
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 246 

 

На 16 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели в 

изборите на 02.10.2022 г. 

Докладват: Севинч Солакова, Любомир Георгиев 

2. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 1424-НС от 15 септември 2022 г. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Проект на решение относно допускане на партия за участие 

в частичния избор за кмет на кметство насрочен на 23.10.2022 г. 

Докладва: Росица Матева 

4. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов, Гергана Стоянова 

5. Медийни пакети. 

Докладват: Димитър Димитров 

6. Гласуване извън страната. 

Докладва: Елка Стоянова, Йорданка Ганчева 

7. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Цветанка Георгиева, 

Йорданка Ганчева, Гергана Стоянова,, Георги 

Баханов,, Любомир Георгиев, Красимир Ципов, 

Севинч Солакова,  

8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Любомир Георгиев, Гергана Стоянова 
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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, Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Цветозар Томов 

 

Заседанието бе открито в 14.30 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и господин Димитър Димитров – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Дванадесет членове сме в залата. Имаме кворум за заседание.  

Началото на заседанието е със закъснение с оглед 

продължилата демонстрация на компютърната обработка за 

резултатите от гласуването на 2 октомври 2022 г. и подготовката на 

преписките, по които трябва да вземем решение в днешното 

заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред:  

1. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 1424-НС/15.09.2022 г. с докладчик господин 

Войнов. 

2. Проект на решение относно допускане на партия за участие 

в частичния избор за кмет на кметство насрочен на 23.10.2022 г. 

Докладчик – госпожа Матева. 

3. Машинно гласуване, с докладчик господин Войнов и аз в 

тази точка. 

4. Медийни пакети, с докладчик господин Димитров. 
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5. Гласуване извън страната с докладчик госпожа Елка 

Стоянова. 

6. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели в 

изборите на 2 октомври 2022 г. с докладчици госпожа Солакова и 

господин Георгиев. 

7. Доклади по административни преписки, с докладчици аз, 

госпожа Матева, господин Димитров, госпожао Георгиева, госпожо 

Ганчева, госпожа Стоянова, господин Баханов, господин Георгиев, 

господин Ципов и госпожа Солакова. 

8. Доклади по дела, жалби и сигнали, с докладчик господин 

Георгиев и госпожа Гергана Стоянова. 

От заседание по уважителни причини отсъства колегата 

Томов.  

Имате ли предложения по дневния ред?  

Госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля да ме включите в Машинно 

гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други?  

Госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С оглед изтичащия срок утре за 

подаване на заявления за издаване на удостоверения за гласуване на 

друго място, ще помоля да се прецени дали не е добре регистрацията 

на наблюдателските организации да мине по-рано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. Може би в 

първа точка. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Защото те могат да гласуват с 

удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, тоест точка 

шеста ще стане точка първа.  

Има ли други предложения?   

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 
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Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, преди да започнем по дневния ред, ще ви предложа 

да вземем едно решение във връзка с вчерашен мой доклад. В моя 

папка от вчера ви докладвах писмо с вх. № НС-23-133/15.09.2022 г. 

предложение от IT-експертите към Централната избирателна 

комисия във връзка с подготовката на процеса за създаване на 

доверен билд на софтуера за машините за гласуване, които ще се 

използват в изборите на 2 октомври 2022 г.  

Тъй като вчера коментирахме тази тренировка да бъде 

извършена в днешния ден, към края на работния ден ви предлагам да 

вземем следното решение: дейностите да се извършат в Централната 

избирателна комисия от IT-експертите така, както те са предложили 

в плана, предоставен с вх. № НС-23-135/15.09.2022 г.  

За целта да им бъдат предоставени следните материали: лап-

топ марка Dell с регистрационен № Р-26-Е-001 и инвентаризационен 

номер 2041-ЦИК-143. Да им бъдат предоставени три броя 

флашпамети, които са без съдържание в тях от флашпаметите, от 

които бяха извлечени данни от машинното гласуване и които са 

предвидени да се използват в предстоящите избори, като при 

необходимост им бъдат предоставени още две флашпамети от 

същите, една машина от тестовете на извършвания доверен билд, 

като се използват машините, които са в Централната избирателна 

комисия с инсталирана демоверсия на софтуера за гласуване на 

2 октомври и на която ще може да бъде тестван  генерирания код. 

Процесът, който ще се извърши, е на предоставения 

компютър на IT-експертите да бъде изтеглена операционната 

система, необходима за създаването на доверения билд, тя да се 

инсталира на съответния лаптоп, след което да им бъде 

предоставено копие на изходния код на софтуера за гласуване, който 

се съхранява в касата в Централната избирателна комисия, тъй като, 

както всички знаем, оригиналът, предоставен от изпълнителя по 
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Договор № 20 „Сиела Норма“ АД беше предоставен с приемо-

предавателен протокол на Министерството на електронното 

управление, БИМ и БИС за целите на удостоверяването по чл. 213а 

от Изборния кодекс и този процес да се извършва в присъствието на 

членовете на Централната избирателна комисия.  

Колеги, ако смятате, че съм пропуснала нещо, моя да ме 

допълните.  

Това, с което си допълвам предложението, е: по време на този 

процес, който е пробен, ще бъде воден стенографски протокол, за да 

могат да се записват всички стъпки, които извършват експертите.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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.  

Сега вече можем да започнем с първите доклади по дневния 

ред. Както решихме, първо ще започнем с проектите на решения за 

регистрация на наблюдатели. Заповядайте, госпожо Солакова.  

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИИ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 02.10.2022 Г. 

Определям госпожа Матева да води заседанието. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа е проектът на 

решение. Постъпило е заявление с вх. № 32 от 15 септември 2022 г. 

от Сдружение за трансатлантически просперитет „Наблюдателна 

мисия България“. Сдружението е регистрирано с Решение 1337-НС 

от 6 август 2022 г. като българска неправителствена организация за 

участие с наблюдатели в изборите за народни представители. На 

2 октомври 2022 г. 
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Всички необходими документи са приложени към  

попълненото и подписано от представляващия сдружението 

приложение. Извършена е проверка и от всички 17 лица. За три от 

тях е установено несъответствие и при повторна проверка се оказва, 

че за едно лице не са установени несъответствия при новата 

проверка. Затова ви предлагам да регистрираме 15 души, за които 

няма установени несъответствия и те отговарят на изискванията и 

могат да бъдат регистрирани като наблюдатели от тази организация. 

Предлагам ви да приемем решение в този смисъл.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по докладвания проект? Не виждам.  

Подлагам го на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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.  

Решението е № 1431-НС/16.09.2022 г. 

Следващият докладчик е колегата Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папката с мои 

инициали от днес е проект с № 420 относно искане да бъдат 

регистрирани като международни наблюдатели представители на 

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Постъпило е писмо 

с вх. № НС-04-01-1-10/16.09.2022 г. от Министерството на външните 

работи, с което се иска регистрацията на наблюдатели като 

наблюдателите са общо 30 лица представители на Парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа. 

Предлагам Централната избирателна комисия на основание 

чл. 57, ал. 1, т. 14 и чл. 112 със съответните текстове от Изборния 

кодекс и Решение № 1235 от 11 август на Централната избирателна 

комисия да реши: Регистрира следните лица като международни 

наблюдатели представители на Парламентарната асамблея на Съвета 

на Европа. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по така представения проект на решение? Не виждам. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

Решението е № 1432-НС/16.09.2022 г. 

 

Преминаваме към трета точка. 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ДОПУСКАНЕ НА 

ПАРТИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИЯ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА 

МЕТСТВО, НАСРОЧЕН ЗА 23.10.2022 Г. 

Колеги, моля в папка с моите инициали да се запознаете с 

проекта на решение. 

Постъпило е днес, на 16 септември 2022 г. заявление от ПП 

„Земеделски народен съюз“ за допускане до участие в частичния 

избор за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца, 

насрочен на 23 октомври 2022 г. Заявлението е подписано от 

представляващия партията.  

Към заявлението е представено удостоверение за актуално 

състояние от 14 септември след датата на насрочване на частичния 

избор.  

Останалите документи са представени към заявление, 

заведено под № 1 в регистъра за тези частични избори, тъй като 

партията е допусната с Решение № 14 на Централната избирателна 

комисия за участие в частичните избори на кметство Дълбоки, 

община Стара Загора, така че в тази преписка се намира и 

удостоверение 48-00-464/19.08.2022 г. на Сметната палата за 

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

Представено е и пълномощно, подписано от представляващия 

партията в полза на Я. И. Х., който подаде документите в 

Централната избирателна комисия.  
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Партията е регистрирана за участие в общите избори за 

общински съветници и кметове с Решение 1032-МИ от 10 септември 

2019 г., така че са налице основанията на Изборния кодекс и на 

решенията на ЦИК за допускане до участие в частичните избори и 

предлагам да вземем решение, с което да допуснем партия 

„Земеделски народен съюз“ за участие в частичния избор за кмет на 

кметство Боденец, община Мездра, област Враца, насрочено на 

23 октомври 2022 г. Наименованието, заявено на партията в 

бюлетината, е така, както е изписано без кавичките, така че ви 

предлагам, колеги, ако нямате някакви предложения по текста на 

решението – не виждам становища - подлагам на гласуване този 

проект за решение.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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.  

Решението е с № 1433-МИ/16.09.2022 г.. 

 

Преминаваме към точка четвърта: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, колега Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, връщам на 

доклад писмото от Министерството на електронното управление, 

Българския  институт по метрология и Българския  институт по 

стандартизация с вх. № НС-04-59, което докладвах вчера за 

запознаване.  

Подготвил съм отговор писмо до трите институции, което 

може да видите в моя папка, в което предоставяме информационните 

активи от техническия носител, така както бяха написани в 

становището на констативния протокол на експерта, който копира 

този диск. Също така приложено изпращаме и техническото 

приложение на изпълнителя, както и исканите документи по 
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Методиката и процедурите по посочените точки. Казваме им, че 

достъпът до изходния код се определя съгласно точка 9 от нашето 

решение № 1389 при изисквания, определени от министъра на 

електронното управление, председателя на БИМ и председателя на 

Управителния съвет на БИС, както и им указваме, че контактът с 

Централната избирателна комисия се осъществява на адрес 

cik@cik.bg. Може да се запознаете с писмото в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

извинявайте, ако ви бавя. Исках нещо да погледна. Имах нещо 

предвид. Само две-три минути, колеги.  

Колеги, имате ли изказвания, предложения по текста? Аз се 

запознах с това, което ми липсваше.  

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Определям господин Димитров да води заседанието, за да 

разпределя пощата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо 

с вх. № 23-138, което докладвах вчера, с което с писмото от „Сиела 

Норма“ АД искат да им предадем необходимите комплекти смарт 

карти и флаш носители и допълнителни списъци с избирателните 

секции в страната и извън страната с техните адреси.  

Подготвил съм писмо до „Сиела Норма“ АД, което може да 

видите в моя папка под номер 3898, в което предлагам да им 

предоставим смарткартите, с които разполагаме от гласуването в 

страната и тъй като те са повече от необходимите карти за СУЕМГ в 

страната, съм написал, че следва да ни върнат останалите и също 

така и смарткартите, с които разполагаме, използвани на изборите 

извън страната и необходимият брой  флашпамети, като им оказваме 

също къде се намира списъкът с избирателните секции.  

mailto:cik@cik.bg
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Тук има техническа грешка в писмото -  абзацът „Списъкът с 

избирателните секции в страната“, а не „извън страната“ е 

публикуван на страницата на Централната избирателна комисия в 

Раздел „Машинно гласуване“, а е предложено да им изпратим 

списъка на избирателните секции извън страната, а също така и 

кандидатските листи за изборите за народни представители. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, господин Войнов. Предложението Ви е да одобрим 

този текст с протоколно решение. 

Колеги, има ли коментари, предложения към текста, който 

представи господин Войнов?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам броят на флашките да 

бъде 21 880. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви. Разбрах: тези корекции и автокорекции ще бъдат 

включени в окончателния текст на писмото.  

Затова, тъй като няма предложения, моля да преминем към 

гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Още едно писмо, което също бях 

докладвал за запознаване – НС-23-126/14.09.2022 г. Това е 

индикативният график за провеждане на обученията, който ни 

изпрати „Сиела Норма“ АД. Предлагам да го одобрим, тъй като и 

първото обучение все пак е насочено за днес малко по-късно, в 

късния следобед.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Имате думата за въпроси и уточнения.  

След като няма изказващи се, моля да гласуваме този график.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 



11 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Едно писмо за сведение с вх. №  НС-23-

147. Писмото е от Държавна агенция „Национална сигурност“. 

Уведомяват ни, че в отговор на изпратения от Централната 

избирателна комисия списък с данните на 10 лица, че при 

извършената проверка не е установено наличие на относима 

информация. За сведение е. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, господин Войнов. 

Госпожа Стоянова, имате думата в тази точка. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, понеже са 

свързани като доклади, в тази точка ще ви докладвам и 

предложението ми за две писма. Ще започна с първото като 

хронологическа поредност.  

В моя папка от днешна дата с № 39-01 предлагам да бъде 

изпратено едно писмо до „Сиела Норма“ АД като изпълнител по 

сключения Договор № 20 за дейностите за техническо и логистично 

обслужване на СУЕМГ, с цел внасяне изцяло на яснота, че е 

необходима пълна документална проследимост на 

местонахождението на всяко едно устройство за гласуване, 

идентифицирано по сериен номер, което е свързано и с 

изпълнението на техническите и логистични дейности вътре в 

склада. Затова с предложеното писмо предлагам съвсем ясно и точно 

да ги уведомим, че следва всяко едно движение да бъде отразявано 

документално по серийния номер на устройствата за машинно 

гласуване.  

Може да видите текста в моя папка, като в края на текста 

имам една автокорекция. Трябва да се добави думата „информация“, 

като има малко технически грешки, които съм отразила и ще бъдат 

поправени.  

Моля ви да погледнете текста и да гласуваме изпращането 

му.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Стоянова.   

Предлагам с направеното уточнение и ако няма други 

въпроси или коментари по текста на писмото, моля да го одобрим.  

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.  

Госпожо Стоянова, може да продължите с докладите. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е свързан с 

току-що гласуваното писмо, което изпращаме, както и с вчера 

докладвания вх. № НС-23-136, който номер вече в оригинали го има 

и в номера на писмо входящо от „Карго-партнер“. Има го в папката 

на колегата Войнов, с което писмо точно във връзка с изпълнението 

на дейностите в склада на „Сиела Норма“ АД ни отправят няколко 

въпроса на „Карго-партнер“.  

В моя папка от днешна дата с номер 3902 предлагам текст на 

писмо – отговор до „Карго-партнер“, във връзка с правните 

запитвания и принципно заради условията, по които ще се 

извършват дейностите по тяхното логистично осигуряване на 

машините за гласуване, по-конкретно в склада. В писмото е 

отразено, че спедицията от склада и приемането обратно следва да 

се отразява по сериен номер на всяко устройство, че Централната 

избирателна комисия определя реда и условията за осъществяване на 

това техническо и логистично осигуряване, съответно дава указания 

по какъв ред точно да бъде отразявано движението и подготовката 

на машините. 

Също така по-надолу в писмото във втория абзац конкретно 

сме изброили във връзка със сключения вече договор с изпълнителя 

„Сиела Норма“ АД разпределянето на различните разходи по 

изпълнението на дейностите по логистичното обслужване на 

машините.  
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В текста на писмото има оставени някои празни места, за 

които съм събрала необходимата информация и съм ги посочила с 

конкретни параметри.  

Предлагам ако няма  нещо в допълнение, в корекция, което 

желаете да предложите, да гласуваме изпращането на това писмо до 

„Карго-партнер“, за да бъде ясна комуникацията между всичките 

страни при изпълнението на тези дейности.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Стоянова. Мнения или 

коментари?  

След като няма, предлагам да гласуваме съдържанието на 

това писмо.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 

(Ерхан Чаушев). 

Господин Войнов, имате думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, моля за протоколно 

решение във връзка с писмото, което гласувахме до „Сиела Норма“ 

АД за предаване на смарткартите и флашпаметите, приемо-

предавателният протокол да бъде подписан от мен, колегата  

Димитров и колегата Георгиев. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението – протоколно решение.  

След като не всички колеги успяха да гласувате, моля да 

прегласуваме това протоколно решение.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (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. 

Благодаря Ви, господин Томов.  
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Колеги, има ли други доклади в „Машинно гласуване“?  

Заповядайте, госпожо Нейкова.  

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в моя папка е писмо с вх.  

№ НС-22-242/16.09.2022 г. Моля да се запознаете с писмото. То е 

във връзка с извършвана проверка от Централната избирателна 

комисия за допускане за работа в склада във връзка с подготовката 

на машинното гласуване. 

Предлагам, предвид поставения въпрос, да отговорим на 

лицето, че всички лица, за които се предлага да извършват дейности, 

свързани с машинното гласуване, се изпращат за проверка в 

Министерството на външните работи и Държавна агенция 

„Национална сигурност“ и след получаване на положително 

становище се допускат в склада, за което се уведомява „Сиела 

Норма“ АД и органите на МВР. В този смисъл да бъде изпратено - 

моля, режим на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада. Ако няма коментари, ви моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

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

няма.  

Госпожо Нейкова, имате ли друг доклад? Благодаря. 

С това, колеги, приключваме „Машинно гласуване“. 

 

Следват моите кратки доклади по точка пета :  

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

С вх. № НС-24-166/16.09.2022 г. медийният доставчик PSS 

Медиа груп BG, което включва няколко радиа: Радио „Витоша“, 

Радио „Веселина“, VOICE и така нататък, ни е запитал за договор на 

стойност 3080,40 лв. в медийния пакет на ПП „Атака“. Сумата е 

налична.  

Моля да одобрим отговор положителен на тяхното запитване.  
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, имаме и един договор, който е постъпил с вх.  

№ НС-24-165/16.09.2022 г. Това е договор между ПП „България на 

труда и разума“ и Телевизия „Евроком“. Стойността на договора 

е 8 629.80 лв. с ДДС. Има предложен медиен план, декларация.  

Моля да одобрим този договор. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

За сведение само, колеги, около 40 000 лв. са останали в 

медийните пакети и половината от тях са в ПП „Атака“ и около 

13 000 лв. в ПП „Русофили за възраждане и Отечеството“, така че 

скоро ще престанем да гласуваме договори. Можеше да започнат да 

идват отчети.  

 

Преминаваме към следващата точка шеста: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-23-

141 от 15 септември 2022 г. Това е от Държавна агенция  

„Национална сигурност“. Във връзка с ДКП са ни изпратили списък 

с необходимата офис техника и канцеларски материали с оглед 

обезпечаване на дейности.  

Докладвам го за сведение и запознаване. Ще възложа на 

администрацията за подготовка, изпълнение и съгласуване, 

естествено с ЦИК при нужда да се закупят материали и изготвяне и 

предприемане на необходимите действия.  

Докладвам вх. № НС-10-36/16.09.2022 г. Приложено ни е 

изпратен списък на членовете на СИК извън страната в писмен вид 
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от един от участниците на консултациите ГЕРБ-СДС. Той е за 

обобщаване и с оглед подготовка на предстоящото решение. 

С оглед вчерашните писма, които гласувахме до Държавна 

агенция „Национална сигурност“, с оглед обработката на 

документите и на файловете ни е върнат отговор НС-23-

146/16.09.2022 г., като всички документи, които сме посочили, че ще 

минават през ВКП, са със съответни приложения от нашите изборни 

книжа и не приложения, са посочени в табличен вид как да бъдат 

изписвани и съответно е даден пример за СИК, която ще е с 

хартиени бюлетини и СИК, в която ще има машинно гласуване.  

Предлагам сега да се запознаете и да го обсъдим с оглед 

включването му в съответната част и систематично място в 

методическите указания и с оглед приемането на реда, по Ваша 

преценка, госпожо Председател, да го обсъдим, както имаме и 

отговор с вх. № НС-00-220/16.09.2022 г. по отношение на писмото, 

което изпратихме до „Информационно обслужване“ АД с оглед на 

движението на документите между Централната избирателна 

комисия и изчислителния пункт с оглед дейността на ВКП, 

включително и в схематичен вид или както го искахме. Предлагам и 

това да обсъдим на работна група, като ни е предложена среща, за 

която ние работно сме си говорили и по преценка на ЦИК ще бъде 

организирана. 

Колеги, с оглед вчерашното ни обсъждане в оперативен 

порядък с оглед бързина на контакти с работна група „Избори“ сме 

получили писмо, списък с адресите на секциите за гласуване извън 

страната да не бъдат списък с адресите за гласуване извън страната, 

а по вчерашна дата, както и адресите на всички секции, в които ще 

се гласува с машина, като се сочи в писмото, че при евентуални 

промени в адресите на СИК ще бъдем уведомени своевременно с 

писмо.  

Списъкът този път за улеснение работна група избори сочи да 

публикуваме на своята интернет страница линк, водещ към 

информация за адресите на избирателните секции извън страната, 
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както следва, посочени. Аз ви предлагам с протоколно решение да 

одобрим, на първо място да посочим в съответното място и в 

съответната секция линк към секциите, така както е посочено в 

писмото на работна група „Избори“, с оглед улеснение на 

българските избиратели, които ще упражнят правото си на глас 

извън страната, тоест да гласуваме да се качи линкът на нашата 

страница на съответното място. 

На второ място, госпожо Председател, по отношение на 

секциите, в които ще се гласува с машина, не знам на колегата 

Войнов или сега да приемем протоколно решение, да се предоставят 

на изпълнителя, като се обърне внимание, че това е актуалният 

списък по писмото към днешна дата и своевременно ще уведомим. 

Второто е да уведомим изпълнителя във връзка с машинното 

гласуване за адресите на всички секции за гласуване извън страната 

с машини, като обърнем внимание, че това е съгласно писмото, 

което докладвам от дата 16 септември 2022 г. и както сочи и 

Министерството на външните работи, ще ни уведомяват 

своевременно и ние ще подаваме информация за промяна, ако 

получим такава своевременно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по двете 

предложения има ли изказвания,  други предложения? Няма.  

Моля да гласуваме едновременно и двете предложения. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

продължаваме с точка седма:  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

В моя папка може да се запознаете с преписките, които ще ви 

докладвам. За сведение – вх. № НС-18-1/15.09.2022 г., за 

потвърждение на среща за 21 септември 2022 г. от 15,00 ч. между 

Централната избирателна комисия и Мисията за наблюдение на 
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изборите по въпросите, които ви докладвах вчерашния ден, вчера 

или онзи ден беше. 

С вх. № НС-09-20/1/16.09.2022 г. е получено допълнение към 

заповед на ръководителя на Софийска градска прокуратура във 

връзка със създадена организация за изборите на 2 октомври 2022 г. 

Докладвам ви го за запознаване. Копие от нея ще бъде поставено в 

обособена папка в деловодството. 

С вх. № НС-04-01-49 ви докладвам междинен доклад, 

изпратен в предварителен порядък от Мисията на Бюрото за 

демократични институции и права за наблюдение на изборите, 

насрочено за 2 октомври 2022 г. Информират ни, че самият доклад 

ще бъде публикуван в понеделник и са ни посочили срок за 

изразяване на становище, ако имаме такова, срок до днес, но като се 

има предвид работата на Централната избирателна комисия и 

ангажиментите, които имаме в днешния ден, моля да се запознаете, 

преводът също е в тази папка, и да преценим ще изразяваме ли 

становище, което може да бъде изпратено и след посочени срок, 

според мен, тъй като този срок не е съгласуван с  Централната 

избирателна комисия.  

Следващ докладчик е госпожа Матева. Заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от РИК – Хасково, вх. № НС-15-148/16.09.2022 г. Председателят – 

подписано е само от председател, ни информира, че при тях има 

заявено желание от политическа партия за предоставяне на свободни 

машини с инсталирана демоверсия, на които да обучават граждани 

със свои доброволци и моли за нашето решение дали е допустимо 

предоставянето на такива свободни машини.  

Колеги, предлагам ви да върнем отговор най-напред, че 

писмата от районните избирателни комисии би следвало да се 

оформят и с подпис на председател и секретар на комисията.  

Освен това машини с демоверсия на политически партии се 

предоставят от Централната избирателна комисия, а машините, 

които са изпратени в съответните избирателни райони, трябва да 
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бъдат използвани от районните избирателни комисии, областните 

управи и общинските администрации за извършване на 

демонстрационни гласувания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Моля да гласуваме.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо от 

областен управител на област Видин, вх. № НС-05-54/16.09.2022 г., с 

което ни информира, че петте получени машини са предадени на 

общините Видин, Грамада, Димово, Ново село и Ружинци. Мисля, 

че и вчера ви докладвах подобно писмо с тази информация, като с 

това писмо вече ни информират, че графикът, който е утвърден от 

районната избирателна комисия за демонстрационните гласувания, 

приключва на 22 септември 2022 г. на територията на област Видин 

и в тази връзка всъщност писмото на Съвета за електронни медии до 

Централната избирателна комисия, всъщност е в копие до 

Централната избирателна комисия, писмото е до Веселин Тодоров, 

изпълнителен директор на „Сиела Норма“ АД, до Даниел Цветанов, 

председател на РИК – Видин и директора на ОД на МВР – Видин, 

копие до ЦИК.  

В тази връзка „Сиела Норма“ АД информират, че е 

необходимо на 12 септември 2022 г. след 12,00 ч. да имат 

упълномощен представител, за да получи петте броя СУЕМГ, които 

сме изпратили за демонстрационно гласуване. 

Доколкото разбрах, в днешния ден има среща на всички 

областни управители с Министерския съвет и с други органи, 

ангажирани в организацията на изборите. Не знам защо не е счетено, 

че Централната избирателна комисия, на която е възложена тази 

организация, по закон трябва да присъства, но си мисля, колеги, 
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вземайки повод от това писмо, ще ви предложа да изпратим едно 

писмо до всички областни управители, до всички районни 

избирателни комисии, до всички кметове на общини, с които да им 

укажем, че демонстрационните машини, които са получили, следва 

да се използват до изборния ден, а връщането на машините от 

съответните избирателни райони ще стане по график и ред, утвърден 

от Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева ); против – 

няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, току-що преди малко ми 

донесоха за доклад становище към Обществения съвет към 

Централната избирателна комисия, вх. № ЦИК-12-27/16.09.2022 г. 

Не съм се запознала с него, доколкото виждам, е няколко страници, 

така че ви информирам. Надявам се да е качено в папката с моите 

инициали, само за запознаване в момента и за обсъждане евентуално 

на работна група, ако има причини за това.  

Това са моите доклади по тази точка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в 

„Административни преписки“ пропуснах един мой доклад. Във 

връзка с Решение № 1397 на Централната избирателна комисия 

относно приемане на правила за решаването и условията за 

извършване на доверено изграждане на изходния код. В тези 

правила сме предвидили да осигурим хардуерна платформа, като 

следва да се разбира настолен или преносим компютър и в правилата 

бяха посочени съответните параметри. Бях възложила на 

администрацията на Централната избирателна комисия да направи 

проучване за възможни варианти за закупуване на такъв компютър, 

който да съответства на изискванията, като по отношение на тези 
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правила беше направено и предложение в плана за отделните стъпки 

по доверено изграждане, предложен от нашите IT експерти, с вх. 

 № НС-23-135/15.09.2022 г.  

С вх. № ЦИК-09-274/16.09.2022 г. е представена докладна 

записка за извършеното проучване и възможните варианти за 

закупуване на такъв компютър с необходимите параметри с 

посочване и на производител, както и цена, на която може да бъде 

закупен. Прави се предложение да се осигури допълнително RAM 

памет с необходимия капацитет. Посочва се и нейната стойност и се 

предлага да одобрим вариант 1 на стойност, посочена в докладната 

записка, както и допълнителната RAM памет, пак с посочена 

съответна стойност. Общата стойност на разходите е в размер на 

2 482 лв. с ДДС  и по бюджета на Централната избирателна комисия 

има налични средства по § 52-01. За последните 12 месеца се сочи, 

че не са разходвани средства по този параграф и не е необходимо 

провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки, тъй 

като прогнозната стойност е по –малка от прага, посочен в чл. 20 на 

закона.  

Колеги, това предложение е съгласувано и с двама от нашите 

IT-експерти, чиито услуги ползваме да ни консултират по такива 

въпроси.  

Към докладната записка е приложен и контролен лист за 

извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор 

преди поемане на задължението, с което се изразява мнение за 

законосъобразност относно поемането на това задължение. 

Моля за вашите изказвания.  

Заповядайте господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам да решим заедно с 

вземане на решение за закупуване на устройства, ако е необходимо 

допълнително да се осигурят средства, да бъде възможно четене на 

DVD, така да го кажа, в устройството, с предварително решение да 

вземем съответното решение за извършване на разход и 

оборудването. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения?  

Ако няма, моля да одобрим направеното предложение с 

допълнението, направено от колегата Георгиев. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик е господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с вх. № НС-04-01-1/11 от 

Министерството на външните работи. В него човекът за връзка 

Илиян Якимов ни е помолил да направим среща с Мисията на ПАСЕ 

на 1 октомври 2022 г., събота, от 13,00 до 13,45 ч. Това е една 

обичайна среща, която е доста формална. Последния или 

предпоследния път бяхме с госпожа Стоянова, господин Войнов на 

същото място в същия хотел. Тя е кратка, 45 минути. Тя не може 

много да се удължи, тъй като те имат много наситена програма. 

Трябва ли да определим кои двама да бъдат?  

Отговаряме, че ще има представители на Централната 

избирателна комисия, ще ги определим по-късно, тоест с дата, 

близка до 1 октомври. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Няма да бъде в 

ЦИК, така ли?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Може да бъде в Централната 

избирателна комисия, но на тях им е много неудобно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, мисля че 

няма необходимост днес да вземем решение.  Разбрахме доклада на 

колегата Димитров. Имате ли други доклади?  

Продължаваме със следващите доклади. Госпожо Георгиева, 

заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Докладвам ви две 

писма за сведение.  
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Писмо вх. № НС-06-124/14.09.2022 г., писмо от община 

Банско, с което ни питат за работното време на 17 септември 2022 г., 

деня, в който изтича срокът за приемане на заявления за гласуване с 

подвижна избирателна кутия, гласуване по настоящ адрес и 

гласуване на друго място от кандидати за народни представители, 

членове на районните избирателни комисии и наблюдатели. Такова 

писмо беше изпратено до всички кметове на общини с необходимата 

информация, така че това го докладвам за сведение. 

Писмо МИ-27-158/14.09.2022 г. Това е питане от 

председателя на Общинска избирателна комисия – Сливен, която ни 

сигнализира, че не са получили писмо от наша страна за одобрена 

сума за възнаграждения. Направена е справка, съответно е проведен 

и разговор и се оказва, че е изпратено от страна на Централната 

избирателна комисия писмо до  Общинската избирателна комисия и 

до кмета на община Сливен с приложена справка за одобрените с 

протоколно решение на Централната избирателна комисия 

възнаграждения на общинската избирателна комисия още на 

31 август. Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад един 

сигнал, който  ни беше изпратен от госпожа Ванина Събева. Ние с 

писмо изискахме материала от Съвета за електронни медии, 

господин Ципов вчера докладва за запознаване. Става въпрос за 

предаване „Денят с Веселин Дремджиев“ по телевизия TV1. 

Госпожа Събева в сигнала си обръща внимание да изследваме казуса 

и в случая на допуснато нарушение на разпоредбите на Изборния 

кодекс да приемем съответните фактически действия. 

Припомням, не знам дали са се запознали колегите, с 

интервю с Христо Казанджиев, който действително, след 

извършване на служебна проверка, е кандидат за народен 

представител в 23-та мисля, че беше.  
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След като се запознах с материала, считам, че няма 

нарушение на правилата на изборното законодателство за 

предизборната кампания и ще ви го предложа за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по направения доклад и друго предложение? Няма.  

 Следващ докладчик е господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка докладвам писмо с  

вх. № МИ-06-47-472/15.09.2022 г., то е в папката от вчера на мои 

инициали, от кмета на община Трън с информация за действия във 

връзка с отваряне, достъп и след това последващо затваряне на 

запечатано помещение в общината, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали.  

Към писмото са приложени копия от заповед на кмета на 

общината за създаване и определение на работата на съответната 

комисия и протокол, съставен от комисията, копие на протокола. 

Предлагам това на вниманието на Централната избирателна комисия 

за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви  

вх. № НС-04-02-258/16.09.2022 г., писмо от ОД на МВР – Враца, във 

връзка с досъдебно производство под съответния номер от 2021 г. 

Искат да им предоставим информация за това, дали две лица са били 

кандидати в местните избори, проведени през 2019 г., както и с 

точност каква е началната дата, на която са придобили съответните 

качества на кандидати. 

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до Общинска 

избирателната комисия в Хайредин, с което препращаме копие от 

полученото писмо за предоставяне на исканата информация на ОД 

на МВР – Враца.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието до 16.30 часа. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. По дневния ред? 

Госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо Председател, моля да ме 

включите в точка „Допускане на партии и коалиции за участие в 

частичните избори на 23 октомври 2022 г.“, мисля че беше точка 3. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точка 3 включвам 

и колегите Георгиева и Ципов.  

Има ли други предложения, колеги? Няма.  

 

Продължаваме с докладите в точка трета. 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ДОПУСКАНЕ НА 

ПАРТИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИЯ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА 

КМЕТСТВО, НАСРОЧЕН НА 23.10.2022 Г. 

Госпожо Георгиева, заповядайте.  

Определям госпожа Матева да води заседанието.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект за 

решение за допускане на коалиция „БСП за България“ за участие в 

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

Постъпило е заявление от коалицията, подписано от 

Корнелия Нинова, представляваща коалицията. Заведено е под № 1 

на 16 септември 2022 г. в Регистъра на коалициите за участие в 

частичните избори. Заявлението е за участие във всички избори, 

които ще се проведат на 23  октомври 2022 г. 

Към заявлението са приложени удостоверения от трите 

партии, участващи в коалицията, а именно, партия „Българска 
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социалистическа партия“, Политически клуб „Екогласност“ и партия 

Политически клуб „Тракия“ за актуално правно състояние и 

удостоверения от Сметната палата от трите партии - всички 

удостоверения, издадени в периода 12-16 септември, както и 

пълномощно в полза на А. В.  

Коалицията е регистрирана в Централната избирателна 

комисия, съгласно Решение № 1012-МИ/09.09.2019 г. за участие в 

общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 

2019 г.  

Предвид представените документи, предвид изложеното и на 

база правните основания, предлагам на Централната избирателна 

комисия да  

„РЕШИ: 

Допуска коалиция „БСП за България“ за участие в 

частичните избори за кметове на кметства Юделник, община Сливо 

поле, Свирково, община Симеоновград, Илинденци, община 

Струмяни, Дълбоки, община Стара Загора, Богданов дол, община 

Перник, Фотиново, община Кирково, Воденец, община Мездра и 

Порой, община Поморие. 

Наименованието на коалицията в бюлетината е заявено: БСП 

ЗА БЪЛГАРИЯ, изписано с главни букви.“  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, становища 

по предложения проект? Не виждам.  

Подлагам го на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Решението е № 1434-МИ/16.09.2022 г. 

Заповядайте, колега Ципов. 

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

проект под номер 1421. Постъпило е заявление от партия „Движение 
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за права и свободи“ подписано от Мустафа Карадайъ, 

представляващ партията, заведено под № 5 на 15 септември 2022 г. в 

регистъра на партиите за участие в частичните избори за кметове на 

кметства на всички населени места, насрочени на 23 октомври 

2022 г. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: Движение за права и свободи – ДПС. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено на 9 септември 2022 г.; 

удостоверение под съответния номер от 14 септември 2022 г. от 

Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2019-а, 

2020-а и 2021 г.; пълномощно № 7/20.01.2022 г. в полза на Сезгин 

Юсеин Мехмед. 

Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия 

съгласно Решение № 1013-МИ/09.09.2019 г. за участие в общите 

избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Налице са условията по Изборния кодекс и Решение № 1841-

МИ/16.07. 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане 

на партия „Движение за права и свободи“ за участие в частичните 

избори за кметове, насрочени на 23 октомври 2022 г. 

Предвид изложеното и на съответните основания от 

Изборния кодекс, предлагам на вниманието ви следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Допуска партия „Движение за права и свободи“ за участие в 

частичните избори за кмет на кметство Юделник, община Сливо 

поле, област Русе, за кмет на кметства в съответните населени места, 

насрочени на 23 октомври 2022 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е Движение за 

права и свободи – ДПС.“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проекта?  

Подлагам го на гласуване.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Решението е  № 1435-МИ/16.09.2022 г. 

 

Преминаваме към точка пета: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Ще се опитам да бъда 

максимално експедитивна. Във връзка с приключилите консултации 

и продължаващата работа по комплектуване съставите на 

секционните избирателни комисии извън страната ви докладвам, че 

са предоставени с писмо НС-04-01-28-2 предложенията на 

Министерство на външните работи по отношение на поименния 

състав, а с вх. №№ НС-10-34, НС-10-35 и НС-10-36 до момента 

съответно са предоставили предложения поименни на ПП 

„Възраждане“ и ПП ГЕРБ. Така или иначе, работата по 

комплектуването на съставите продължава- 

Докладвам писмо с № НС-04-01-36-1/16.09.2022 г., с което 

Министерството на външните работи ни уведомява, че във връзка с 

организационните дейности по комплектуването на секциите извън 

страната изразяват готовност да организират транспортиране на 

машините за гласуване до избирателните секции съответно. Молят 

да вземем предвид критичните елементи на транспортната схема и 

се притесняват, че след 22 септември 2022 г. ще имат проблем с 

доставка на машините до определени секции, но като цяло изразяват 

готовност и благодарят за ползотворната съвестна работа с 

Централната избирателна комисия.  

Докладвам ви предпоследно в тази точка вх. № НС-04-01-

36/09.09.2022 г. във връзка с това писмо предлагам проект на 

отговор до Министерство на външните работи. Проектният номер е 
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39-03. Моля да се запознаете и ако имате бележки, да ги отразим или 

да коментираме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становища по предложението на докладчика. 

По текста на писмо има ли становища? Не виждам.  

Подлагам го на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

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

няма. 

Преминаваме към точка седма. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в това писмо с 

инициали има подготвени две писма, тъй като по искане на Районно 

управление – Кърджали, ОД на МВР за изпращане на имена на 

членове на Секционна избирателни комисия 642 в държава Турция, 

гр. Бурса, тъй като се комплектуват много преписки, погрешка сме 

изпратили за 633 състава на секционната избирателна комисия 

решенията, с които е назначена същата, така че ви моля да гласуваме 

писмо, с което да им изпратим решенията, отнасящи се за състава на 

секционната избирателна комисия 642 в гр. Бурса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с № НС-09-140-

1/15.09.2022 г. от Софийска градска прокуратура, Следствен отдел 

ни информират, че сме изпратили относно, видно от избирателната 

документация за състава на секционна избирателна комисия 724 в 
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Република Турция, Чорлу, откъдето не ставало ясно за две лица как 

са станали членове на секционната избирателна комисия. Така че 

моля с едно придружително писмо да им изпратим решението, тъй 

като предходното изпратено решение, отново не се чете, спира до 

„освобождава“, но не се чете за трите лица, които са назначени за 

членове на секционната избирателна комисия.  

Така че ви моля да гласуваме писмо, с което им изпращаме 

като приложение цялото решение относно състав на секционната 

избирателна комисия в секция 724, откъдето е видно и двете лица, 

които са посочени изрично в писмото, как са станали членове на 

секционната избирателна комисия, а именно, че са назначени с 

решение на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Моля да гласуваме.  

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

Гергана Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Получено e с вх. № НС-22-235 от 

Анелия Цекова по имейла, с което ни пише, че отказва да бъде член 

на секцията в Сандански. Нито пише секция, нито от коя партия е 

предложена, така че предлагам да го препратим на РИК – 

Благоевград, по компетентност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 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. 

Госпожо Стоянова, заповядайте за кратък доклад в точка 

шеста: Гласуване извън страната. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Много се извинявам, колеги, че ще ви 

върна пак в Гласуване извън страната.  
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Искам само да помоля за протоколно решение всички 

постъпили предложения от партии по отношение на съставите на 

секционните избирателни комисии да бъдат изпращани за проверка 

на „Информационно обслужване“ АД в оперативен порядък, за да 

може в движение да се отстраняват непълноти и грешки, ако има, и 

да не се губи излишно време след това, принципно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

принципно решение да се изпращат за проверка лицата, предложени 

за членове на секционните избирателни комисии и при постъпването 

им да се изпращат незабавно с цел оперативност.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

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

няма. 

Отново се връщаме в Доклади по административни преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

подготвен проект на писмо до Печатницата на БНБ. Получили сме 

копие от решението на районната избирателна комисия в 

Благоевград за промяна в състава на упълномощените представители 

на районната избирателна комисия за получаване на бюлетините. С 

оглед промяната в състава на районната избирателна комисия, на 

мястото на В. Г. Х., РИК – Благоевград, са 

приели решение да упълномощят новоназначения председател 

Е.  Н.      Д. Изпращаме на печатницата с 

копие до министрите на финансите и 

вътрешните работи информация – три имена, ЕГН и телефон за 

контакт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от община Алфатар сме 

получили писмо с приложена преписка разходооправдателни 

документи във връзка с изплатени разходи за пътуване на членове на 

общинската избирателна комисия, във връзка с произвеждане на 

частични избори за кмет на село Бистра на 3 юли. Позовават се на 

решение 11-35-МИ/14.04.2022 г. В тази връзка ви предлагам с 

писмо, което е публикувано във вътрешната мрежа, да върнем 

преписката така, както е получена, с копие от тяхното писмо, за да 

има връзка в тяхната администрация и да ги насочим искането да 

бъде отправено до министъра на финансите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

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. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от приемната на 

Министерския съвет получихме, препратиха ни сигнал от Емил 

Колев във връзка с неговото становище относно съдържанието на 

бюлетината, която се одобрява като образец, съответно като 

технически характеристики на бюлетината за гласуване в изборите – 

вх. № НС-03-46. Във вътрешната мрежа е.  

Изготвен е проект на писмо във вътрешната мрежа. Мисля, че 

е публикувана и справка от образуваните съдебни производства по 

жалби на Е. К. срещу решение на Централната избирателна 

комисия. Първото дело в Административен съд – София-град, 

№ 7659/2022 г. е срещу решението на Централната избирателна 
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комисия за одобряване на образец като изборна книга по решение 

НС-12-31/11 август. 

С решение на Административен съд –  София-град  жалбата е 

отхвърлена. Решението на Административен съд – София-град е 

потвърдено с решение на Върховния административен съд, срещу 

Решение № 1352 от 31 август за одобряване на техническите 

характеристики на бюлетините заедно със защитата на бюлетините 

по подадената жалба е образувано дело 8193 административно 

от 2022 г. на Административен съд с определение от 15 септември 

производството е прекратено, а жалбата е оставена без разглеждане. 

С тази информация във вътрешната мрежа, да уведомим господин 

Колев с копие до приемната на Министерския съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, смятах да докладвам в точката 

по дела, жалби и сигнали, но понеже докладът е свързан, ако не е 

допълнен, предлагам да се допълни. 

Днес в Централната избирателна комисия е получено 

съобщение от Административен съд – София-град, по 

административно дело 8193/2022 г. със същия жалбоподател, по 

което е обжалвано Решение 1252-НС на Централната избирателна 

комисия относно характеристиките на бюлетините. Жалбата е 

оставена без разглеждане и производството е прекратено. Така че 

предлагам да се допълни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване във връзка с последния доклад на госпожа 

Солакова. 

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

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. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка ЦИК-09-

272/14.09.2022 г. е представен контролен лист от 15 септември по 

същата докладна записка с приложен проект на договор за 

прехвърляне собствеността на сървърна конфигурация от 

„Информационно обслужване“ АД.  

Мисля, че имахме няколко обсъждания и на работна група, 

знаете, че имахме договор с „Информационно обслужване“ АД за 

ползване по Договор № 11 от 11 март 2021 г. на сървърна 

конфигурация. С изтичането на срока поставихме въпрос пред 

„Информационно обслужване“ АД да придобием собствеността на 

тази сървърна конфигурация.  

Протече кореспонденция с искане не само за сървъра, 

включително и за софтуерните лицензи. Получихме офертата на 

„Информационно обслужване“ АД – всички те са приложени към 

докладната записка. Сървърната конфигурация е в размер на 

5 400 лв. без ДДС, на софтуерните лицензи  - 14 370 лв. без ДДС. 

Общата стойност с ДДС е 23 724 лв. 

Посочени са параметрите на сървърната конфигурация. Те 

вече бяха посочени преди Централната избирателна комисия да 

изпрати писмо с искане за придобиване на собствеността. Подробно 

са описани и лицензионните права за ползването на софтуерните 

лицензи и на сървърната конфигурация. 

Предложението по докладната записка е да се сключи 

договорът, който е приложен, а за ползването на конфигурацията 

след изтичането на срока на договора, считано от 17 март тази 

година, до сключването на договора за продажба, Централната 

избирателна комисия да заплати на „Информационно обслужване“ 

АД сума в размер на 360 лв. с ДДС месечно, пропорционално на 

съответното време като плащането да се извърши след представяне 

на фактура.  

Предлагам ви да одобрим предложението да се сключи 

договорът съгласно приложения проект, да одобрим и тези разходи, 

така както са направени по докладната записка, да упълномощим 
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председателя да сключи договорите и да извърши плащането за 

фактическото ползване на сървъра през този период след 

прекратяване на договора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания, 

предложения има ли?  

Моля, режим на гласуване по така направеното предложение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-271/14.09.2022 г. – по същия начин, контролният лист е 

от 15-ти. Тази докладна записка е свързана с два договора, чийто 

срок изтече и договорите са прекратени от юни месец тази година. 

Знаете, по същия начин стоеше въпросът за допълнителни анализи 

както по предмета на договора и целесъобразността от сключването 

на един с оглед на техния предмет, така и проверка по отношение на 

функцията като интегратор на „Информационно обслужване“ АД, 

съгласно Закона за електронното управление. 

В докладната записка, включително в тази хронология, 

описана по провеждане на срещи и извършената допълнителна 

проверка, изготвеният проект на договор съвместно с представители 

на „Информационно обслужване“ АД в качеството им на 

интегратор. И двата предмета по договорите са част от дейностите, 

които се възлаган на „Информационно обслужване“ АД, съгласно 

Закона за електронното управление. В тази връзка предложението е 

да се сключи договор с „Информационно обслужване“ АД с 

подробно описан предмет в т. 1 на проекта и този предмет обхваща 

предмета на договорите, чийто срок изтече и те са прекратени 

поради изтичане на срока, но фактически продължава тяхното 

изпълнение с оглед на необходимостта от предоставянето на тези 

услуги за Централната избирателна комисия.  
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Колеги, по тази докладна записка ви предлагам на първо 

място да приемем протоколно решение за сключване на договора, 

така както е представен като проект към докладната записка проект 

на договор.  

По отношение на предложението за лицата, които да 

осъществяват комуникацията по договора, предлагам едното лице 

Николай Желязков, главен юрисконсулт, при необходимост от второ 

лице да бъде определено от председателя на Централната 

избирателна комисия.  

По отношение на Договор № 29 и Договор № 30, които 

фактически са изпълнявани през този период от време като 

предоставени услуги за Централната избирателна комисия, същите 

да бъдат заплатени съобразно възнагражденията по съответните 

договори, след предоставянето на фактура за съответния период от 

време.   

Моля за протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Имате ли предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

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. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от областния управител на 

област Пазарджик, помещение за съхранение на бюлетини и изборни 

книжа и областният управител на Габрово е определил помещение 

за изчислителния пункт към районната избирателна комисия. за 

сведение ви ги докладвам, както и писма от РИК 24 и РИК 25  

относно провеждане на обучение на секционните избирателни 

комисии, също за сведение. Предлагам да бъдат класирани в отделно 

обособени папки в деловодството на Централната избирателна 

комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 
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Връщаме се в предходна точка втора. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моята папка има 

проект за решение относно поправка на техническа грешка в 

Решение № 1424-НС/15.09.2022 г. относно опаковане и предаване на 

изборните книжа и материали от Централната избирателна комисия 

на РИК и на общинската администрация от изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. и тяхното съхраняване. Става 

дума за техническа грешка в точка 27 и в точка 29, където е 

посочено Решение № 1980-НС/3.02.2022 г. вместо  актуалното 

Решение № 1220-НС/10.08.2022 г. Става дума за решението относно 

определяне на образец на печатите на комисиите по чл. 287. 

Предлагам да гласуваме поправката на техническата грешка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решение е  № 1436-НС/16.09.2022 г 

Заповядайте, господин Ципов, в точка първа: 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, постъпило е заявление с вх. 

№ 10/16.09.2022 г. от Сдружение „Аз обичам Пловдив“, 

представлявано от Л. А. Ч. за регистрация  за участие с наблюдатели 

в страната в изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от 

представляващия Любомир Ангелов Чакъров в полза на две лица, 

представители на сдружението; декларации по образец на двете 

лица; списък с имената и единните граждански номера на изрично 

упълномощените от сдружението, които да бъдат регистрирани като 

наблюдатели в страната в изборите за народни на 2 октомври 2022 г.  
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Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен 

вид на технически носител в еxcel формат, удостоверение за 

актуално правно състояние на сдружението, от което е видно, че е 

определено за извършване на дейност в обществена полза.  

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели от сдружението се установява, че 

към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс. На основанието от Изборния кодекс и решението на 

Централната избирателна комисия предлагам на вниманието ви 

следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира сдружение „Аз обичам Пловдив“ за участие в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. като 

българска неправителствена организация. 

Регистрира като наблюдатели за страната двама 

упълномощени представители на сдружението със съответните 

единни граждански номера. Регистрираните наблюдатели да се 

впишат в публичния регистър и да им бъдат издадени 

удостоверения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Моля да гласуваме.  

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е  № 1337-НС/16.09.2022 г. 

Продължаваме с тази точка.  

Господин Георгиев, заповядайте в тази точка. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали от днес е 

писмо с вх. № НС-22-241/16.09.2022 г., което е от господин А. К., 

според когото е крайно неприемливо в социалните мрежи да се 

тиражират изборни престъпления и приложените снимки от 
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разговор. В писмото авторът иска, цитирам: „Нека се брои като 

подаден сигнал“ и благодари за вниманието.  

Предлагам, ако колегите от Централната избирателна 

комисия се съгласят, да гласуваме решение за изпращане на това 

писмо до министъра на вътрешните работи за предприемане на 

евентуални действия по компетентност на Министерството.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик е госпожа Стоянова в точка: Доклади по 

дела, жалби и сигнали. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение, 

на мой доклад има постъпили няколко сигнала, документите по 

преписките от които се намират в моя папка от вчерашна дата. 

Първо започвам с № НС-22-230/14.09.2022 г., дошло по 

имейл писмо, именувано „жалба“ от господин Ю. Р., представил се 

като кандидат колега юрист. Въпреки че е именувал изпратения 

документ жалба, същия ви докладвам като сигнал, тъй като най-

малкото не съдържа реквизитите за жалба, както и необходимите 

данни, за да бъде разгледана като такава, защото не е посочено и 

срещу какво е точно тази жалба.  

С две думи, по същество, господинът ни сигнализира, защото 

счита, че заместник-председателят на Районна избирателна комисия 

Шумен неправомерно участва в предизборна агитация на определена 

политическа сила.  

Изложени са множество обяснения, но в нито едно от тях не 

се съдържат конкретни фактически твърдения, нито път е посочена 

някаква правилна квалификация на нещо, което да е нарушено като с 

някакви извършени действия като неправомерно, незаконосъобразно 
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поведение. Към подаденото писмо са приложени няколко снимки, 

като се твърди, че на тях е съответното лице, назначено за 

заместник-председател на районна избирателна комисия. Но 

предвид това, че няма никакви съдържащи се данни за извършеното 

нарушение от страна на лицето, нито може да бъде установено по 

снимките, че това е точно лицето, още по-малко да се вижда от тях, 

че участва в предизборна агитация, считам, че този сигнал следва да 

бъде оставен само за сведение, тъй като същият не съдържа нищо 

конкретно като данни, което може да бъде сезирано от Централната 

избирателна комисия, за да предприеме действия.  

Свързано с току-що докладваното от мен, отново докладвам 

за сведение. Същият господин настоятелно е препратил още веднъж 

предходен, подаден от него сигнал, отново срещу същото лице, за 

което беше предният, който е бил получен в Централната 

избирателна комисия, бил е докладван от колегата Стоянова в края 

на месец август, съобразно тогава представените данни, така че тази 

преписка вече е била приключена и не е необходимо да бъде 

разглеждана втори път. Докладвам за сведение.  

Третият сигнал, който ви докладвам, е с вх. № НС-11-

48/15.09.2022 г. Във вчерашна моя папка сигнал от Т. Т., кандидат за 

депутат от „Демократична България – Обединение“ в 

29. Многомандатен изборен район – Хасково. Същият е именувал, че 

е относно информация за евентуално наличие на нарушения, които 

водят до затруднение в работата на РИК – Хасково и по-конкретно, 

доколкото има някаква конкретизация в така подадения сигнал, се 

твърди някакво затруднение на работата във връзка с отсъствие на 

председателя на РИК – Хасково, от заседания. 

Колеги, като докладчик аз ви предлагам за сведение само 

сигнала, тъй  като, първо, в него като изложени данни няма някаква 

конкретика за това, в какво се счита, че се затруднява работата на 

районната избирателна комисия. Както за председателя, така и за 

членове е споменато, но всичко е много общо изложено. Споменато 

е, че отсъстват и членове, от което също се е затруднявала работата 
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на комисията. От какво се затруднява работата на комисията – нищо 

такова не е изложено. 

Прегледах в страницата на РИК – Хасково, календара откакто 

е назначена същата да работи. Установила съм, че са провеждани 

немалко на брой заседания, на преобладаващата част от които е 

присъствал председателят. Разбира се, има и негови отсъствия, но 

при отсъствията му, същият е бил заместван от заместник-

председател, така че моето мнение е, че следва да ви запозная с този 

сигнал само за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви сигнал, постъпил 

по електронна поща от едно изречение: „Централната избирателна 

комисия незабавно да отстрани ПП МИР от изборите в нарушение 

на закона – партията е със запорирана банкова сметка.“ Входящият 

номер е НС-22-245/16.09.2022 г.  

Колеги, предлагам ви това писмо, наречено сигнал, за 

сведение, тъй като няма установени данни, а и приходите и 

разходите във връзка с предизборната кампания на партиите се 

следят от друг орган. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Вх. № НС-20-55/16.09.2022 г. е 

постъпил  сигнал от СЕМ, с който ни е обърнато внимание, че 

Телевизия „Европа“ АД, Телевизия „Euronews България“ не спазват 

чл. 180 при разпространение на безплатно агитационно съдържание 

и не публикува информация за възмезден договор. Даден е записът. 

Кога ще им обърнем внимание, тъй като при първо такова 

нарушение, обикновено изпращаме писмо, с което им напомняме, че 

имат задължения да го правят.  

Иначе агитационното съдържание се състои в две интервюта, 

които са надлежно отбелязани. Тези интервютата могат да минат и в 

редакционна политика.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Вторият сигнал е относно 

неравнопоставеност на партиите в предизборното предаване на 

Българската национална телевизия. 

 Господин П. М. ни е написа сигнал с вх. № НС-22-

246/16.09.2022 г. Внимателно е гледал програмата на БНТ и 

му се е сторило, че някои партии са предпочитани пред други и 

това е неравнопоставеност. Тъй като сигналът е изпратен до 

генералния директор на БНТ, предлагам този сигнал да остане за 

сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка мисля, че няма повече доклади. 

Връщаме се в точка трета. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, ще ви помоля в 

папка с моите инициали да се запознаете с проект на писмо с 

проектен номер 3900, като във втория абзац към текста на писмото 

ви предлагам да добавим и двете решения, които изпратихме с 

писмо НС-23-123 – да бъдат съобразени, както и последен абзац: в 

срок до 12,00 ч. на 20 септември да ни бъде предоставена 

информация на електронен носител, съдържаща данните на 

електронната бюлетина и кандидатските листи, които ще бъдат 

въведени в машините за всеки изборен район поотделно, 

включително и за гласуване извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.  

С това бяха изчерпани докладите за днес.  

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия.  

Насрочвам следващото заседание за понеделник, 

19 септември от 14 часа, като, разбира се, имаме готовност и за 

свикване на заседание при необходимост. Благодаря.  

 

(Закрито в 17.55 ч.) 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф:  

  Юлия Стоичкова 


