
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 248 

 

На 19 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Камелия Нейкова, Любомир Георгиев и 

Росица Матева 

2. Проект на решение относно регистрация  на „ГАЛЪП 

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД като агенция, която ще извършва 

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

представители на 2 октомври 2022 г. 

Докладва: Любомир Георгиев. 

3. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели в 

изборите на 2 октомври 2022 г. 

Докладва: Силвия Стойчева. 

4. Проект на решение относно определяне на условията и реда 

за машинно гласуване при произвеждане на частични избори за 

кметове на 9 октомври и 23 октомври 2022 г. 

Докладва: Росица Матева 

5. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

6. Гласуване извън страната. 

Докладват: Йорданка Ганчева, Елка Стоянова 

7. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Силвия Стойчева, Севинч 
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Солакова, Йорданка Ганчева, Гергана Стоянова, 

Цветанка Георгиева 

8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева и Силвия Стойчева. 

9. Проект на решение относно назначаване на СИК извън 

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

Докладва: Елка Стоянова. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева 

ОТЪСТВАТ: Емил Войнов, Ерхан Чаушев и Цветозар Томов. 

 

Заседанието бе открито в 14,20 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Единадесет членове сме в залата.  

От днешното заседание по уважителни причини отсъстват 

колегите Цветозар Томов, Емил Войнов и Ерхан Чаушев. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване с докладчик колегата Георгиев, аз и 

госпожа Матева. 

2. Проект на решение за регистрация на агенция, която ще 

извършва проучване на изхода в изборния ден в изборите на 

2 октомври с докладчик господин Георгиев. 



3 

3. Проект на решение относно определяне условията и реда за 

машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 9 и 

23 октомври с докладчик госпожа Матева. 

4. Медийни пакети с докладчик господин Димитров. 

5. Гласуване извън страната с докладчици колегите Ганчева и 

Стоянова. 

6. Доклади по административни преписки с докладчици аз, 

госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Стойчева и госпожа 

Солакова. 

7. Доклади по дела жалби и сигнали с докладчици госпожа 

Матева и госпожа Стойчева. 

8. Проект на решение относно назначаване на секционните 

избирателни комисии извън страната за изборите на 2 октомври 

2022 г. с докладчик госпожа Стоянова. 

Предложения за допълване? 

Госпожо Ганчева, в Доклади по административни преписки 

да Ви включа. 

Други? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо Председател, моля в 

същата точка да ме включите. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да създадем нова точка в 

дневния ред: Проект на решение относно регистрация на Сдружение 

„Бъдеще за Северозападна България“ за участие с наблюдатели в 

изборите на 2 октомври 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще я сложим като 

т. 3: „Проекти на решения за регистрация на наблюдатели“, а 

другите ще се преномерират. 

Госпожо Стоянова? 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Да ме включите в Административни 

преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на  

гласуване по така предложения дневен ред с направените 

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

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Колеги, в моя папка от днешно заседание има проект на 

писмо с проектен номер 3927 до господин Гребенаров, директор  на 

ГД „Жандармерия“, с копие до управителя на „Карго-партнер“ и до 

изпълнителния директор на „Сиела Норма“ АД. 

Моля да се запознаете, като преди да ви предложа да 

гласуваме неговото изпращане, ви докладвам вх. № НС-23-138/1 от 

17.09.2022 г. – в папката на колегата Войнов е писмото. 

Ще го докладвам малко по-късно, тъй като това писмо не е 

качено във вътрешната мрежа. 

Госпожо Матева, заповядайте с Вашите доклади в тази точка. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от „Сиела 

Норма“ АД с вх. № НС-23-85-1/17.09.2022 г., преразпределено ми 

днес, което е в отговор на писмо с изх. № НС-23-97, изпратено до 

„Сиела Норма“ АД от Централната избирателна комисия, във връзка 

със запитване за ползването на част от хале № 4.  

Припомням, че Централната избирателна комисия е дала 

съгласието си изпълнителят по договора за логистиката и другите 

дейности във връзка с изборите на 2 октомври 2022 г. да използват 

част от хале № 4 при изпълнение на дейностите по договора, като 

разходите за използването на това хале следва да са за сметка на 

изпълнителя.  

Сега с писмото, което ви докладвам, „Сиела Норма“ АД ни 

уведомява, че потвърждава, че ще използва частта от хале № 4 за 

периода от 19 септември до 30 септември 2022 г., като наемът за 

допълнителната площ за периода ще бъде за сметка на „Сиела 

Норма“ АД. Допълнително ни информират, че за сметка на „Сиела 
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Норма“ АД ще бъдат само товаро-разтоварните услуги по рампите, 

необходими за транспортирането на машините и техният прием 

обратно в склада на „Карго-партнер“. Останалата част от 

вътрешноскладовия процес, свързан с експедирането, не следва да се 

заплаща от „Сиела Норма“ АД, както и че относно услугата „водене 

по серийни номера на машините, които ще се обработват“ ни 

информират, че те нямат нужда „Карго-партнер“ да им предоставя 

тази информация. Доколкото си спомням обаче, Централната 

избирателна комисия изрично указа на „Карго-партнер“ да бъдат 

въвеждани серийните номера на машините и да получаваме 

своевременно информация за движението им, а така също, мисля, че 

сме указали и на „Сиела Норма“ АД, че следва да получаваме 

информация с идентификационните номера на всяка машина за това 

кои машини за къде са предназначени. Най-напред, предполагам, ще 

получим тези за гласуване извън страната. 

Ще проверя дали сме изпратили такова писмо на „Сиела 

Норма“ АД и ако не сме, ще ви предложа да гласуваме такова писмо. 

За момента това го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщам се 

с моя доклад в тази точка. 

В моя папка от днешно заседание с вх. № НС-23-

138/17.09.2022 г. ви докладвам отговор на „Сиела Норма“ АД в 

отговор на наши писма с изх. №№ НС-23-144/15.09.2022 г. и НС-23-

145/15.09.2022 г.  

Припомням само, че нашите писма бяха изпратени до „Сиела 

Норма“ АД във връзка с техни писма, с които бяха изпратили списък 

на лица, за които да бъде дадено разрешение за допускане в склада 

във връзка с подготовка на машините за гласуване, и допълнително 

500 броя флаш носители искаха да им бъдат предоставени.  

С нашето писмо, в отговор на което е това, което ви 

докладвам, те ни предоставят информацията, която поискахме, а 

именно какви дейности ще извършват лицата от представения от тях 

списък, както и за какво са необходими допълнителният брой флаш 
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носители. В тяхното писмо се сочи, че флаш носителите са 

необходими за отключване на машините за гласуване, инсталиране 

на машините със софтуера, необходим за изборите на 2 октомври, 

както и неговото тестване. В писмото, което е в обем повече от 

30 страници, са посочени с какви дейности ще се занимават лицата, 

които бяха изпратени на Централната избирателна комисия с 

предложения да бъдат допуснати в склада. 

В тази връзка ние бяхме изпратили лицата за проверка от 

МВР и ДАНС с писмо с изх. № НС-04-02-237/09.09.2022 г. и 

получихме отговор от двете институции, че лицата могат да бъдат 

допуснати на територията на склада с изключение на 8 лица, за 

които има данни за наличие на криминални прояви. 

В тази връзка ви предлагам да изпратим писмо до ГД 

„Жандармерия“ с копие до управителя на „Карго-партнер“ и до 

изпълнителния директор на „Сиела Норма“ АД, с което да 

предоставим списъка с лицата, предложени от „Сиела Норма“ АД, 

които ще извършват дейности във връзка с предстоящата работа по 

инсталиране на машините за произвеждане на изборите на 

2 октомври за периода от 19 до 30 септември, като посочваме и 

лицата, които не следва да бъдат допускани в склада със съответните 

имена и ЕГН.  

В същото писмо да уведомим ГД „Жандармерия“, че във 

връзка с подготовката на машините за изборите Централната 

избирателна комисия е предоставила на „Сиела Норма“ АД 

смарткарти и флашпамети съгласно приемо-предавателен протокол 

от 16 септември, които трябва да бъдат внесени от тях в склада за 

комплектуване на машините. 

Колеги, това е моето предложение, надявам се, че се 

запознахте с текста. 

Имате ли допълнения към него? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Следващият ми доклад – ще ви предложа с последващо 

одобрение да приемем решение за съхранение на информационни 

активи. 

Както всички знаем, на 16 септември, в петък, в Централната 

избирателна комисия беше извършен тестово процесът по доверено 

изграждане на изходния код от нашите IT-експерти К. 

С., С. А. и Г. Б. За целите на теста беше предоставен компютър 

със съответните параметри, за което ние имахме 

протоколно решение. 

След извършване на цялата процедура бяха създадени 

съответните файлове, които бяха записани на тестови флашки, към 

които имаше и ключ за генериране на тестови флашки, които бяха 

поставени в отделни запечатани пликове с подписи на 

присъстващите членове на Централната избирателна комисия към 

момента на запечатването. Също така на флашпамет със съответния 

номер беше записан инсталационен пакет на операционната система, 

необходима за целите на теста; флашпаметта беше поставена в 

запечатан плик, подписан с подписите на присъстващите членове на 

Централната избирателна комисия към момента на запечатването. 

С оглед тестването на пробно изградения нов билд от касата 

на Централната избирателна комисия беше изваден плик, съдържат 

3 (три) броя копия от USB флаш с UEFI уокър за софтуер две в едно 

от месец ноември 2021 г. с цел да се отключи машината за 

гласуване, за да се направи тестът, след което копията с тези USB 

носители бяха поставени обратно в запечатан плик, подписан от 

членовете на Централната избирателна комисия, присъствали към 

момента на запечатването.  

Тъй като тези дейности, както казах в началото, се извършиха 

в края на деня на 16 септември, след като беше приключило 

заседанието на Централната избирателна комисия, ви моля с 
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протоколно решение да одобрим тяхното съхраняване да бъде в 

касата на Централната избирателна комисия, където от петък до 

момента се съхранява и новозакупеният лаптоп с консумативите към 

него, който ще бъде използван за процеса по доверено изграждане на 

изходния код, съгласно приетите правила на Централната 

избирателна комисия, който ще се извърши днес в Министерството 

на електронното управление от 17,00 ч. 

Моля за решение в този смисъл. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Следващ докладчик в тази точка – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам първо писмо с вх. 

№ НС-15-155/19.09.2022 г., с което РИК в 27.Изборен район – Стара 

Загора, ни изпраща транспортен график за осигуряване на секциите 

с машинно гласуване с устройства за гласуване, които да бъдат 

раздавани на 1 октомври в деня преди изборите. Писмото е с копие 

до изпълнителния директор на изпълнителя, така че докладвам това 

писмо за сведение. 

Също така за сведение докладвам вх. № НС-00-

228/19.09.2022 г. – приемо-предавателен протокол за предаване от 

Централната избирателна комисия на „Информационно обслужване“ 

АД на общо 2700 броя смарткарти днес. 

С вх. № НС-23-157 предлагам Комисията да се запознае с 

отговора на наше писмо във връзка с договорите с фирма „ЕнЕрДжи 

Сорс“, с което ни информират, че са готови в утрешния ден, 

20 септември, от 10,30 ч. до 16,00 ч. да транспортират посредством 

автомобил батериите, за които сме писали в предишно писмо, със 

съответните отбелязвания върху батериите, които са по 

Договор № 21. 
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В тази връзка предлагам, след като се запознаем с текста на 

писмото, най-напред да определим представител на Централната 

избирателна комисия, който да участва при предаването на 

батериите и получаването им в склада и предаване на изпълнителя 

по договора за комплектуване и да подготвим – по-късно ще ви ги 

представя, писма, но преди това да вземем решение, с което да 

определим човек за утре, ако Комисията реши така. 

Предложението ми е да определим двама човека от 

администрацията на Централната избирателна комисия, които да 

извършат действията по приемане от „ЕнЕрДжи Сорс“ ООД и след 

това предаване на изпълнителя на съответните батерии с 

допълнителни указания какво и как трябва да се опише в приемо-

предавателните протоколи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля да гласуваме писмото до ГД „Жандармерия“ съобразно 

предложенията на колегата Георгиев, в което ще бъдат посочени 

имената на лицата, които ще бъдат ангажирани с този процес. 

Ще опишем ли в приемо-предавателния протокол новия 

лаптоп, който даваме на IT-експертите, подробно, както е по 

фактурата? 

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. 

Колеги, аз продължавам в тази точка с моя доклад. 

В моя папка от днешна дата моля да погледнете писмо с 

проектен номер 3928, адресирано до изпълнителния директор на 

„Сиела Норма“ АД, във връзка с Договор № 20 от 9 септември 

2022 г. – да им предоставим съгласно приложен към писмото списък 

машините със съответните серийни номера, които се съхраняват в 

склада на „Карго-партнер“, и от тези машини по предоставения 
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списък да подготвят необходимия брой машини за гласуване в 

секциите в страната и извън страната в изборите на 2 октомври и за 

частичните избори за кметове на 9 и на 23 октомври 2022 г. като към 

писмото приложим списъка, който е също в моя папка в ексел 

формат, където може да се запознаете с него. 

Имате ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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. 

Последният ми доклад в тази точка – с вх. № НС-04-

66/19.09.2022 г., сме получили отговор от Министерството на 

електронното управление във връзка с нашето писмо от вчера с изх. 

№ НС-04-64, с което ги информирахме, че Централната избирателна 

комисия има готовност чрез екип, определен от ЦИК, да извърши 

доверено изграждане на изходен код за произвеждане на избори за 

народни представители.  

С писмото ни уведомяват, че Министерството на 

електронното управление в съответствие с утвърдените с Решение 

№ 1397/07.09.2022 г. на Централната избирателна комисия правила 

потвърждава, че може да извърши на 19 септември в 17,00 ч. в 

сградата на Министерството в защитена среда по смисъла на чл. 3, 

ал. 4 и чл. 5, ал. 1 от Правилата в зала № 344 процеса по доверено 

изграждане, както и ни информират, че са създали условия процесът 

да бъде заснет и излъчван в реално време по начин, позволяващ ясно 

да се проследят действията на екипа по доверено изграждане, без 

това да нарушава предписанията за липса на мрежова свързаност на 

използваната хардуерна платформа. 

Колеги, в тази връзка ви предлагам да одобрим съобразно 

предложения от IT-експертите план за действие с вх. № НС-23-

135/15.09.2022 г. експертите, посочени в него, за извършване на 
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дейностите, свързани с генериране на UEFI ключове и изпълнение 

на довереното изграждане, както и изпитване на генерирания 

софтуер върху образец на машина за гласуване и проверка на хеш 

кода. 

Имате ли други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Заповядайте, госпожо Матева, в Машинно гласуване. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, връщам на доклад писмото, 

което ви докладвах в началото на заседанието от „Сиела Норма“ АД, 

което е изпратено и до управителя на „Карго-партнер“ освен до 

Централната избирателна комисия във връзка със записа, че „Сиела 

Норма“ АД няма нужда „Карго-партнер“ да им предоставя 

информация по водене на серийните номера на машините, които се 

обработват.  

Както ви казах, писмото на „Сиела Норма“ АД е изпратено 

във връзка с искането да даде съгласие Централната избирателна 

комисия да се увеличи площта на склада, в който се намират 

машините, с цел обработката и инсталирането на софтуера, но са 

използвали да ни изпратят и друга информация, която касае писмо – 

изх. № НС-23-149, в което Централната избирателна комисия е 

указала на „Сиела Норма“ АД, че в изпълнение на Договор № 20 от 

9 септември 2022 г. следва да има пълна документална 

проследимост на местонахождението на всяко едно СУЕМГ, 

идентифицирано по серийния номер, като всяка спедиция от склада 

и приемане обратно следва да се отразява в складовата система на 

„Карго-партнер“ по сериен номер на всяко СУЕМГ съгласно 

подадената от „Сиела Норма“ АД към „Карго-партнер“ информация. 
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В тази връзка и в отговор на писмото, което ви докладвах – 

вх. № НС-23-85-1, да изпратим до „Сиела Норма“ АД с копие до 

„Карго-партнер“ писмо, с което да укажем, че независимо дали 

„Сиела Норма“ АД се нуждае или не от информацията, съдържаща 

се в складовата система на „Карго-партнер“, по възлагане от 

Централната избирателна комисия „Карго-партнер“ следва да 

извършва записите от движението на машините по серийни номера в 

складовата си система, да информира Централната избирателна 

комисия, както и едновременно с това „Сиела Норма“ АД в 

изпълнение на Договор № 20 следва да информира Централната 

избирателна комисия с идентификационните номера на машините за 

движението на всяка машина и да изпраща копие от тази 

информация на „Карго-партнер“ за въвеждане в складовата система. 

Отношенията между Централната избирателна комисия и 

„Сиела Норма“ АД се уреждат от Договор № 20, отношенията между 

Централната избирателна комисия и „Карго-партнер“ се уреждат на 

друго основание, което няма общо с договорните отношения между 

„Сиела Норма“ АД, така че би следвало всяко едно от тези две 

дружества да изпълняват задълженията си и възложеното от 

Централната избирателна комисия независимо едно от друго. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Искам да предложа още нещо: във 

връзка с предстоящото доверено изграждане предлагам да 

упълномощим и да предоставим с приемо-предавателен протокол на 

експерти, като изпълнители по договор с Централната избирателна 
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комисия, лаптопа, закупен последно от Централната избирателна 

комисия заедно със съответното устройство към него, седем броя 

флашпамети и един комплект специализирано устройство за 

машинно гласуване, заредено за съответните избори, така че да може 

да бъде отключена, изчистена и готова за инсталиране. 

Предлагам за Централната избирателна комисия аз и 

господин Димитров да подпишем съответния протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението на колегата Георгиев за съставяне на приемо-

предавателен протокол, с който да предадем на IT-експертите 

материалите, необходими за довереното изграждане, а именно 

новозакупения лаптоп със съответния сериен номер; 7 броя 

флашпамети с посочване на техните серийни номера, както и един 

брой машина за гласуване, също с посочения неин сериен номер. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

 

Продължаваме с втора точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА АГЕНЦИЯ, 

КОЯТО ЩЕ ИЗВЪРШВА ПРОУЧВАНЕ НА „ИЗХОДА“ В 

ИЗБОРНИЯ ДЕН В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Определям госпожа Матева за кратко да води заседанието. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с моите инициали е проект 

с номер 1424 относно регистрация на „Галъп интернешънъл Болкан” 

АД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ в 

изборния ден в изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г. 
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Постъпило е заявление с вх. № 2 от 16.09.2022 г. от „Галъп 

интернешънъл Болкан“ АД, представлявано от Първан Симеонов, 

чрез пълномощника Ц. П., за регистрация като агенция, която ще 

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

народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Към заявлението  са приложени: удостоверение за актуално 

състояние; пълномощно в полза на Ц. П.; методика за извършване на 

проучване; списъци, съдържащи имената, ЕГН на общо 243 

анкетьори, както и номерата на избирателните секции, извън които 

ще се осъществява анкетирането.  

От извършената проверка на лицата, предложени за 

регистрация като анкетьори, се установява, че 231 лица отговарят на 

изискванията, а за 12 лица са установени несъответствия. 

Предвид изложеното и на основание съответните членове от 

Изборния кодекс и Решение № 1402-НС/09.09.2022 г. Централната 

избирателна комисия, предлагам Централната избирателна комисия 

да 

„РЕШИ: 

Регистрира „Галъп интернешънъл Болкан“ като агенция, 

която ще извърши проучване на изхода в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Регистрира като анкетьори предложените от Агенцията 

231 упълномощени лица съгласно списък, приложен към настоящото 

решение. 

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проекта? Не виждам. 

Подлагам на гласуване така представения проект. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 1439-НС/19.09.2022 г. 
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Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 

Заповядайте, колега Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление от 

Сдружение „Бъдеще за Северозападна България“, представлявано от 

Иванка Делева, чрез пълномощника Ивайло Цветков за регистрация 

за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни 

представители. Към заявлението са приложени всички изискуеми 

документи съгласно Решение № 1235-НС/11.08.2022 г. на ЦИК като 

списъкът с имената на изрично упълномощените лица съдържа 

8 предложения. 

Централната избирателна комисия приема, че е спазено 

изискването на т. 3.1 от Раздел първи на цитираното вече решение 

на Централната избирателна комисия и това се установява от 

удостоверението от Агенцията по вписвания за сдружението, а от 

извършената проверка на посочените в списъка лица, предложени да 

бъдат регистрирани като наблюдатели на сдружението, е видно, че 

всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс. 

Предвид изложеното и на посочените в проекта правни 

основания предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

решение, с което да регистрира Сдружение „Бъдеще за 

Северозападна България“ за участие с наблюдатели в изборите за 

народни представители на 2 октомври като българска 

неправителствена организация; регистрира като наблюдатели за 

страната 8 упълномощени представители на сдружението. 

По приложение към решението списък регистрираните 

наблюдатели да се впишат в публичния регистър и да им се издадат 

удостоверения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по проекта? Не виждам. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Решението е № 1440-НС/19.09.2022 г. 

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ПРИ 

ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ НА 9 И НА 

23 ОКТОМВРИ 202 г. 

Колеги, в моя папка от днешното заседание е изготвен проект 

на решение с проектен номер 1425, с което ви предлагам да приемем 

условия и ред за машинно гласуване и в двата частични избора, 

които организираме през месец октомври – на 9 и на 23 октомври, да 

не приемаме отделни решения. 

В предложения проект е допусната техническа грешка в 

изписването в т.3 на датата на решението на ДАЕУ, БИМ и БИС – 

коректната дата е 24 юни 2021 г., във второто изречение на тази 

точка след „версия на софтуера“ предлагам да се добави „може да“; 

в т. 12 ви предлагам да опишем решенията, с които са приети 

Методическите указания. 

Подлагам решението на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1441-МИ/19.09.2022 г. 

 

Преминаваме към пета точка: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Заповядайте, колега Димитров. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, пристигат още заявки, тъй 

като са останали два неизчерпани пакета. 

С вх. № НС-24-168/16.09.2022 г. Радио NOVA NEWS, Радио 

ВЕРОНИКА искат да ползват от пакета на ПП „Атака“ 718,20 лв. с 

ДДС. 

С вх. № НС-24-169 Радио ВЕРОНИКА и Радио ТАНГРА са 

заявили ползване на част от медийния пакет, който е наличен на ПП 

„Атака“, на стойност 1 265,40 лв. 

Последната заявка-запитване с вх. № НС-24-167/16.09.2022 г. 

е от ТАЙМ Т КОСУЛТ, което е издател за NOVINATA.BG. 

Запитването е на стойност 6 000,00 лв. от пакета на ПП „Русофили за 

възраждане на Отечеството“. 

Моля да одобрим тези отговори на тези три запитвания. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Подлагам на гласуване така докладваните заявки. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имаме депозиран и един договор с 

вх. № НС-24-171 – договор за медийна услуга между ПП „Русофили 

за възраждане на Отечеството“ и Фреш радио груп. Стойността на 

договора, по който ще бъдат излъчвани предаванията на Радио Фреш 

и Радио Melody е 1862,76 лв. с ДДС. 

Моля да одобрим този договор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля да гласуваме одобряването на този договор. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, давам 10 минути за проветряване. Моля да бъдем 

точни. 
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Ще продължим в 15,30 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Девет членове 

сме в залата – имаме кворум. 

 

Продължаваме с шеста точка от дневния ред: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля с последващо 

одобрение да приемем протоколно решение за писмо, което 

обсъдихме на работна група, за уведомяване на съответните 

институции за провеждане на среща с оглед работата на ВКП. Тое 

във вътрешната мрежа с изх. № НС-23-160/19.09.2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

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

155/18.09.2022 г. – писмо от госпожа Кисьов, в което споделя 

впечатления относно член на СИК от „Възраждане“. Това е отговор 

в резултат на кореспонденция между нея и колега, член на ЦИК. То 

е с оглед обезпечаване съставите на СИК извън страната. Взето е 

предвид това, което е в рамките на компетентността на ЦИК. 

Докладвам вх. № НС-22-258/19.09.2022 г., като имаме 

благодарност за труда, който полагаме, за подготовката на изборите 

извън страната. Това е от госпожа Христиана Железова и сочи, че 

доброволците разчитат на информацията, публикувана на сайта на 



19 

ЦИК, като сочи, че изборната ни книга (Приложение № 91) в word се 

различава от „Гласуване извън страната“ от бюлетините. 

Колеги, предлагам да го приемем за сведение, защото все пак 

става въпрос за изборни книги, за образец на бюлетина, така че към 

момента за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, първо, ви докладвам писмо с вх. 

№ ПВР-04-01-43-6, с което Министерството на външните работи ни 

уведомява относно готовност за предаване на изборните книжа от 

проведените избори извън страната за президент, вицепрезидент и 

народни представители. Предлагат, тъй като ще имат готовност 

тогава, да се извърши на 21 септември. 

Предлагам да го предоставим на директора на дирекция 

„Администрация“ за подготовка на съответните формалности и 

извършването на приемането. Датата е 21 септември 2022 г. 

Ще предам писмото и ще възложа с резолюция на директора 

на дирекция „Администрация“ да организира приемането. 

Следващото, което искам да ви докладвам, е писмо с вх. 

№ НС-04-01-11-7/16.09.2022 г., с което Министерството на 

външните работи ни уведомява, че вече навсякъде, където е 

изчаквано съгласие от приемаща държава за произвеждане на 

изборите, такова е получено.  Това ни го съобщават във връзка със 

секциите под условие, които бяха отбелязани като такива в наше 

Решение № 1401-НС/08.09.2022 г. Към това си писмо прилагат и 

грамата от Канада относно получено разрешение за разкриване на 

секции на територията на Канада.  

В грамата е описана комуникацията между дипломатическото 

ни представителство там и властите на Канада, като във вербална 

нота канадската страна изрично е посочила, че по изключение се 

предоставя разрешение за разкриване и че няма да им бъде 

предоставен специален статут, съответно осигуряването на 

обществената безопасност е ангажимент на съответното ДКП. 
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Докладвам това писмо за сведение и за запознаване. Намира се в 

папка под номер НС-04-01-11-7. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Доколкото чух, докладвахте, че това са 

последните писма и има получено вече съгласие за всички секции, 

които бяха под условие. 

Спомням си, че ние обсъждахме, когато получим тази 

информация, по някакъв начин да я качим на нашата страница, за да 

бъдат информирани избирателите, че всички секции… 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В такъв случай предлагам с протоколно 

решение на Комисията да бъде подготвено съобщение, което да бъде 

качено на сайта в резултат на писмото, което сме получили от 

Министерството на външните работи – да уведомим 

обществеността, че вече навсякъде са получени съгласията и 

процедурата по получаване на съгласия от приемащите държави е 

приключила. 

РОСИЦА МАТЕВА: Моето предложение е и така 

обсъждахме, съобщението да бъде публикувано в Гласуване извън 

страната, защото то касае гласоподавателите извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за съобщение на страницата на ЦИК има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Ще докладвам още няколко доклада в 

оперативен порядък, тъй като касаят постъпващите предложения от 

парламентарно представените партии и участие в консултациите 

както и от Министерството на външните работи по отношение 

попълване съставите на секционните избирателни комисии извън 
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страната. С вх. № НС-04-01-38-2 Министерството на външните 

работи ни изпраща в изпълнение на ангажимента си по чл. 104, а. 1 

от Изборния кодекс списък с предложение за членовете на СИК 

извън страната въз основа на предложение на ръководителите на 

съответните дипломатически или консулски представителства за 

позиции, за които политическите партии или коалиции не са 

направили предложение, както и предложенията за резервни членове 

за секционните комисии извън страната по чл. 103 от Изборния 

кодекс. Докладвам за сведение и запознаване. 

Всички предложения, които ще изброя, влизат в 

съдържанието и биват съобразявани при приемането на решението 

на Централната избирателна комисия за назначаването на 

поименните състави на секционните избирателни комисии извън 

страната, което се надявам да се случи по-късно днес. 

Докладвам вх. № НС-10-35-1 – предложение за състави на 

секционни комисии извън страната, от ПП „Възраждане“; вх. № НС-

10-35-4 от същата формация; вх. № НС-10-36 от коалиция ГЕРБ – 

СДС за поименни състави; вх. № НС-11-51; НС-11-52 и двете са от 

„БСП за България“. 

Предлагам да не ги изброявам, тъй като постоянно постъпва 

информация на имейла на ЦИК, когато приемаме решението ще 

направя списък и ще ви ги докладвам тогава. Засега ги докладвам за 

сведение, че постъпват. Няколко докладвах, останалите плю тези ще 

бъдат систематизирани и при представянето на проекта на решение, 

ще ви ги докладвам по входящи номера и политическа формация, 

която е направила предложенията. 

Докладвам вх. № НС-22-207-1– второ писмо от български 

избирател извън страната, който иска да получи материали от 

разяснителната кампания. Тези материали са публикувани на сайта 

на Централната избирателна комисия, така че не виждам причина да 

се занимаваме с този въпрос. 

Във връзка с доклада на колегата Ганчева, тъй като в моя 

папка е качено същото писмо от госпожа К., тъй като тя прави 
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предложение за състав на СИК, позволих си да и отговоря изрично, 

че такива предложения се правят единствено от парламентарно 

представените партии, участвали в  консултациите или по 

предложение на Министерството на външните работи. Централната 

избирателна комисия не съобразява направени по имейл 

предложения от други лица. Това са ми докладите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги 

преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № НС-15-152/18.09.2022 г., с което РИК 16. Изборен район – 

Пловдив, ни изпраща Решение № 55-НС, с което е заличен кандидат 

от листата на ПП „Възраждане“, който е под № 20 в кандидатската 

листа.  

Изпратихме своевременно писма до „Информационно 

обслужване“ АД с изх. № НС-00-227 и до „Сиела Норма“ АД с изх. 

№ НС-23-156, за да бъде заличен този кандидат от кандидатските 

листи, публикувани на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия и на РИК – Пловдив, от „Информационно 

обслужване“ АД, а „Сиела Норма“ АД – при въвеждане на данните 

при пълната бюлетина, на мястото на този кандидат с посочено име 

и позиция в кандидатската листа да излиза заличен, като бутонът, 

съответстващ на преференцията на този кандидат, да бъде неактивен 

при гласуването с машина.  

Ще ви моля за последващо одобрение изпращането на тези 

две писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 
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Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: В тази връзка ви докладвам получени 

писма-отговор от „Информационно обслужване“ АД – вх. № НС-00-

229/19.09.2022 г., с което ни информират, че е заличен кандидатът от 

кандидатската листа на партия „Възраждане“ и писмо с вх. № НС-

23-158/19.09.2022 г. от „Сиела Норма“ АД, с което ни информират, 

че са изпълнили указанията си и заличеният в 16.Изборен район – 

Пловдив, кандидат Чавдар Николов ще бъде заличен в електронната 

бюлетина, като бутонът, отразяващ преференцията, няма да бъде 

активен. Това го докладвам за сведение. 

Колеги, информирам ви, че на 17 септември „Сиела Норма“ 

АД – упълномощен представител на дружеството, е получил на ръка 

диска с кандидатските листи за въвеждане в електронните бюлетини 

и очакваме утре, до обяд да ни бъде предоставена информация на 

електронен носител, съдържащ данните в електронните бюлетини. 

Докладвам ви писмо от БНР с вх. № НС-20-58/19.09.2022 г. 

относно предоставяне на помещение за отразяване на изборите за 

народни представители, насрочени на 2 октомври. Това е във връзка 

с акредитациите на екипите на медиите, които в момента вървят, 

така че ще го резолирам към администрацията за определяне на 

помещение, подходящо за Българското национално радио. 

Колеги, ще ви моля във вътрешната мрежа, в папка с моите 

инициали да се запознаете с предложение за писмо до Сметната 

палата във връзка с частичните избори за кметове на кметства на 

23 октомври. Една от допуснатите за участие партия е подала 

промяна за лицето, което ще отговаря за приходите и разходите; да 

информираме председателя на Сметната палата, че данните за 

банковите сметки на партиите и коалициите, допуснати за участие в 

тези частични избори, не са променени, като само е променено това 

лице съгласно приложен списък, който също се намира в папката с 

моите инициали. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване за протоколно решение. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам да изпратим писмо 

до всички ОИК, на територията на които ще има частични избори на 

23 октомври – те са осем. Писмото в моя папка е с проектен номер 

3922, с което да ги информираме кои партии и коалиции са 

допуснати до частичните избори на 23 октомври във всяка ОИК 

съгласно приложен списък, в който е описано за всяка допусната 

партия и коалиция за кои частични избори е допусната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви току-що  

постъпило писмо с вх. № НС-15-157, изпратено от РИК – Шумен, с 

което представляващите „Демократична България – Обединение“, са 

уведомили РИК – Шумен, че следва да бъде заличен кандидат, 

регистриран под № 9 в кандидатската им листа поради настъпила 

смърт и ни информират, че решение за заличаване на кандидата от 

кандидатската листа от коалиция „Демократична България“ ще бъде 

взето на 21 септември. Входящият номер е от 19 септември, тоест 

районните избирателни комисии не заседават. 

Предлагам да укажем на РИК – Шумен, че следва незабавно 

да се свика заседание, за да се вземе решение за заличаване на 

кандидата, след което също така незабавно да информира 

Централната избирателна комисия, за да предприеме действия по 

заличаване на кандидата в кандидатските листи. 
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Колеги, с оглед бързината, която е необходима, коригирам 

предложението си – вместо да се изпраща писмо, по телефона да се 

дадат указания на председателя, за да се свика незабавно заседание и 

да информира Централната избирателна комисия за взетото 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

протоколно решение. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с инициалите на 

колегата Стоянова проектен номер 3930 може да се запознаете с 

проект на писмо до всички районни избирателни комисии.  

Предвид предстоящото обучение на секционните 

избирателни комисии и приетите Методически указания по 

прилагането на Изборния кодекс от секционните избирателни 

комисии в страната, се обръщаме към всички колеги от районните 

избирателни комисии да изпратят в писмена форма въпросите, които 

те имат и които постъпват при тях, свързани с организационно-

техническата подготовка и с произвеждането на изборите за 

Народно събрание. Като се има предвид предстоящото обучение на 

секционните избирателни комисии, молим тези въпроси да бъдат 

предоставени най-късно до сряда, 21 септември на имейла на 

Централната избирателна комисия, за да може комисията да 

отговори писмено и да бъде изпратен този отговор до всички 

районни избирателни комисии до края на седмицата, петък, 

23 септември. Целта е по този начин те да разполагат с еднозначните 

отговори на тези въпроси и да ги използват по време на обучението 

на секционните избирателни комисии, които най-вероятно ще бъдат 

през следващата седмица. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (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 – Йорданка Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка с вх. 

№ МИ-23-4/19.09.2022 г., получена от Комисията за защита от 

дискриминация, като във връзка с образувана преписка ни искат 

информация, а именно, ако и поименният списък на членовете на 

ОИК – Столична, за периода 25 август 2019 г.; 27 октомври 2019 г., 

както и Решение № 849 на Столична и депозираната до ОИК жалба 

със съответния входящ номер. 

Предлагам ви писмо до Комисията за защита от 

дискриминация, с което да предоставим заверени копия на 

решенията за назначаване на ОИК – Столична, съответно решение, с 

което има изменение в състава, откъдето е видим поименният 

състав, като им обърнем внимание, че ние не съхраняваме адресите, 

а по т. 2 – писмо, с което да изискаме информацията ОИК – 

Столична да им я изпрати, като уведоми Централната избирателна 

комисия. 

Предлагам да гласуваме двете писма заедно, ако не 

възразявате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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. 
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Продължаваме с точка осма от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням, че за 21 септември 

2022 г. е насрочено съдебно заседание в Административен съд – 

Пловдив, по адм. дело № 928/2022 г. За това съдебно заседание от 

предходното от 29 юни съдът е бил допуснал изготвянето на 

съдебно-счетоводна експертиза, която към днешна дата не е 

изготвена и е подготвено писмо във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от юрисконсулта, осъществяващ процесуално 

представителство, с което да информираме съда, че поради 

неизготвяне в срок на експертизата желаем заседанието по делото да 

бъде отложено за друга дата, за което да бъдем уведомени, както и 

да ни бъде изпратена изготвената експертиза по електронна поща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е постъпила жалба от Георги Иванов, който твърди, че 

следи редовно всички публични заседания на РИК 24. Проверява на 

сайта решенията  и протоколите на комисията и поради това е 

установил, че член на комисията – госпожа Р. К., не е участвала в 

шест заседания на комисията в месеците август и септември. Смята, 

че когато някой член на районна избирателна комисия, заемайки 

такава публична длъжност, неглижира дейността си и не се 

съобразява с изискванията на данъкоплатците, какъвто е господин 

Иванов, следва да бъде санкциониран. Смята, че мандатът на такъв 
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член на районна избирателна комисия при неучастието му по 

уважителни причини в три поредни или в общо пет заседания през 

годината, може да бъде прекратен. 

Предлагам да препратим тази жалба до РИК  24 в София за 

изразяване на становище, за да установим какви са причините за 

неучастие на госпожа Кирова в заседанията на комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Докладвам още един сигнал от 

господин Емил Илиев. Сигналът е с вх. № НС-22-250/16.09.2022 г., с 

който той обръща внимание на Централната избирателна комисия, 

че в град Пловдив, Партия „Има такъв народ“ и Партия 

„Възраждане“ използват знамето на Република България за 

агитация, като са го поставили до павилионите, шатрите с 

агитационни материали на партиите в центъра на град Пловдив. 

Предлагам да изпратим по компетентност този сигнал до 

РИК 16 – Пловдив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

 

Преминаваме към девета точка от дневния ред с оглед часа и 

събитието, което предстои в Министерството на електронното 

управление:  
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА 

СИК ИЗВЪН СТРАНАТА В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам решение с проектен № 1427 в 

моя папка относно предложения за назначаване на състави на 

секционни избирателни комисии извън страната за изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. 

С Решение № 1216 от 5 август Централната избирателна 

комисия определи условията и реда за образуване на избирателни 

секции извън страната и за назначаване съставите на секционните 

избирателни комисии извън страната при произвеждането на 

изборите за народни представители на 2 октомври.  

С Решение № 1236/11.08. и Решение № 1401/08.09.2022 г. 

бяха определени местата в държавите, в които ще се образуват 

избирателни секции извън страната и броят на избирателните секции 

във всяко място при произвеждането на изборите за народни 

представители на 2 октомври. 

На 13 септември в изпълнение на чл. 102 от Изборния кодекс 

в Централната избирателна комисия се проведоха и консултации за 

назначаване съставите на СИК извън страната между парламентарно 

представените партии и коалиции с участието и на Министерството 

на външните работи. 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между 

участващите партии и коалиции. Постъпили са и писмени 

предложения на партиите и коалициите за председатели, заместник-

председатели, секретари и членове на СИК.  

От Министерството на външните работи бяха представени 

предложения за попълване на заетите места в съставите на 

секционните избирателни комисии и за резервни членове на СИК.  

Централната избирателна комисия съгласно чл. 101 от 

Изборния кодекс има правомощие и следва да назначи съставите на 
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СИК извън страната не по-късно от 12 дни преди изборния ден до 19 

септември 2022 г.  

Съгласно разпоредбите на изборното законодателство и т. 47 

от Решение № 1216-НС/05.08.2022 г. на Централната избирателна 

комисия партиите и коалициите, както и министърът на външните 

работи или оправомощен от него заместник-министър могат да 

правят предложение за смяна на предложените от тях членове на 

СИК, което трябва да бъде представено в ЦИК не по-късно от  7 дни 

преди изборния ден – до 24 септември, а ЦИК извършва промените 

не по-късно от пет дни преди изборния ден – до 26 септември. 

Предвид горното и в изпълнение на наши правомощия по чл. 

101 от Изборния кодекс и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 

6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс предлагам Централната 

избирателна комисия да приеме решение, с което назначава 

съставите на секционните избирателни комисии извън страната за 

изборите за народни представители на 2 октомври и да обяви 

незаетите места съгласно приложение към решението. 

Това решение може да бъде обжалвано в тридневен срок чрез 

Централната избирателна комисия.  

Това е предложението ми за решение. 

Моля да се запознаете с текста и да го обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения по проекта на решение? 

Като, разбира се, ще се нанесат и някои редакционни 

корекции. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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. 

Решението е № 1442-НС/10.09.2022 г. 
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Преди да приключим заседанието, връщам в точка първа: 

Машинно гласуване. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам ви да 

гласуваме писмо до ГД „Жандармерия“, с което да ги уведомим, че 

Централната избирателна комисия по повод искане от „Сиела 

Норма“ АД с вх. № НС-23-85/08.09.2022 г. с писмо вх. № НС-23-

97/09.09.2022 г. е дала съгласие „Сиела Норма“ АД за своя сметка да 

използва част от хале № 4 – около 1000 кв. м, както пише в писмото 

на „Сиела Норма“ АД за извършване на дейности по Договор № 20 

от 9 септември 2022 г. Централната избирателна комисия дава 

съгласие лицата, посочени в списък от Централната избирателна 

комисия, които ще работят за „Сиела Норма“ АД, да бъдат 

допускани и в склад № 4. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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. 

Колеги, в тази точка ви докладвам – изготвен е протоколът, 

който се водеше, за действията, свързани с пробното доверено 

изграждане на изходния код, което беше извършено на 16 септември 

2022 г. 

 Информационните активи, които бяха използвани, ви 

докладвах в началото на заседанието и взехме решение за тяхното 

съхранение.  

Сега ви предлагам да одобрим действията, извършени от IT-

експертите в присъствието на Централната избирателна комисия, в 

пробния процес за доверено изграждане на изходния код, 
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включително и действието, свързано с инсталиране на 

операционната система на новозакупения компютър от Централната 

избирателна комисия, предназначен за самото доверено изграждане, 

което ще се извърши по-късно в защитена среда в Министерството 

на електронното управление.  

Операционната система, само припомням, беше инсталирана 

на компютъра с инсталационна флашка, която също е съхранена в 

Централната избирателна комисия, с цел спестяване на време за 

целите на довереното изграждане.  

По предложение на IT-експертите инсталирането на 

операционната система беше извършено в присъствието на 

Централната избирателна комисия. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка предлагам да одобрим 

писмо до директора на ГД „Жандармерия“ – още едно, във връзка с 

допускане на лица от страна на фирма „ЕнЕрДжи Сорс“ и двама 

човека от администрацията на Централната избирателна комисия за 

работата по приемане и предаване на батериите в утрешния ден, 20 

септември. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

 Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Насрочвам следващото заседание за утре, 20 септември 2022 

г. от 10,30 ч. Благодаря. 

(Закрито в 17,10 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 

 

 

 


