев Борисов, заведено под
№ 3 в регистъра на партиите за участие в частичните избори.
Партията е заявила искане за участие във всички места, където ще се
произведат на 23.10.2022 г. частични избори за кмет, а именно
кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе; кметство
Свирково,

община

Симеоновград,

област

Хасково;

кметство

Илинденци, община Струмяни, област Благоевград; кметство
Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора; кметство
Богданов дол, община Перник, област Перник; кметство Фотиново,
община Кирково, област Кърджали; кметство Боденец, община
Мездра, област Враца; кметство Порой, община Поморие, област
Бургас.
Към заявлението са приложени удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 12.09.2022 г. от СГС,
удостоверение със съответния изходящ номер от Сметната палата и
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пълномощно
в
полза
на
Ц.
П.
П.
от
представляващия партията. Партията е регистрирана съгласно наше
решение от 5 септември 2019 г. за участие в общите избори за
общински съветници и за кметове на 27 октомври. Налице са
законовите условия и на наше решение, за да допуснем партия ГЕРБ
за участие в частичните избори за кмет на кметства съобразно
доклада ми, а именно за всички места на 23 октомври 2022 г.
Наименованието на партията, което е заявено в бюлетината, е
ПП ГЕРБ.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложения проект и доклада? Не виждам.
Подлагам го на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Решението е № 1428-МИ/15.09.2022 г.
Връщаме в седма точка „Гласуване извън страната“.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
оригинал на писмо от постоянния секретар на Министерството на
външните работи, като с писмо ни уведомява, че посолството на
Република България в Берлин, Федерална република Германия ,
информира за предоставено съгласие на Германия за провеждане на
нейната територия на предсрочните парламентарни избори на
2 октомври 2022 г., като съгласието е представено със съответната
вербална нота, в която е изразено принципно съгласие за разкриване
на секционни избирателни комисии на 49 адреса, включително и на
адресите на ДКП-тата на Република България, в 46 населени места, в
общо 14 федерални провинции. Дават се обстоятелства по
отношение на конкретни места, като също така Федералното
министерство

на

външните

работи

посочва

в

нотата,

че
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компетентните регионални институции са изразили препоръки за
спазване на местното законодателство, както и в становище на
регионалните власти в някои провинции изрично е посочено, че е
възможна промяна в нормативната уредба относно корона мерките
до 2 октомври.
Сочи се,

че

Министерството

на

външните

работи

е

удовлетворено от решението на Федералното министерство на
външните работи и отправя благодарност към Германия като
приемаща страна за проявеното разбиране. Докладвам го за
запознаване. Ще го предоставя и на сътрудниците за обобщаване. То
е и в контекста на писмото, което при предходния ми доклад
одобрихме с протоколно решение да изпратим на Министерството
на външните работи.
Докладвам и аналогична преписка с вх. № НС-04-01-11/5
от 14 септември 2022 г., като приложено ни е изпратена грама със
съответния входящ номер от Дипломатическото представителство
на Република България в Осло относно получено разрешение от
приемащата държава.
И аналогичен доклад за получено разрешение за разкриване на
избирателна секция в Копчак, Молдова, с писмо с вх. № НС-04-0111/6 от 14 септември 2022 г. Към момента за сведение и обобщаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Един кратък доклад в тази
точка, тъй като току-що е получено запитване от български
гражданин, който се намира извън страната. Той е задал въпрос,
който не фигурира във „Въпроси и отговори“ в секцията ни в раздел
„Гласуване извън страната“, затова го докладвам на комисията и ще
предложа отговорът да бъде оформен като част от „Въпроси и
отговори“. Като визия ще го предложа след малко на комисията, но
ще прочета въпросите и ще ви кажа какъв предлагам да бъде
отговорът. Ако има протоколно одобрение на предложението, ще го
изготвя и ще го приложим към сайта.
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Въпросите са за това, че лицето пита с какви документи би
могъл да гласува извън страната, като уточнява, че има валидна
българска лична карта, но не разполага с нея. Тъй като има само
канадския си паспорт при себе си, пита може ли да гласува с
нотариално заверено копие на българския си документ за
самоличност, или да гласува само с канадския си паспорт.
Предлагам отговорът да бъде общ и самият въпрос да се казва „С
какъв документ мога да гласувам в изборите на 2 октомври 2022 г. в
секция извън страната“, и да бъде уточнено, че единствената
хипотеза да се гласува е с оригинал на личен документ за
самоличност – лична карта или паспорт, и няма изключение от това
правило, и че чуждестранни документи за самоличност не могат да
бъдат ползвани от български граждани, за да гласуват и да бъдат
дописвани в избирателните списъци извън страната.
Тъй като съм извършила справка само в секция „Гласуване
извън страната“, сега ще проверя и ако въпросът фигурира като
отговор в секцията, просто предлагам на комисията с протоколно
решение този въпрос да бъде приложен и към секция „Гласуване
извън страната“ и на лицето да му се отговори в смисъла, че
отговорът се намира на сайта на ЦИК.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
във връзка с доклада и предложението на колегата Стоянова
предлагам да гласуваме в момента информация с какви документи за
самоличност могат да гласуват българските граждани извън
страната, да бъде публикувана на интернет страницата на
Централната избирателна комисия в „Гласуване извън страната“,
рубриката „Често задавани въпроси“, а в случаите, когато е загубен
документ за самоличност на избирател, който ще гласува в страната,
отговорите да бъдат дадени и публикувани на интернет страницата в
рубриката „Въпроси и отговори“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева,); против – няма.
Колеги, продължаваме с точка десета:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Колеги, в тази точка ви докладвам за сведение. С писмо, вх.
№ НС-23-134/15.09.2022 г., във връзка с демонстрацията на
съставните части на машината, което беше извършено по време на
редовния брифинг на ЦИК, от Българския институт по метрология
изпратиха списък на лицата, които присъстваха. Докладвам ви го за
сведение.
С вх. № НС-18-1/14.09.2022 г. във връзка с нашето писмо от
същата дата, с което поканихме Мисията за наблюдение на избори
на 19 септември, мисля, че от 10,30 ч., на среща в Централната
избирателна комисия, са ни информирали, че от 11,00 ч. на същата
дата е насрочен брифинг на Мисията с всички посланици на страни –
членки на Организацията за сигурност и сътрудничество, като
брифингът ще приключи в 12,00 ч., поради което ни молят за покъсен час, а при невъзможност – да определим друг ден.
Колеги, тъй като и работата на Централната избирателна
комисия е доста натоварена, и предвид това да е удобна срещата за
Централната избирателна комисия ви предлагам да ги поканим на
21 септември, сряда, от 15,00 ч., като в рамките на 30 – 40 минути
отговорим на поставените въпроси, към които проявяват интерес.
Имате ли друго предложение? Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, в тази точка последния ми доклад ви докладвам за
сведение. С вх. № НС-09-201/14.09.2022 г. сме получили заповед от
9 септември 2022 г. на административния ръководител на Софийска
градска прокуратура, с която за обезпечаване организацията на
работа на Софийска градска прокуратура във връзка с провеждането
на изборите на 2 октомври определят дежурни прокурори и съдебни
служители на 1 и 2 октомври. Докладвам ви го за запознаване, като
копие от заповедта ще бъде на разположение на всички в
Деловодството.
Следващ докладчик – госпожа Матева. Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във връзка с
частичните избори на 9 октомври 2022 г. в община Вълчи дол ви
докладвам

писмо

с

вх. № ЧМИ-00-49/15.09.2022

г.

от

„Информационно обслужване“ АД с резултати от извършена
проверка

относно

действителността

на

регистрацията

на

кандидатите за кметове съгласно чл. 413 от Изборния кодекс и
Раздел V от Решение № 966-МИ на Централната избирателна
комисия, изменено с Решение № 1099-МИ. Всички кандидати
отговорят на изискванията да бъдат избирани и към момента на
извършване на проверката, 9,00 ч. на 15 септември 2022 г., не са
открити данни някой от кандидатите да е регистриран в друго
качество за участие в изборите – за сведение.
Колеги, докладвам ви писмо от 24 Районна избирателна
комисия, вх. № НС-15-144/14.09.2022 г., с което ни уведомяват, че
поради наличие на свободни машини, определени за РИК 24, на
район „Сердика“ са предоставени два броя машини вместо заявения
един, и с оглед посоченото е предоставен и график, съдържащ
времето и мястото за поставяне на тези машини с инсталирана
демоверсия на територията на район „Сердика“, като е посочено в
кои квартали, къде ще бъдат поставени. В „Банишора“ например в
градината „Майчин дом“, в градина „Алжир“; в „Орландовци“ пред
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магазин Билла; във „Фондови жилища“ пред магазин за хранителни
стоки и така нататък, така че са подбрани удачни места с висок брой
движения на хора и човекопоток, както е и определено отговорно
лице – технически сътрудник, който да съпровожда машините.
Докладвам за сведение.
По същия начин за сведение ви докладвам писмо, вх. № НС05-49/13.09.2022 г., изпратено ни от областната администрация на
Софийска област, с което ни изпращат актуализирана справка за
мястото на поставяне на специализираните устройства, и времето,
което е необходимо тези устройства да бъдат в съответната община
на територията на Софийска област, за да могат да се извършат
пробни гласувания. Изпратен е много подробен график с градовете,
местата, дните и часовете, както и отговорните лица, които ще
съпровождат машините. Този график, както и предходният ще бъдат
обобщени в справката, която докладвах от останалите областни
управители, в общини на районни избирателни комисии преди
няколко заседания.
Колеги, както ви докладвах вчера, изпратените екрани на
електронните бюлетини за гласуване за народни представители са
проверени от администрацията и проверките са публикувани във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали и крайни бюлетини,
като в подпапката са качени изпратените от „Сиела Норма“ АД, а в
самата папка по райони с надпис „Проверка“ са публикувани
проверените от звено „Регистри“ електронни бюлетини, така че ще
ви моля, който има желание, да ги провери и утре ще ги докладвам
за одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Имам няколко преписки, колеги, с последващо одобрение да
приемем текста на съобщението. То вече е качено на нашата
страница.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-00-216 от днес ни е
изпратен списъкът на служителите на „Информационно
обслужване“ АД, които ще направят въпросната презентация. Осем
имена са. За сведение – предал съм имената на госпожа Манолова, за
да осигури достъп.
„Информационно обслужване“ АД освен това ни е отговорило
какво предлага да се запише в договора, по който продължаваме
преговорите. Само да съобщя номера – НС-00-217. Да, за
запознаване, и назначената комисия ще трябва да се събере, да го
разгледа, тъй като става въпрос за редакции. В тях е важно кое как
ще се редактира.
И още една подробност, свързана с тази обществена поръчка –
на господин Цветков днес му изтича договорът.
Продължавам със следващи доклади. С вх. № ЦИК-07-113 от
14 септември 2022 г. ни е изпратено едно искане да акредитираме
няколко члена от Мисия за наблюдение, които всъщност са членове
на Международния конгрес на парламентаристите. Предлагам да го
препратим към Външно министерство. Всъщност това е нещо
базирано в Пакистан, съвсем не съм наясно, за първи път чувам, че
има такива международни мисии. За нас е за сведение, разбира се, а
по компетентност на Външно министерство.
С вх. № ЦИК-07-59/1 от 13.09.2022 г. е постъпило писмо, с
което искат от нас да се произнесем с препоръка по кандидатурата
на господин Янг Ин Сик за генерален секретар на Асоциацията на
Световните Избирателни Органи (A-WEB). Ще подготвя два реда
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отговор, такъв какъвто сме изпращали, и ще го докладвам на
следващо заседание.
С вх. № ЦИК-07-114/14.09.2022 г. е едно писъмце, с което
искат да изпратим координатите, дори са попълнили една табличка.
Просто да потвърдим, че това са нашите координати – уеб адрес,
телефон са посочили. Това е искане или молба от някаква
институция, която готви предварително планиране за медиите в
Обединеното кралство Ирландия. Освен да кажем „да“, друго не
можем да се произнесем.
С вх. № ЦИК-07-9/1 е постъпила покана да се включим в
международната конференция, организирана от Избирателната
комисия на Индия, която ще се състои на 1 и 2 октомври 2022 г.
Това е за сведение. Съобщих номера, ако някой иска да разгледа
подробностите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ
докладчик в тази точка – госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка с
вх. № ЦИК-16-11 от 15 септември. По електронната поща е
получено с прикачен файл „Заявление за достъп до информация“ от
Йоана Владимирова Георгиева, Euronews България, като желае да ѝ
бъде предоставена обществена информация относно разбивка на
разходите на парламентарните избори за последните пет години, а
именно периодът 2017 – 2022 г., включително изборите 2+1
парламентарни и президентски, и сочи предпочитаната форма.
Предлагам да препратим на главния секретар на Министерския
съвет заявлението за достъп до обществена информация на госпожа
Георгиева по компетентност и да гласуваме в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам, ако сте съгласни, да бъде с
копие до…
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз така съм го написала: с копие. То
е ясно, че като препращаме, винаги има копие.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. Колеги, има
ли други предложения? Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, следващ докладчик – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви на първо място за
сведение писмо от Съвета за електронни медии във връзка с наше
искане да ни предоставят запис от 12 септември тази година на
програма на ТV1 на доставчика на медийната услуга „ТV1
България“ ЕООД – интервю с Христо Казанджиев в предаването
„Денят с Веселин Дремджиев“. Ще прегледам изпратения ми линк,
за да установя дали е извършено нарушение относно правилата за
предизборната

кампания,

така,

както

получихме

сигнал

за

евентуално такова предизборно нарушение.
Докладвам ви вх. № НС-09-190/08.09.2022 г., писмо от
Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Кърджали, с
което искат да им предоставим информация по досъдебно
производство по съответния номер по описа на Окръжния следствен
отдел във връзка с лицето Якуб Мустафа Хасан, със съответното
ЕГН, за гласуване в избирателна секция в Измир, Република Турция,
община Мендерес, квартал Газипаша. В моя папка от днес ще видите
проект на писмо до Окръжния следствен отдел, с което им
предоставяме копие от списъка за гласуване извън страната в същата
секция, както и решението, с което сме назначили членовете на
Секционна избирателна комисия, относно искането да бъдат
прегледани оригиналите от изпратените избирателни списъци. Има
текст, с който предлагаме да се запознаем всеки работен ден в
работно време. Моля да го прегледате и да го подложим на
гласуване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам ви вх. № МИ-04-02155/14.09.2022 г., писмо от Столичната дирекция на вътрешните
работи – 6 районно управление, с което ни искат да предоставим
оригинал или заверено копие, четливо, на списък на дописаните в
избирателния списък за втори тур от 3 ноември 2019 г. избори за
общински съветници и кметове в 24 Секционна избирателна
комисия, район „Овча купел“, където фигурира лицето А. Х.
А., със съответното ЕГН. В моя папка от днес ще видите проект на
писмо до Столичната дирекция на МВР – 6 РУ, с което ги
уведомяваме, че избирателните списъци не се съхраняват в
Централната избирателна комисия от изборите за общински
съветници и кметове, проведени през 2019 г., и да се обърнат за
предоставяне исканата информация

към администрацията на

Столична община – Район „Овча купел“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля да гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, следващ докладчик – госпожа Солакова.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Колеги,

първо

за

последващо

одобрение във вътрешна мрежа писмото до кметовете на общини за
осигуряване на дежурства в съботния ден, 17 септември, когато
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изтича срокът за подаване на заявления. Случаите са описани в
самото писмо. Моля да последващо одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във вътрешната мрежа е и писмото до
„Сиела Норма“ АД, което вчера беше гласувано, днес е изпратено.
Само като уведомление.
А за сведение ви докладвам вх. № НС-05-51 – запитване от
Общинска администрация до колко часа да са дежурствата на 17 и
24 септември 2022 г. На 17-и ние сме изпратили писмо, с което сме
посочили и срока, в който трябва да се организира дежурство от
кмета на общината.
За сведение ви докладвам и писмо с вх. № НС-0553/15.09.2022 г. – заповед на областния управител на област София,
за определяне на зали 1 и 6 в НДК за приемане на изборните книжа и
материали от секционните избирателни комисии, съответно в 23-ти
и 25-и изборен район с оглед извършване обследване на залите.
Колеги, докладвах ви за запознаване писмо с вх. № НС-04-57
от 14 септември от Министерството на финансите с приложен
проект на доклад и постановление на Министерския съвет за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната
избирателна комисия за 2022 г., свързани с обезпечаването на
сключения договор за изпълнение на дейности по осигуряване на
машинното гласуване. Във вътрешната мрежа е изготвен проект на
писмо до министъра на финансите за съгласуване по реда на чл. 32,
ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация на представените проекти без бележки.
Моля за одобрение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания?
Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ НС-03-471/15.09.2022 г. Писмото е от областния управител на
област Пловдив, адресирано е до министър-председателя. Нямам
обяснение по какъв начин, но по електронната поща на Централната
избирателна комисия е пристигнало и в Централната избирателна
комисия. С писма от 2 и 3 септември Централната избирателна
комисия заяви необходимия тираж на бюлетините по изборни
райони, включително и за Пловдив № 17.
Само за справка – на изборите за народни представители на
14 ноември 2021 г. от общия брой избиратели 289 927, броят на
гласувалите е 97 427, а броят неизползвани бюлетини е 266 470.
Подобна е картината и за изборите за президент и вицепрезидент.
Към момента не правя предложение за промяна в тиража на
бюлетините.
За сведение ви докладвам писмо от община Белово с вх.
№ НС-06-126/15.09.2022 г. във връзка с определяне на избирателни
секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със
затруднения в придвижването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В „Административни
преписки“? Ако не е спешно за днес, моля да остане за утре.
Госпожо Стоянова, за утре ли остава Вашият доклад или
засега? Добре.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви, в папка на
колегата Войнов трябва да е писмото, вх. № НС-23-136 подпапка
„Карго-партнер“ е именувана, писмо със справка. Това писмо е в
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отговор на изпратеното вчера от нас до „Карго-партнер“. Към това
писмо има представена справка, която ние изискахме във връзка с
логистиката по изваждане на машини от склада. В това писмо има
поставени и допълнителни въпроси към нашето. Докладвам ви в
момента това писмо да се запознаете с неговия текст. Ще ви
предложа в утрешното заседание наш текст за отговор на писмото,
като бих искала да коментираме кратко на работна група
поставените въпроси.
РОСИЦА МАТЕВА: Може ли в „Административни преписки“
да докладвам проверката на ГРАО?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, заповядайте,
госпожо Матева, преди точка единадесета.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви пристигнала
проверка от ГД ГРАО във връзка с кандидатите за частичните
избори на 9 октомври в община Вълчи дол. Писмото е вх. № ЧМИ04-03-14/15.09.2022 г. Главен директор господин Г. ни уведомява, че
всички кандидати от представения списък отговарят на условията на
чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

продължаваме с точка единадесета:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия са постъпили два сигнала. Единият е от Д. Н. –
общински координатор на партия „Има такъв народ“ за
община Хасково, вх. № на сигнала НС-10-32/14.09.2022 г. И другият
сигнал е от Данаил Вълков – общински координатор на партия „Има
такъв народ“ за община Димитровград, вх. № НС-10-32/1 също от
14 септември.
Двата сигнала са с едно и също съдържание. И в двата се сочи
нарушаване на нормативните изисквания за защита на личните
данни на членове на секционните избирателни комисии, като три
имена, ЕГН, телефонен номер и партия на лицата, предложени от
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партия „Има такъв народ“ за членове на секционните избирателни
комисии в Димитровград и в Хасково, са били изпратени като
снимки по вайбър с таблици на въпросния общински координатор.
Двете лица са подали жалби до Районна избирателна комисия –
Хасково, за това, че евентуално има изтичане на информация и
лични данни от Районната избирателна комисия. Районната
избирателна комисия не е разглеждала жалбите и съответно не е
препратила сигналите по компетентност. Това е в резюме
изложението на двата сигнала.
И двата сигнала са до Централната избирателна комисия и
копие до Комисията за защита на личните данни. Тъй като обаче не
става ясно дали са изпратени до Комисията за защита на личните
данни, която в случая е компетентна да се произнесе по тях,
предлагам с протоколно решение да изпратим до КЗЛД двата,
получени

в

Централната

избирателна

комисия,

сигнала

за

произнасяне по компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
предложения?
Моля да гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Определям госпожа Матева да води заседанието за кратко.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпила в
Централната избирателна комисия по имейла жалба с вх. № ЧМИ12-1 от вчерашна дата. Жалбата е от Д. Т., представляващ на
Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на
община Вълчи дол за изборите на 9 октомври 2022 г. Жалбата е
насочена срещу решение № 158-ЧМИ на Общинска избирателна
комисия – Вълчи дол. Оплакванията на госпожа Точева се състоят в
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това, че в съответното решение, което оспорва, Общинската
избирателна комисия е определила пореден брой на участващите
партии, коалиции и съответно независимия кандидат, като е
посочила всички субекти, допуснати до участие в избора, а в същото
време се установява към края на деня, 15 септември, когато изтича
срокът, че коалиция „БСП за България“ не е регистрирала кандидат
за участие в тези избори. Поради тази причина госпожата счита, че
би следвало в това решение коалицията да не бъде отразявана като
определена с пореден номер в решението и не следва да участва
изобщо в жребия при определяне на тези поредни номера. Излага и
аргументи по тълкуванието на текста от закона, регламентиращ реда
за определяне на поредните номера в бюлетината и тегленето на
жребия.
Подготвила съм в моя папка решение по тази жалба, което
потвърждава решението на Общинската избирателна комисия, като в
резюме ще ви изложа аргументите. Оспореното с тази жалба
решение на Общинската избирателна комисия е основано на
съответния текст в чл. 423 от Изборния кодекс, както и на решение
№ 14-05-МИ от 9 септември на Централната избирателна комисия,
което решение е за определяне на поредните номера на партии и
коалиции за участието в частичните избори на 9 октомври 2022 г.
В това решение на Централната избирателна комисия са
определени поредните номера на четири политически субекта,
допуснати за участие в тези избори. В оспореното решение на
Общинската избирателна комисия всъщност по същество ОИК е
определила поредността на независимия кандидат за участие в този
избор, който съвсем законосъобразно е посочен с пореден номер,
след останалите политически субекти, пет. Чисто технически в
решението на Общинската избирателна комисия в диспозитива е
преповторен и този, който е от решението на Централната
избирателна комисия, като са посочени и самите политически
субекти с поредните им номера от решението на Централната
избирателна комисия. Поради което считам, че решението на
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Общинска избирателна комисия – Вълчи дол, е законосъобразно, не
противоречи на разпоредбата на Изборния кодекс, както е и
абсолютно съобразено с решението на Централната избирателна
комисия за определяне на поредността.
Като в решението на Централната избирателна комисия е
посочено, че когато партия или коалиция не е регистрирала
кандидатска листа в частичния избор за кмет на община Вълчи дол,
в бюлетината не се изписва нейният номер и за нея не се оставя
празен ред, което съм изрично изложила в мотивационната част на
предлаганото от мен понастоящем решение, което следва да бъде
съобразено, и съм сигурна, че ще бъде съобразено от Общинската
избирателна комисия при вземане и постановяване на следващите си
решения за определяне на кандидатите.
Предлагам ви да приемем решение в смисъла, който съм
изложила и който ви докладвах в момента, с което ще потвърдим
решение № 158-ЧМИ/13.09.2022 г. на ОИК – Вълчи дол.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз ви предлагам поне в
диспозитива да стане ясно, че решение № 158 е така, както е в
относно на ОИК – Вълчи дол, а то е за обявяване на поредни номера
в бюлетината на местни коалиции и независими кандидати, защото
те имат правомощие само в тази насока – да обявят номерата на
местните коалиции и независимите кандидати.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Приемам корекцията, да, така е.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
други становища по предложения проект на решение? Не виждам.
Подлагам го на гласуване, с корекцията, която беше направена
и приета от докладчика.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 1429-МИ/15.09.2022 г.
Заповядайте, колега Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, връщам на доклад, вх. № НС20-43/1 от 13 септември – сигнал от Съвета за електронни медии, в
който се твърди, че телевизионната програма „България 24“ на
доставчика на медийните услуги „Вижън Лаб“ ЕООД на 9 септември
от 18,00 до 18,46 ч. е излъчила интервю с представител на
Политическа партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“,
без наличие на публикувана информация за договор с доставчика.
Има приложен и един брой запис на програмата. След преглед на
предоставения материал се установи, че е излъчен такъв материал,
както и че на интернет страницата на доставчика на медийни услуги
няма публикувана информация за наличие на сключен договор
между доставчика на медийните услуги и политическия субект за
отразяване предизборната кампания на партията.
В моя папка от днес ще видите проект на решение, с което
установяваме нарушение на разпоредбата на чл. 180 от Изборния
кодекс по отношение на доставчика на медийните услуги. Моля да
се запознаете, колеги, и да го подложим на гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по проекта?
Подлагам на гласуване така предложения проект.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 1430-НС/15.09.2022 г..
Следващият докладчик в тази точка съм аз. Колеги, както
обсъдихме преди започване на заседанието, поради спешност на
сигнала с вх. № НС-22-233/15.09.2022 г., с който ни се изпраща
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информация, че до вход на училище 131 СОУ в София в първия
учебен ден се раздава безплатно книга за деца с логото на
политическа партия, регистрирана за участие в изборите, а именно
ПП „Възраждане“. Има и приложен снимков материал. Обсъдихме и
решихме да препратим сигнала по компетентност на Районна
избирателна комисия 23, тъй като то наистина е от нейната
компетентност, така че го докладвам в момента само за сведение.
Надяваме се, че Районна избирателна комисия 23 вече е взела
отношение по сигнала.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Може ли да ме включите извънредно
в тази точка?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Докладвам писмо с вх.
№ НС-23-140, в папката с мои инициали се намира, което съдържа
сигнал от председател на Националната федерация „Култура“ при
КТ „Подкрепа“ във връзка с изява на директора на Драматичен
театър – Ловеч, на 13 септември. Сигналът завършва с текста: „Моля
сигналът да бъде разгледан от Централната избирателна комисия, а
не от РИК – Ловеч“, където са изложени еди-какви си причини,
въпреки което предлагам този сигнал да бъде изпратен по
компетентност там, където трябва да бъде изпратен: в Районната
избирателна комисия – Ловеч.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложението на колегата Георгиев? Не виждам.
Моля да го гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
последните доклади за днес са в точка пета:

Колеги,

и

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № НС-23-131. Писмото е от Държавна агенция
„Национална сигурност“ и с него ни уведомяват, че в отговор на
изпратеното от Централната избирателна комисия с приложен
списък от „Сиела Норма“ АД, съдържащ имена и ЕГН на техници,
ни уведомяват, че за три лица считат за нецелесъобразно да се
възлагат дейности със специализираните устройства за електронно
машинно гласуване. Както ви докладвах на предишно заседание и
писмото от МВР за същия списък лица, там за пет лица имат
съображения. В тази връзка предлагам да изпратим писмо на „Сиела
Норма“ АД, с което да ги уведомим, че тези осем лица нямат право
да изпълняват дейности със СУЕМГ и да им поискаме за останалите
лица да ни уведомят каква дейност ще извършват в склада на „Карго
Партнер“ в посочения период.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Постъпило е писмо от „Сиела Норма“ АД с
вх. № НС-23-130. С него ни предоставят информация относно
получени в „Сиела Норма“ обаждания от районните избирателни
комисии с въпроси относно възможността да получат допълнително
ролки за машините, които са инсталирани с демо версия.
Информират ни, че от три районни избирателни комисии са
поискали съответно 20, 10 и 15 ролки. В тази връзка предлагам да
изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД, с което да ги уведомим, че
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може да доставят допълнително ролки хартия за тези три районни
избирателни комисии, съответно 20, 10 и 15 ролки, и да ги
уведомим, че при необходимост от допълнителни ролки хартия
районните избирателни комисии следва да изпратят искането си към
Централната избирателна комисия.
Уважаеми колеги, предлагам след като уточним с районните
избирателни комисии, тези три, в утрешното заседание да ви
предложа проекта за писмо.
Сега ви докладвам следващо писмо от „Сиела Норма“ АД, вх.
№ НС-23-138. Във връзка с предстоящата работа по инсталиране на
машините се обръщат към нас с молба за осигуряване на смарткарти,
флашпамети, списъка с преференции за изборите за народни
представители, а също така молят да получат и списъци с
избирателните секции в страната и в чужбина, в които ще има
машинно гласуване, които да съдържат брой машини, адрес и номер
на избирателните секции. Тъй като, предполагам, до края на деня ще
уточним броя на машините и избирателните секции извън страната,
предлагам за запознаване сега да остане и в утрешното заседание да
изготвим писмо.
Уважаеми колеги, във връзка с писмото предлагам засега само
да ги попитаме за допълнителните 500 броя флаш носители за какво
ще бъдат използвани от операторите, които ще инсталират
машините?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
предложения?
Моля да изпратим такова писмо за уточнение от страна на
изпълнителя с цел подготовката на материалите, които са
необходими.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Войнов, продължете, ако обичате.

36

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от
Министерството на електронното управление, Българския институт
по метрология и Българския институт за стандартизация с вх. № НС04-59, с което ни уведомяват, че са открили непълноти в
предадените информационни активи. Непълнотите са изброени в
няколко точки. Може да се запознаете с тях. Искат да им бъдат
предоставени липсващите неща. Също така ни изпращат правила
относно условията и изискванията за участие на представители на
регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и
инициативни комитети на НПО-тата за удостоверяване на
несъответствията по чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс, и в тази
връзка искат да ги уведомим какви нива на достъп могат да имат
тези лица.
В заключение, моля да предоставим лице за контакт от страна
на ЦИК и на „Сиела Норма“ АД. Тъй като току-що го получихме
това писмо, предлагам на този етап за запознаване само, за да може
да бъдат подготвени необходимите информационни активи, които да
бъдат изпратени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов,
друг доклад имате ли в тази точка?
Колеги, по отношение на това писмо, както предложи
докладчикът, утре ще вземем решение във връзка с това, което се
изисква.
Колеги, в тази точка ще ви докладвам две писма. Както
изискахме от нашите IT-експерти да ни предоставят предложенията
си за подготвителни дейности във връзка с предстоящото доверено
изграждане на изходния код, докладвам ви с вх. № НС-23133/15.09.2022 г. септември предложението за пробно извършване
на процеса по доверено изграждане, като ни сочат какви материали
са необходими и предлагат това да се случи в Централната
избирателна комисия в присъствието на цялата комисия, за да може
да се запознаем подробно с процеса на генериране.
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Колеги, в тази връзка ви предлагам това пробно извършване на
процеса да се направи утре, 16 септември, може би в по-късния
следобед предвид ангажиментите на Централната избирателна
комисия и демонстрацията, която ще направи „Информационно
обслужване“ на процеса по компютърна обработка. Да информираме
експертите, които са ни направили това предложение, а утре в
началото на заседанието вече ще вземем в по-конкретни детайли
нашето решение. Само сега да ги информираме, че ще се състои
утре.
Имате ли други предложения?
Ако няма, моля да гласуваме такова решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Колеги,

следващият

ми

доклад

е

с

вх.

№

НС-23-

135/15.09.2022 г. Това е пак във връзка с вчерашната работна среща
с IT експертите, като бяха поели ангажимент да ни изпратят план за
действие по подготовката на довереното изграждане и генерирането
на ключовете. В моя папка е изготвеният план, в Excel формат.
Съдържа 11 стъпки, с посочване на допълнителна информация
предложението им кой да консултира съответната дейност и кой да
го извършва, като ние, припомням само, че им предложихме те да
направят предложение между тях кой какво ще прави. Също и
времеви график са предложили до коя дата е добре да се направи и
някои бележки по отделните дейности.
Колеги, тъй като този процес, съгласно и нашите правила за
доверено изграждане, е свързан със закупуване на хардуерна
платформа – преносим компютър, на който ще се извършват тези
дейности в защитената среда, предоставена от Министерството на
електронното

управление,

ви предлагам

администрацията

да

извърши пазарно проучване за закупуване на такава хардуерна
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платформа с параметрите, посочени в нашето решение. Те са същите
и в плана, който са предоставили експертите, с някои допълнителни
възможности може би с оглед сигурността на компютъра, който ще
се използва, и утре до обяд да е готово тяхното проучване откъде
може да бъде закупен такъв компютър, съответно и на каква цена, за
да можем да го организираме в рамките на утрешния ден. А пък в
останалата част ви моля да се запознаете и утре ще го обсъдим дали
го приемаме, така както е предложен, съответно и разпределението
на отговорностите помежду им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с това се
изчерпа дневният ред.
Закривам заседанието на Централната избирателна комисия.
Насрочвам следващото за утре, 16 септември 2022 г., от
14,00 ч. предвид демонстрацията, която обикновено продължава подълго, на „Информационно обслужване“

АД във връзка с

компютърната обработка на данните от гласуването. Благодаря ви.
(Закрито в 17,45 ч.)
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