
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 249 

 

На 20 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладват: Любомир Георгиев, Елка Стоянова, 

Камелия Нейкова 

2. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

3. Гласуване извън страната. 

Докладват: Йорданка Ганчева, Елка Стоянова 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, 

Гергана Стоянова, Севинч Солакова 

 5. Проект на решение относно регистрация на социологическа 

агенция, която да извърши проучване на изхода в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г.    

   Докладва: Силвия Стойчева 

     6. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.  

Докладват: Силвия Стойчева и Георги Баханов 

 7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 
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Докладват: Силвия Стойчева, Елка Стоянова  

 8. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

   Докладва: Георги Баханов 

 9. Проект на решение относно промяна в състава на РИК. 

   Докладва: Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Росица Матева, Димитър 

Димитров, Севинч Солакова, Гергана Стоянова, Георги Баханов, 

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Силвия Стойчева.  

ОТСЪСТВАТ: Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов. 

 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано 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! 

 В залата сме 8 членове на Централната избирателна комисия – 

налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 

20 септември 2022 г.  

Отсъстват по уважителни причини колегите Томов, Войнов, 

Чаушев и Георгиева. 

Предлагам ви следния проект за дневен ред: 

1. Доклади относно машинно гласуване с докладчици  

господин Георгиев, госпожа Елка Стоянова  и аз.   

2. Медийни пакети с докладчик  господин Димитър Димитров. 
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3. Гласуване извън страната с докладчици госпожа Йорданка 

Ганчева и госпожа Елка Стоянова. 

4. Доклади по административни преписки с докладчици 

Нейкова, госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Ганчева,  

господин Георгиев, господин Ципов, госпожа Стойчева, госпожа 

Гергана Стоянова и госпожа Солакова. 

Имате ли предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова);  

против – няма. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Георгиев, заповядайте по точка първа. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател.  

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали можете да 

погледнете най-напред две писма. Първото е с вх. № НС-23-164/ 

19.09.2022 г. от Държавната агенция „Национална сигурност“ във 

връзка с изпратени за проверка данни на лица.  

Второто писмо е по същия повод и е от Министерството на 

вътрешните работи – вх. № НС-04-02-264/19.09.2022 г.  

С тези писма двете институции ни уведомяват за наличие на 

някои несъответствия в изпратените по-рано с писмо от „Карго-

партнер“ имена в списък с лица, които да бъдат допуснати за работа 

в склада по време на изборите, във връзка с подготовката на 

машините за гласуване. 

В тази връзка съм подготвил проект на писмо с номер в 

името на файла 3943 и предлагам да го разгледат членовете на 

Централната избирателна комисия и ако сме съгласни в този вариант 
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да бъде изпратено писмото, да го гледаме и да изпратим до 

директора на ГД „Жандармерия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова);  

против – няма. 

Следващ докладчик е госпожа Елка Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, първо, във връзка с вчерашната 

процедура по довереното изграждане, която беше извършена в 

Министерство на електронното управление и на която присъствахме 

аз, колегата Георгиев, колегата Димитров, госпожа Нейкова и 

госпожа Матева, докладвам ви, че по време на цялата процедура, 

която приключи успешно, беше извършено предаване на два броя 

флашпамети със серийни номера, които сме описали в протокола от 

предаването. Входящият номер на протокола е НС-00-235 от 

19.09.2022 г. Има го във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днешна дата. В него Централната избирателна комисия 

предава на изпълнителя „Сиела Норма“ АД въпросните две 

инсталационни флашки за СУЕМГ със софтуера за изборите за 

Народно събрание на 2 октомври 2022 г.  

Също така искам да докладвам, че, първо, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали има една подпапка, която се казва 

„Доверено изграждане“. Там има няколко снимки. Това са 

запечатаните пликове, които съдържат различна по вид информация 

върху технически носители – флашпамети, по отношение на 

извършените дейности. В момента се съхраняват, тъй като се 

върнахме вчера, след като приключи процедурата, ги прибрахме в 

касата на Централната избирателна комисия. 

Моля да се запознаете с този снимков материал и за 

последващо одобрение на извършеното прибиране.  
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Разбрахме се с колегите, че е важно да бъдат съхранявани на 

безопасно място до днешното заседание, където Централната 

избирателна комисия да прецени как оттук нататък да се съхраняват 

тези флашки. 

В момента докладвам за запознаване с молба за последващо 

одобрение на извършените от нас, петимата, действия и за вземане 

на решение за по-нататъшното им съхранение. 

Това е, което в момента докладвам. Също така в касата е 

прибран и компютърът, на който беше извършено довереното 

изграждане, заедно със съответния диск. Той е запечатан и също се 

намира в касата на Централната избирателна комисия. Пак ще 

формулирам за какво решение моля колегите. 

Моля за протоколно одобрение на извършеното до момента и 

за протоколно решение за по-нататъшното съхранение на тези 

материали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на госпожа Стоянова има ли изказвания, или въпроси? 

На вчерашната процедура по доверено изграждане, тъй като с 

госпожа Матева присъствахме също като зрители, присъстваха 

представители на Мисията за наблюдение на изборите, присъстваше 

и представител, който е регистриран с наше решение по реда на 

чл. 213а от Изборния кодекс и е вписан в нашия публичен регистър. 

Имаше представители на Министерството на електронното 

управление, както и министърът на електронното управление 

присъстваше. От Българския институт по метрология и от 

Българския институт за стандартизация може да е имало 

представители, просто не бях сигурна кои са те.  

Тази процедура беше излъчвана през страницата на 

Министерството на електронното управление и беше наблюдавана 

от представители на средствата за масово осведомяване, като 

действията бяха извършвани в защитена среда и се излъчваше към 

залата, където бяха разположени представителите на медиите. 
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Също така това, което наблюдавахме – като беше направено 

довереното изграждане на новия билд, той беше тестван върху една 

от машините, които ние предоставихме за целите на 

удостоверяването на Министерството на електронното управление, 

след което същата процедура беше повторена и на машината, която 

беше предоставена от Централната избирателна комисия в деня на 

довереното изграждане. Машината също е върната обратно в 

Централната избирателна комисия и се намира в зала № 76а. 

Ако колегите имат нещо да допълнят, което е пропуснато? 

Ако няма изказвания, моля да одобрим с последващо 

решение съхраняването на материалите, които докладва колегата 

Стоянова, включително и компютъра, на който бяха извършени 

всички действия за писане, да се съхранява в касата в Централната 

избирателна комисия.  

Имате ли друго предложение? Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 7 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева); против – 1 (Севинч 

Солакова).  

Господин Димитров, Вие казахте, че имате доклад. 

Заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, докладвам за сведение 

писмо с вх. № НС-00-236/20.09.2022 г. и вх. № НС-00-

237/20.09.2022 г. Това са двата протокола, с които сутринта в 9,20 ч. 

„Информационно обслужване“ АД ни върна обратно вече 

параметризирани 539 комплекта от карти, пет във всяка една. Те 

трябва да бъдат предадени на „Сиела Норма“ АД, за да бъдат 

добавени към машините, които ще бъдат изпратени извън страната. 

Има една особеност, която е описана в протокола – предали 

сме им 2700 карти, връщат ни пет по-малко. Всъщност пет по-малко 

не са необходими. Върнаха ни всъщност 10 по-малко. Пет са от тези, 
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които сега сме им дали, и пет – някакви, неясно откъде, от които 

четири са за бракуване. Описано е това в протокола. 

Когато господин Войнов се върне, ще му предам цялата 

информация, тъй като той я поддържа. Докладвам го за сведение. 

Предложението ми е с протоколно решение да решим, че 

приемаме тези протоколи така, както са създадени, и след като в 

следобедната част на заседанието бъде довършена операцията по 

предаване на „Сиела Норма“ АД, също с последващо решение ще 

одобрим приемо-предавателните протоколи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване за последващо одобрение на 

приемо-предавателните протоколи, с които „Информационно 

обслужване“ АД предадоха на Централната избирателна комисия 

смарткартите за машините за гласуване извън страната. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова); против – няма. 

Сега подлагам на гласуване в днешния ден с приемо-

предавателен протокол да предадем смарткартите за машините за 

гласуване извън страната на представител на „Сиела Норма“ АД, 

като за Централната избирателна комисия протоколът бъде 

подписан от колегите Димитров и Георгиев. 

Имате ли други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова); против – няма. 

Колеги, и аз имам два доклада. 
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Докладвам ви с вх. № НС-04-71/19.09.2022 г. писмо, което сме 

получили от Министерството на електронното управление, с което 

изискват да предоставим активи за нуждите на процеса по 

удостоверяване на съответствието по чл. 213а. Докладвам го сега за 

запознаване и по-късно ще върна на доклад във връзка с посоченото 

в писмото. 

Следващият ми доклад е писмо с вх. № НС-23-

163/19.09.2022 г. от „Сиела Норма“ АД до Министерството на 

електронното управление във връзка с поставени въпроси и с копие 

до Централната избирателна комисия. 

Моля да се запознаете с отговора на „Сиела Норма“ АД до 

министъра на електронното управление и по-късно ще го обсъдим в 

работна група. Това са моите доклади в тази точка засега. 

Преди да преминем към следващата точка, със спешен доклад, 

заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, припомням, че на 

вчерашна дата ви докладвах писмо от РИК – Шумен, с което ни 

информират за починал кандидат. 

Въз основа на дадени указания от Централната избирателна 

комисия Районната избирателна комисия е провела заседание и е 

взела Решение № 64, с което е заличила регистрацията на кандидата 

в кандидатската листа на коалиция „Демократична България – 

Обединениe“. 

По изложеното ви предлагам да изпратим писмо до 

„Информационно обслужване“ АД, в системата …. да бъде отразено 

заличаването на кандидата, както и до „Сиела Норма“ в 

електронната бюлетина да се заличат данните в съответния изборен 

район на посочения кандидат, като бутонът, отразяващ 

преференцията на заличения кандидат, да не бъде активен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги ? 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир 
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Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова); 

против – няма. 

 

Продължаваме със следващата точка – втора от дневния ред: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, имаме само две запитвания. 

Те са с вх. № НС-24-172, с което Фреш радио Груп ни питат дали са 

налични 2525,10 лв. с ДДС в пакета на ПП БТР. Налични са. Така ще 

им отговорим. 

Още едно запитване – вх. № НС-24-173., от Радио 1 и се отнася 

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

Стойността е 1794 лв. И в двата пакета са налични все още 

сумите, за които питат медиите.  

Предлагам с протоколно решение да одобрим отговора, с 

който потвърждаваме наличността на тези средства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова); против – няма. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

писмо от работна група „Избори“, с което приложено са ни 

изпратили заповеди за промени в адресите на две секционни 

избирателни комисии извън страната, а именно СИК № 15, СИК – 

193 в гр. Йорет де Мар, Кралство Испания и избирателна секция 

№ 215 в гр. Салоу, Испания. 
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Предлагам с писмо до изпълнителя във връзка с машинното 

гласуване към наш изх. № НС-23-151/16.09.2022 г., с което 

изпратихме адресите на СИК извън страната и обърнахме внимание, 

че адресите са актуални по информация на Министерството на 

външните работи към 15 септември. С оглед издадените заповеди на 

дипломатическите и консулски представителства приложено да 

изпратим копия на двете получени заповеди по отношение на секция 

№ 193 и секция № 215 във връзка с действия по обезпечаване с 

машинно гласуване извън страната. 

Предлагам да гласуваме това писмо до господин Веселин 

Тодоров, което е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

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

няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам, колеги, с другото 

писмо, което преповтаря напълно текст, който е получаван в 

Централната избирателна комисия за предходни избори от работна 

група „Избори“, а именно дали е възможно съгласно – няма да ви го 

изчитам цялото, по отношение на оправомощено лице по смисъла на 

чл. 217 да бъде член на СИК за секциите, които са извън ДКП, като 

молбата на работна група „Избори“ е да преповторим възприетата от 

нас позиция в предходно наше писмо за предходните избори. 

Първоначално си мислех да не ви предложа отговор на това 

писмо и да го приемем за сведение с оглед това, че изборите, макар 

и предсрочни, се произвеждат в много кратки времеви граници с 

последните произведени, без изменения и промени в Изборния 

кодекс. Но с оглед обезпечаване и добрата работа между двете 

институции, ви предлагам писмо, което напълно преповтаря текста 

на наше писмо от 25 юни 2021 г., а именно – Централната 
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избирателна комисия с протоколно решение от днес да приеме, че 

членът на СИК, назначен по предложение на министъра на 

външните работи, може да бъде оправомощено от ръководителя на 

ДКП лице по изключение само за секциите извън ДКП. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по доклада на колегата Ганчева? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова); против – няма. 

Следващ докладчик е госпожа Стоянова.  

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днес ви докладвам входящи 

номера, които са постъпили вчера по повод установени 

несъответствия в съставите на секционните комисии със съответни 

номера, както следва: вх. №№ НС-10-35-5/19.09.2022 г.; НС-10-35-

6/ 19.09.2022 г.; НС-10-35-1/20.09.2022 г.; НС-10-372-2/19.09.2022 г., 

НС-11-51-1/19.09.2022 г. и НС-11-52-7/19.09.2022 г.. Докладвам ги за 

сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме със следващи доклади в точка четвърта от дневния 

ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви. Колеги, имам малко 

по-дълги доклади, тъй като се натрупаха много преписки. 

Получили сме писмо с вх. № ЦИК-07-120/20.09.2922 г., с 

което IFES ни съобщава, че на тяхната страница е публикуван 

материал, а всъщност е хендбук, който се отнася до 

киберсигурността и изборите. За сведение, разбира се.  
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Ако някой от колегите се интересува, може да го погледне на 

страницата.  

Има постъпили няколко писма, които са свързани с това, че 

утре ще се проведе смесен формат на среща, организирана от 

Генералната дирекция „Правосъдие и потребители“.  

Писмата са с вх. №№ ЦИК-07-98-5/20.09.2022 г. и ЦИК-07-

98-6/20.09.2022 г. В тях е описано как може да се участва онлайн. 

Има също и настойчиво подканяне да се включим, ако не в друг 

формат, то в онлайн формат. Аз няма да се включвам. Очевидно, те 

са любопитни как ние организираме машинното гласуване, но едва 

ли мога да докладвам от името на Комисията. Просто няма да 

отговорим. 

Имаме писмо с вх. № НС-23-159/19.09.2022 г., с което 

представителите на Зукърбърг Meta – фейсбук, искат да се срещнат с 

нас. Предлагат четвъртък от 15,30 ч. Предлагат също евентуално 

през ZOOM да разговаряме. Самата представителка В. С., 

която е мениджър на Meta за България, и още двама – 

С. и Б., които са част от екипа. Не знам дали трябва да се срещнем с 

тях.  

Между другото, в писмото обясняват, че са получили нашия 

адрес от Министерството на електронното управление, с които са се 

срещали. 

Колеги, предлагам да решим дали ще се срещнем с тях и 

евентуално кога. Те са предложили това да стане в четвъртък от 

15,30 ч. Аз ще им отговоря, но въпросът е ще се срещнем ли въобще. 

Поставям въпроса, ако ще се срещнем, трябва да им предложим 

нещо. 

Добре, записвам. Това ще бъде отговорът. Ще бъде видно, че 

е за сравнително кратка среща в петък от 10,30 ч. Благодаря ви. 

От серията, която се отнасяше до Европейската комисия – 

Дирекция „Правосъдие и потребители“, има настоятелна покана да 

се регистрираме. Номерът на писмото е ЦИК-07-107/19.09.2022 г. 

Докладвам го за сведение, разбира се, както и предходните две. 
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Оставихме открит въпроса в папката от вчера и отговора на 

писмото, с което евентуално трябва да уведомим Парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) за поканата за среща на 

01.10.2022 г., тоест ден преди изборите. Аз съм подготвил един 

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

инициали от вчера. Отговорът е, че ги каним на 1 октомври 2022 г. 

от 13,00 до 13,45 ч. Това е времето, което беше разписано в тяхната 

програма за срещата с Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ние имахме 

гласувано такова решение? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, не сме го гласували. Просто не 

стигна времето да го гласуваме. Затова предлагам да го одобрим. В 

тяхната програма няма как да не проявяват интерес, като са записали 

„среща с ЦИК“. Това е официалната им програма, одобрена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Между 13,00 ч. и 

14,00 ч.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре, 13,00 ч. и 14,00 ч. 

Проблемът с тяхното идване тук е, че ще участват повече хора. Ако 

те трябва да дойдат тук, ще участват повече хора. Ако двама души 

отидат там, само двама се жертват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова,); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото писмо е от 

Централната избирателна комисия на Република Корея, с което 

искат да изпратим някакво писмо-препоръка в подкрепа на тяхната 

кандидатура за генерален секретар Ян Кин Син. Помолени сме да 

направим това до 21 септември, сряда.  
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Не съм подготвил проект на писмо. Има пет кандидатури, 

това докладвах. Според мен това е шеста кандидатура, извън тези 

пет, които ни бяха съобщени от Секретариата. Ще проверя и ако 

това име не е включено, просто няма да изпращаме никаква 

препоръка. Иначе кандидатите са от Филипините, Индия, 

Узбекистан, Колумбия и Косово. Докладвам го за сведение. 

Пристигнало е писмо с вх. № ЦИК-07-115/16.09.2022 г., с 

което ни уведомяват, че USA ще организира онлайн семинар на 

28 септември 2022 г. от 14,00 до 16,00 ч. – двучасов работен 

семинар, за инструментите на социалните мрежи и медии и 

стратегии за управление на изборите. Докладвам го за сведение и 

запознаване и ако има желаещи, могат да участват от името на 

Централната избирателна комисия. 

С писмо с вх. № ЦИК-07-116 Центърът за парламентарни 

изследвания ни е поканил да се включим в тяхната програма за 

обучение и издаване на сертификати. Смятам, че получаваме такива 

регулярни писма. Тяхното очакване е да се включим. 

Имаме и още едно такова писмо с вх. № ЦИК-07-117 за 

датите 21 – 23 ноември 2022 г. Темата е „Професионален сертификат 

„Стратегическа публична администрация“. Докладвам го за 

сведение. 

Има още едно писмо, което е с вх. № ЦИК-07-118. Обръщам 

внимание, че и ЮНЕСКО се интересува вече от изборите. За 

сведение, разбира се. Те предлагат участие в онлайн семинар. 

Изпратили са програмата. Това е продължителна програма – от 

19 септември до 23 октомври. 

Това са докладите ми в точката за административни 

преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващият 

докладчик е госпожа Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Министерството на отбраната с вх. № НС-04-69/19.09.2022 г. , което 
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се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Моля да 

се запознаете с него и да го обсъдим на работна група. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЧМИ-00-50 от 

20.09.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД, с което ни 

уведомяват, че въз основа на наше писмо, с което им изпратихме 

партиите и коалициите, допуснати до участие в частичните избори 

на 23 октомври 2022 г., имената им са параметризирани в системата 

…. и всички общински избирателни комисии могат да въвеждат 

данните за участие в изборите, както и кандидатите, които се 

регистрират в кандидатските листи. 

В тази връзка ви предлагам да изпратим едно писмо до 

всички общински избирателни комисии, които ще организират 

избори на 23 октомври 2022 г., с което да ги информираме, че вече е 

възможно да въвеждат всички данни в системата … . 

В тази връзка ви докладвам и писмо с вх. № ЧМИ-10-1 от 

19.09.2022 г. от председателя на „Земеделски народен съюз“, с което 

потвърждава начина на изписване в бюлетината за 23 октомври така, 

както беше заявен с първото решение за допускане за участие в тези 

частични избори, а именно само „Земеделски народен съюз“, без 

ПП, както беше посочено във второто подадено заявление от тази 

партия. 

Предлагам да гласуваме това писмо до общинските 

избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова); против – няма. 

Следващ докладчик е госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви, госпожо Председател.  

Получили сме писмо с вх. № НС-00-234/19.09.2022 г. с 

приложен списък от „Информационно обслужване“ АД за лица – 
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експерти за изграждане на изчислителен пункт към Централната 

избирателна комисия. 

Предлагам да изпратим писмо до ДАНС и до МВР за 

извършване на проверка в най-кратък срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова);  

против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия, което ще продължи в 14,00 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Девет членове сме в залата – имаме кворум. 

 

Продължаваме с точка четвърта:  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Георгиев, заповядайте с Вашето писмо за 

последващо одобрение. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам ви Писмо с № в името на 

файла 3951 за последващо одобрение до директора на Главна 

дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ 

във връзка с допускането на общото количество смарткарти за 

избирателните секции извън страната, които да бъдат внесени в 

склада за комплектуване на машините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

последващо одобрение. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир 



17 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и 

Силвия Стойчева); против – няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Проекти с номера на писмата 3935 и 

3936, като тях, разбира се, да ги разгледаме едно след друго. Това са 

проекти на писма до сега подалите заявления да регистрация и за 

регистрация на анкетьори на социологически агенции, за да си 

спазим практиката да ги изясняваме, когато има някое открито 

несъответствие. 

С № 3936 най-напред е до първата социологическа агенция за 

тази кампания – „Алфа Рисърч“. 

С № 3935 е до „Галъп Интернешънъл Болкан“.  

За разглеждане и одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване и за двете писма с проектни номера 

3935 и 3936. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова); против – няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Писмо с проектен номер 3954 до 

изпълнителния директор на „Сиела Норма“ АД във връзка с 

подготовката на комплектите с използване на батерии. Да ги 

уведомим, че следва да подготвят и представят в Централната 

избирателна комисия отделни списъци с идентификационните 

номера на устройствата, за които в комплекта е предвидена батерия 

със съответния надпис. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Георгиев, като искам да направя малка 

редакция: да е един списък. 

Имате ли други предложения? 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Два входящи номера само за 

сведение. Единият е НС-10-35/7 от 20 септември 2022 г., а другият е 

НС-22-93/1 от 19 септември 2022 г. и е с подобен текст на вече 

изпращано  писмо, само за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме със следващи докладчици. 

Господин Ципов, заповядайте с Вашите доклади. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-15-

145/19.09.2022 г. и НС-15-48/19.09.2022 г. Това са писма от 24 РИК – 

София, и от 27 РИК – Стара Загора, с които ни предоставят график 

за онлайн обучение на секционните избирателни комисии за 

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

бъде оказано съдействие за линк към сайта на двете районни 

избирателни комисии, на който да се проведе обучението. 

С оглед на това ви предлагам да изпратим писмо до 

„Информационно обслужване“ АД с копие до съответната районна 

избирателна комисия, с което да бъде оказано съдействие за 

уреждане на достъпа до съответните страници на районните 

избирателни комисии. 

И Хасково – вх. № НС-15-145, става дума за същото писмо от 

Районна избирателна комисия 29 в Хасково.  

Ще подготвим  писмо до „Информационно обслужване“ АД да 

им бъде оказано съдействие във връзка с подготовката на линкове за 

провеждане на онлайн обучение на секционните избирателни 

комисии на територията на трите избирателни комисии. 

Докладвам ви също така и вх. № НС-22-238/16.09.2022 г. – 

сигнал, получен по имейл от Т. К., който е установил, че личните му 

данни са използвани в списъци на лицата за регистрация на 
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инициативния комитет на Луна Йорданова – независим кандидат за 

народен представител. 

Докладвам ви също така и вх. № НС-22-226/14.09.2022 г. Това 

е сигнал от К. М., че личните ѝ данни са били използвани в 

списъците за подкрепа на регистрацията на ПП „Български 

национален съюз – Нова демокрация“ на съответната 

страница и съответния ред. 

В моята папка от днес ще видите проект на  писмо до 

изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД, с 

което изпращаме сигналите, за да бъдат предприети действия за 

заличаване на данните на цитираните лица от списъците. 

По отношение на сигнала от Тодор Казаков, той да бъде 

изпратен и на Комисията за защита на личните данни. До Комисията 

за защита на личните данни и до „Информационно обслужване“ АД 

– два сигнала на две лица. 

Моля да се върнем на трите номера, които докладвах – 14-51, 

14-52 и 15-48. Да бъде подложено на гласуване изпращането на  

писмо до „Информационно обслужване“ АД за оказване на 

съдействие на трите районни избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма. 

Сега подлагам на гласуване изпращането на  писма във връзка 

със сигналите, докладвани от колегата Ципов, до Комисията за 

защита на личните данни и „Информационно обслужване“ АД. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – няма. 
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам ви вх. № НС-04-02-262/ 

19.09.2022 г. –  писмо от ОД на МВР – Хасково, РУ на МВР – 

Хасково, за предоставяне на информация във връзка с цялата 

налична документация относно избирателна секция под съответния 

номер в с. Долно Ботево, община Стамболово във връзка с 

проведените на 11 юли 2021 г. избори за народни представители.  

В моята папка от днес ще видите проект на  писмо до ОД на 

МВР – Хасково. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова и 

Силвия Стойчева), против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия са получени допълнителни указания от Министерството на 

здравеопазването за провеждане на изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. във връзка с пандемията от 

Ковид-19. Към този момент ги докладвам за запознаване и след 

евентуално обсъждане да преценим какви точно инструкции да 

изпратим до областни управители, общини, секционни избирателни 

комисии. 

С писмо – вх. № НС-20-56/16.09.2022 г. в Централната 

избирателна комисия е получен седмичният отчет за периода 8 – 14 

септември 2022 г. за извършване на информационната кампания на 

Централната избирателна комисия в bТV Медия Груп. Докладвам за 

сведение на Комисията. 

И още едно писмо за сведение, което е от кмета на община 

Септември, с вх. № МИ-06-475/16.09.2022 г. Към писмото са 

приложени заповед на кмета на общината и протокол от назначената 

с цитираната заповед комисия за извършване на действия по 
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отваряне на запечатано помещение в изпълнение на решение на 

Централната избирателна комисия. 

Госпожо Председател, моля, докато все още имам думата, да 

създадем две нови точки в дневния ред: Проект на решение относно 

регистрация на наблюдатели в изборите за народни представители 

на 2 октомври 2022 г. и следваща точка: Проект на решение относно 

регистрация на социологическа агенция, която ще извършва 

проучване на изхода в изборния ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

това да бъдат нови т. 5: Регистрация на социологически агенции, и т. 

6: Регистрация на наблюдатели. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: А също така, ако е възможно, и точка 

жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И точка 7: Доклади 

по дела, жалби и сигнали.  

Колеги, има ли други, които желаят да се включат в тези нови 

точки, за да посоча докладчици. 

Господин  Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да ме включите в точката за 

регистрацията на наблюдатели.  

И предлагам да има точка 8: Доклади относно искане за 

изплащане на възнаграждения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля да включите нова точка в 

дневния ред: Проект на решение относно промяна в състава на РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще бъде точка 

девета. 

Колеги, предлагам ви да допълним дневния ред с нова точка 5: 

Регистрация на социологически агенции с докладчик колегата 

Стойчева. 

Точка 6: Регистрация на наблюдатели, докладчици госпожа 

Стойчева и господин Баханов. 
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Точка 7: Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик 

госпожа Стойчева.  

Точка 8: Доклад относно изплащане възнаграждения на ОИК с 

докладчик господин Баханов. 

И точка 9: Проект на решение относно промяна в състава на 

РИК с докладчик госпожа Солакова. 

Има ли други предложения? 

Към точка Доклади по дела, жалби и сигнали добавям госпожа 

Елка Стоянова. 

Колеги, моля, режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова и 

Силвия Стойчева), против – няма. 

Колеги, продължаваме със следващите доклади в точка 

четвърта. 

Госпожа Гергана Стоянова – към административни преписки. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо № ЕП-

14-2 в моята вчерашна папка. От община Долен чифлик ни изпращат 

заповедта на кмета на община Долни чифлик, както и изготвения 

протокол от назначената с тази заповед комисия за отваряне на 

запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от изборите за членове на Европейския парламент от 

2019 г., в изпълнение на Решение № 1244-МИ на Централната 

избирателна комисия. Докладвам ви за сведение. 

По тази точка ви докладвам постъпило писмо от гражданин на 

електронната поща на Централната избирателна комисия  с вх. 

№ НС-22-296/19.09.2022 г., също е в моята папка от вчерашна дата. 

С него господин Х. Х. ни уведомява за регистрацията си на 

заявление за гласуване по настоящ адрес. След проверката е 

установил, че все още фигурира по постоянен адрес и изисква от нас 

да предприемем действия. 
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Подготвила съм придружително писмо, което предлагам да 

гласуваме, с което да препратим неговото  писмо към ГД ГРАО, тъй 

като това са действия, които са от тяхната компетентност и следва да 

предприемат, с копие, разбира се, до гражданина, за да може да 

проследи. И на сайта на ГД ГРАО има специално посочен имейл 

адрес, който е във връзка с въпроси относно заявленията за 

гласуване по настоящ адрес. 

Проектът на писмо е в моята папка от днешна дата.  

Моля да го погледнете и да го подложите на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания във връзка с доклада на колегата Стоянова? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова и 

Силвия Стойчева), против – няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам ви писмо от „Сиела 

Норма“ АД – изпълнител по Договор № 20, с вх. № НС-23-162, също 

е в моята вчерашна папка. Към писмото е приложен индикативен 

транспортен график, който ни е изпратен за съгласуване – чрез 

Централната избирателна комисия с районните избирателни 

комисии. 

В тази връзка в моята папка от днес имам подготвено писмо, 

което предлагам да изпратим. Предложението ми е по имейл до 

всички районни избирателни комисии да изпратим текст на писмо, 

че представяме на тяхното внимание индикативен транспортен 

график за доставяне на машините за електронно гласуване в 

предизборния ден, по който съответните районни избирателни 

комисии в срок до 23 септември 2022 г. да представят на 

Централната избирателна комисия своето потвърждение на така 

предложения график или ако има забележки по него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 
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Моля да гласуваме това  писмо. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова и 

Силвия Стойчева), против – няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Все в тази точка искам да ви 

докладвам за запознаване и за сведение засега молба от „Фрог нюз“ 

чрез упълномощен адвокат във връзка с Административно-

наказателно производство по АУАН-15-ПВР, с която молба се иска 

производството да бъде прекратено поради изтекъл преклузивен 

срок. 

Докладвам ви го за сведение, като ще предам за прилагане към 

преписката по административно-наказателното производство и 

съобразяване от страна на оправомощения със задължението орган 

за административни наказания за преценка и предприемане на 

съответните действия по административно-наказателната преписка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получихме писмо от 

печатницата на БНБ с вх. № 26-22 от 19 септември 2022 г. 

Преписките са преместени в днешната папка, там ще ги намерите. 

Писмото е с приложен график за предаване на бюлетини за 

гласуване в страната от 26 септември 2022 г. начална дата по 

печатници, ангажирани с отпечатването на бюлетините. Първата 

дата е 26 септември 2022 г. Графикът ни е изпратен за съгласуване. 

Предлагам да изпратим писмо до Печатницата на БНБ. 

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа, с копие до министъра 

на финансите и министъра на вътрешните работи за съгласуване на 

така представения график. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова и 

Силвия Стойчева), против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам ви да изпратим писмо до 

всички районни избирателни комисии и областни управители с 

копие до Печатницата на БНБ и до МВР – да изпратим този график, 

като обърнем внимание съгласно решението за осъществяване на  

контрол, упълномощените членове на РИК да се легитимират с 

лична карта и заверено копие от решението на районната 

избирателна комисия за упълномощаването, а служителите от 

областните администрации – с лична карта, съответно заповедта на 

областния управител. Областните управители да създадат 

организация по осигуряване на охрана от Министерството на 

вътрешните работи при транспортиране на бюлетините. Проектът е 

във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова и 

Силвия Стойчева), против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: От „Информационно обслужване“ АД 

получихме списъка на експертите за изчислителния пункт към 

Централната избирателна комисия – НС-00-234/19.09.2022 г. 

Извинявайте, колеги, това е докладвано в първата част на  

заседанието – гласувахме  писмо за изпращане за проверка. 

Докладвам ви писмо № НС-15-163/20.09. 2022 г. от РИК – 

Благоевград. Искат допълнителен брой технически сътрудници за 

изборната нощ. 

Съгласно точка 8 от Решение № 1200 на Централната 

избирателна комисия съгласуването следва да бъде извършено с 

областния управител. Затова ви предлагам да препратим това писмо 
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до областния управител по компетентност на основание точка 8 от 

Решение № 1200 на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова и 

Силвия Стойчева); против – няма 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение към момента ви 

докладвам писмо № НС-15-158/19.09.2022 г. от РИК – Враца. Те ни 

бяха информирали по телефона, а сега се обръщат към нас с писмо – 

изпълнителят по договора относно машинното гласуване да има 

предвид да бъдат предоставени резервни печатащи устройства, 

които техниците да подменят при нужда с оглед недопускане 

приключването на машинното гласуване и преминаване към 

хартиено гласуване. Посочват, че едни от най-често срещаните 

проблеми са свързани с печатащото устройство. Докладвам ви го за 

сведение към момента. 

За сведение ви докладвам, че от община Джебел сме получили 

копие от заповедта за назначаване на комисия по чл. 287, ал. 7 от 

Изборния кодекс. 

Вх. № ЦИК-02-80/19.09.2022 г., с който от Народното 

събрание сме получили счетоводни документи за разходите, 

извършени за сметка на Централната избирателна комисия за месец 

август – топлоенергия, електроенергия и вода, включително 

транспортна услуга и копирни услуги. Посочени са съответните 

разходи и общата сума е 11 915,87 лв. Обръщат се с искане сумата 

да бъде преведена по посочената банкова сметка на Народното 

събрание. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

тези разходи след извършване на съответната проверка на 

документите от счетоводството. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева и Севинч Солакова); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение – от администрацията на 

Министерския съвет ни уведомяват за графика за доставката на 

изборните книжа – вх. № НС-03-49. 

За сведение ви докладвам и НС-04-68/19.09.2022 г., а това е 

информация относно проект на Министерството на труда за 

подобряване на условията на труд – да се предостави на  

администрацията за допълнително проучване и изготвяне на 

становище, тъй като по беглия преглед се установява, че можем да 

проявим интерес. 

Получили сме две писма с вх. №№ НС-04-67 и НС-04-67/1 от 

19-и, съответно 20 септември 2022 г.  

Заместник-министър на енергетиката ни изпраща това писмо- 

покана, като ни уведомява, че ще се проведе среща между 

заместник-министъра на енергетиката и ръководителите на 

електропреносното и електроразпределителните дружества в 

страната, на която да бъдат обсъдени превантивните мерки за 

нормално електроснабдяване на избирателните секции в изборния 

ден. Срещата е днес в 13,30 ч. 

Първоначално си мислех да изпратим  писмо, с което да 

уведомим да ни информират за тази среща, включително да имат 

предвид…  

 

Давам си сметка, че по отношение на областите това е в 

компетенциите на областните управители. На този етап ви го 

докладвам за сведение, ако има нещо друго като предложение, да го 

обсъдим. 
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Докладвам ви  писмо  НС-16-2/18.09.2022 г. От община Враца 

ни уведомяват за броя на подадените заявления за гласуване с 

подвижна избирателна кутия. Посочват, че Районната избирателна 

комисия няма насрочено заседание. Приложена изпращат заповедта 

на областния управител за образуване на секции на територията на 

община Враца. 

Те са четири броя. Оказва се обаче, че РИК – Враца, има 

заседание и има решение на същата дата и по-късно е публикувано и 

решението на РИК – Враца, за определяне на броя на подвижните 

секции на територията на изборния район. Така че ви докладвам за 

сведение. Броят на подвижните секции и по решението на РИК – 

Враца, е 4, както е на областния управител, тоест няма проблем. 

С дълбоко огорчение ви докладвам писмо с вх. № НС-22-121/ 

17.09.2022 г. от уважаемия господин Е. К. Писмото е свързано с 

неговото становище по отношение на бюлетината за гласуване в 

изборите – за сведение на Централната избирателна комисия, с оглед 

на това, че са обжалвани решенията на Централната избирателна 

комисия както по отношение на изборната книга, така и по 

отношение на техническите характеристики. 

Първото дело е приключило с влязъл в сила съдебен акт. По 

второто не знам дали има обжалване на определението за 

прекратяване. Считам, че мога да го оставя без коментар. 

Уважаеми колеги, едно писмо, препратено от РИК – Шумен, с 

вх. № НС-15-143/14.09.2022 г. То е по отношение на лица, които в 

момента изпълняват срочна служба в доброволния резерв на 

основание на Закона за резерва на въоръжените сили на Република 

България. 

С оглед на това, че при изпълнение на срочната служба и 

получаване на подготовката във Военното училище, факултет 

„Артилерия, ПВО и КИС“ към Националния военен университет 

„Васил Левски“, бившето Военно училище „Панайот Волов“, тъй 

като тези лица не могат да напускат учебното заведение и може да 
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им се позволи единствено отпуск в деня на изборите, те не могат да 

гласуват по постоянен адрес.  

Обсъдено е и на работна група, предлагам да изпратим  писмо 

до декана на факултета с копие до Районна избирателна комисия – 

Шуменски изборен район, и да ги уведомим, че тези лица, които са 

на срочна служба в доброволния резерв и пребивават в съответния 

факултет, могат да гласуват в секция в град Шумен, като представят 

документ в оригинал или уверение, издадено от  ръководителя на 

учебното заведение по реда на чл. 241 от Изборния кодекс. Писмото 

трябва да е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – 

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение – писмо от Столична 

община, с което ни уведомяват, че е създадена организация за 

приемане на бюлетините и другите изборни книжа и материали. 

Уважаеми колеги, едно писмо, получено от община 

Панагюрище относно установена техническа грешка в Приложение 

№ 79-НС. Това е протокол за предаване и приемане на изборни 

книжа и материали на секционните и подвижните секционни 

избирателни комисии за съхранение в общинските администрации.  

Тъй като в точка първа е записано, че чувалът, в който се 

прибират изборните книжа и материали, съхранявани до следващите 

избори, е бял, а в точка две е черен чувал, затова ви предлагам да 

изпратим писмо с указание до всички кметове на общини и до 

всички районни избирателни комисии да се има предвид, че цветът 

на чувалите е определен с Решение № 1217/09.08.2022 г. на 

Централната избирателна комисия. 
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В случай че Приложение № 79 не е отпечатано, да коригират – 

в т. 2 думата „черния“ да се замени с „белия“. Писмото трябва да е 

във вътрешната мрежа, днешна папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – 

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия се получи писмо с вх. № НС-00-230/19.09.2022 г. от 

„Информационно обслужване“ АД. Приложен е протокол за 

предаване и приемане на изборни книжа и материали от районните 

избирателни комисии на Централната избирателна комисия. 

Моля да го погледнете. Изпратен ни е за сведение, тъй като се 

разпечатва от „Информационно обслужване“ АД, от изчислителния 

пункт при приемането на документите. Ако имаме някакви бележки 

по съдържанието, може да уведомим „Информационно обслужване“ 

АД. 

Мисля, че всички материали, които трябва да бъдат 

представени, включително и протоколите на районните и 

секционните избирателни комисии от съответния изборен район, са 

посочени като отделни точки в този протокол.  

За сведение ви докладвам оферта за снабдяване със защитни 

маски и ръкавици – вх. № ЦИК-08-33/19.09.2022 г. 

И едно писмо, свързано с частичните избори на 23 октомври 

2022 г., от ОИК – Симеоновград. Получили сме информация, че са 

определили номера на изборния район. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по тази 

точка следващ докладчик е госпожа Елка Стоянова. 

В административни преписки имате ли доклад? 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви първо преписка с 

вх. № ЦИК-09-273. Намира се в папката ми от днешна дата. 

Това е докладна записка от директора на администрацията, 

към която е приложен приемо-предавателен протокол между  

Централната избирателна комисия и БНТ, с което приемаме 

работата им по отношение на изработения видеоматериал с дължина 

3 минути, който вече се излъчва в рамките на разяснителната 

кампания на Централната избирателна комисия. 

Предложението на директора на дирекция „Администрация“ е 

да приемем работата на БНТ и съответно да се пристъпи към 

окончателно уреждане на отношенията ни по повод клипа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви вх. № ЕП-23-1. Има го в 

моята папка. Това е писмо – запитване от Посолството на Кралство 

Дания в Република България, от госпожа Ц. А. – персонален 

асистент на Негово Превъзходителство посланика. 

Проектът ми за отговор се намира в същата папка с проектен 

№ 3963. Моля да го погледнете. Те поставят въпрос по отношение 

упражняването на активното и пасивното избирателно право 

относно изборите за Европейски парламент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз считам, че по тази преписка 

Централната избирателна комисия вече се произнесе. Тя беше по 

мой доклад. С оглед това, че ни пише служител на посолството и не 

е минало през Министерството на външните работи, тоест не е по 

надлежния ред, преценихме да не отговаряме на тази дама. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: В такъв случай, след като Централната 

избирателна комисия вече е взела отношение по този въпрос, 

оттеглям доклада по тази точка. Очевидно е с дублиран номер или 

нещо такова, нямам представа. 

Имам още един доклад в тази точка,  който ви докладвам само 

за сведение и запознаване – вх. № НС-23-172. Докладвам го тук, 

защото просто не смятам, че е за Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Пише ни дама, която твърди, че е била подадена от различна квота, 

пък тя е искала да е от друга квота. Извършена е справка, няма 

такова нещо. Тоест твърденията на госпожата не отговарят на 

обективно отразеното в Решение № 1442. Така че ви го докладвам 

само за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик по тази точка е господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, първо, ви докладвам 

вх. № НИ-14-12/20.09.2022 г. Кметът на община Добрич ни е 

изпратил две свои заповеди.  

С едната изменя комисията от длъжностни лица от 

общинската администрация, която да осъществява достъп до 

няколко запечатани помещения, в които се съхраняват различни по 

вид изборни книжа от различни видове избори. 

Другата заповед е за отваряне на изборно помещение, където 

се съхраняват изборни книжа и материали за изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. И още едно помещение.  

И двете са по искане на отдел „Разследване“ към дирекцията 

на Министерството на вътрешните работи – Добрич. 

Съгласно наше Решение № 1244 изпратен ни е протокол за 

отваряне на помещението. Това е за сведение. 

Следващото е от Софийска градска прокуратура. Изпратили са 

ни искане с вх. № НС-09-139-1/19.09.2022 г. Желаят да им 

предоставим информация на основание чл. 159 от НПК и чл. 154 и 

215 от Закона за съдебната власт относно ЕГН-та, телефонни номера 

и адреси в Република България и Република Турция за контакт с 
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председатели, секретари и членове на СИК № 725, Република 

Турция, Чорлу, кв. Хавузлар. Вписани са поименно председател, 

секретар и членовете на комисията. 

Така че, уважаеми колеги, с наше  писмо с изх. № НС-09-174 

от 29  август 2022 г. при друго искане на същия следовател сме му  

предоставили исканите документи, а имаме и решение за всички 

решения, с които се назначава въпросната секционна избирателна 

комисия за тази секция, както и други документи. Изрично сме 

отбелязали, че Централната избирателна комисия не разполага с 

данни за постоянен или настоящ адрес, както и телефони на 

членовете на секционната избирателна комисия. 

Подготвили сме писмо, с което им отговаряме, че във връзка с 

неговото  писмо сме изпратили препис-извлечение, подробно 

изброяваме решенията за назначаване на секционните избирателни 

комисии извън страната, от което е виден и съставът на СИК в 

Избирателна секция № 725 в Република Турция. 

Отдолу съм добавил, че за информация относно ЕГН, 

телефонни номера и адреси в Република България и Република 

Турция на членовете на СИК в избирателната секция следва да се 

обърне към Министерството на външните работи на Република 

България. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Правя автокорекция. Няма да пишем към 

Министерството на външните работи, а просто още веднъж ще 

отговорим, че „информацията, с която разполага Централната 

избирателна комисия, сме Ви я предоставили и още веднъж Ви 

отговаряме, че не разполагаме с телефонни номера и адреси на 

членовете на конкретната секционна избирателна комисия, както и 

на останалите секционни избирателни комисии извън страната.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – няма. 

Госпожо Матева, заповядайте по тази точка. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, в предобедната част 

на заседанието ви докладвах писмо вх. № НС-04-69. Сега ви 

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

моите инициали, с проектен № 3950.  

Това е стандартен отговор, който Централната избирателна 

комисия изпраща в такива случаи. Така че ви предлагам да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 

Моля да гласуваме. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-

00-240 от днешна дата във връзка с изпратено сутринта писмо до 

„Информационно обслужване“ АД за заличаване на кандидат от 

кандидатска листа на „Демократична България – Обединение“, 

поради настъпила смърт на кандидата. 

„Информационно обслужване“ АД ни информира, че е 

извършено заличаването в системата, което е отразено и на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия и на Районна 

избирателна комисия 30 – Шумен. 

В тази връзка ви докладвам и Писмо вх. № НС-23-

168/20.09. 2022 г. от „Сиела Норма“ Ад, което е в отговор на наши 

писма изх. №№ НС-23-165/19.09.2022 г. и НС-23-167/20.09.2022 г. 

Във връзка с кандидата на кандидатската листа ни информират, че 
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са отразили в електронната бюлетина преференцията за заличения 

кандидат, като бутонът е променен на неактивен. 

Освен това в отговор на писмото от вчера, от 19 септември 

2022 г., ни информират, че ще извършат регистрация на 

обработените машини по сериен номер в момента на тяхната 

инсталация и те ще бъдат транспортирани до секциите в 

съответствие с тези регистрации, за което ще ни изпратят 

информация, и на „Карго-партнер“ ще подадат съгласно нашите 

указания серийните номера на машините, за да бъдат въведени в 

складовата система, водена от „Карго-партнер“. Докладвам ви го за 

сведение. 

Колеги, в тази връзка и във връзка с изпратените 

демонстрационни машини за гласуване ви предлагам да изпратим  

писмо до „Сиела Норма“ АД, с което да ги информираме, че следва 

на 1 октомври 2022 г., след доставка на машините за гласуване в 

изборите на 2 октомври 2022 г., да получат от областните 

администрации съгласуван между „Сиела Норма“ АД и областните 

администрации график. Машините, които доставиха в областните  

администрации, са с инсталирана демоверсия за гласуване в 

изборите на 2 октомври 2022 г. След като тези машини бъдат 

прибрани в склада, да бъдем информирани за точната дата на 

прибирането им. Да ни бъдат предадени флашпаметите от 

машините, картите под опис и батериите, които са поставени в тези 

машини, както и едновременно с това да ни бъде предаден 

софтуерът за демоверсията за гласуване и ключовете, с които се 

отключват машините, на които е инсталирана демоверсията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 

Моля да гласуваме. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – няма. 
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РОСИЦА МАТЕВА: В тази връзка ви предлагам да изпратим 

писмо до областните управители с копие до районните избирателни 

комисии, с което да ги информираме, че следва да подготвят 

машините с демоверсия, които им бяха предоставени, и на 

1 октомври 2022 г. областните управители да върнат машините на 

„Сиела Норма“ АД по предварително съгласуван между „Сиела 

Норма“ АД и областните управители часови график. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, и последен доклад в тази точка 

засега. 

Предлагам ви да гласуваме писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, до изпълнителния директор господин Филипов, с 

което да поискаме да бъдат изготвени и публикувани на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия в секция „Избори 

за Народно събрание 2 октомври 2022 г.“, подсекция „Обучителни 

материали за секционните избирателни комисии“ примерни 

електронни протоколи, Приложение № 81-НСХ, 82-НСМ, 85-НСЧХ 

и 86-НСЧМ, като ви предлагам 85-НСЧХ и 86-НСЧМ да бъдат 

публикувани и в секция „Гласуване извън страната“, като 

последните две приложения да бъдат подготвени с пълния списък на 

партиите и коалициите, които участват в изборите, а протоколите 

81-НСХ и 82-НСМ да бъдат подготвени като на предходни избори, 

както и тестовете към тях. 

Предлагам към това писмо да допълним и втори абзац, в  

който да поискаме да ни бъде предоставен в PDF формат образец за 

всеки РИК с Приложение № 9-НС към Методическите указания, в 

които да отпадне текстът: „Това приложение беше съставено в три 

еднообразни екземпляра.“ 



37 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения? 

Моля да гласуваме. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – 

няма. 

Господин Ципов, заповядайте по тази точка. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, във връзка с предходните ми 

доклади ви докладвам и вх. № НС-13-145/15.09.2022 г. – писмо от 25 

РИК – София, с което ни изпращат Решение № 75 от 14 септември 

2022 г. на 25 РИК относно провеждане на обучение на секционни 

избирателни комисии на територията на 25.Изборен район – София. 

Молят за съдействие за техническо обезпечаване на обученията. 

В тази връзка предлагам писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, с копие до 25 РИК, да бъде осигурена техническа 

обезпеченост за провеждане на обученията на секционните 

избирателни комисии онлайн. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – 

няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието за 15 минути за проветряване 

на залата. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 
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Единадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с точка пета: Регистрация на социологически 

агенции. 

Определям госпожа Матева да води заседанието. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Преди да 

продължим с пета точка, колега Димитров, заповядайте в четвърта 

точка: Доклади по административни преписки. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-00-239/20.09.2022 г. е 

регистриран приемо-предавателният протокол, с който сме предали 

на „Сиела Норма“ АД 26095 смарткарти заедно със CD, което сме 

получили от „Информационно обслужване“ АД. Този приемо-

предавателен протокол ще бъде приобщен към документите по 

досието на обществената поръчка – Договор № 20.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В тази 

точка, колега Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получихме преди 

малко писмо от община Струмяни, които питат дали сме взели 

решение за разпределение на местата в секционните избирателни 

комисии и ръководните места между партиите и коалициите, които 

имат право да предлагат членове на секционните избирателни 

комисии за частичните местни избори. 

Предлагам ви – във вътрешната мрежа е краткият текст на 

отговора, да изпратим писмо, че съгласно решението за 

приложимите решения – посочен е номерът, има го във вътрешната 

мрежа, е Решение № 1404, а решението, което следва да се приложи 

в случая, е Решение № 1281-НС/16.08.2022 г., тъй като е съобразно 

разпределението на парламентарните групи в Четиридесет и седмото 

Народно събрание. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Не виждам. 

Подлагам на гласуване писмото. 
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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, Силвия Стойчева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, писмото на Емил Колев, което 

беше адресирано до нас, е с копие до Министерския съвет. От 

приемната на Министерския съвет сме получили като нов сигнал, 

постъпил при тях, отправен до нашата администрация. Докладвам ви 

го за сведение, първо, че е до органа – ние сме го получили и не 

следва приемната на Министерския съвет да ни препраща, когато 

получава копие. Ако нещо трябва да направи самостоятелно, нека да 

го направи. За сведение ви го докладвам, като втори път постъпило в 

Централната избирателна комисия. 

На този етап за сведение докладвам вх. № НС-15-154-

2/20.09.2022 г. – заявление от Д. С., член на РИК – 

Добрич. В заявлението си казва, че по лични причини се налага да 

отсъства от страната за периода от 26 септември до 1 октомври 

включително, за което време предлага да бъде заменена от друго 

лице. Със съдействието на председателя на районната избирателна 

комисия, като получим предложението на ПП „Продължаваме 

промяната“, ще направя предложение за промяна в състава на 

районната избирателна комисия. На този етап го докладвам за 

сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: С това 

изчерпахме до момента четвърта точка. 

 

Преминаваме към пета точка:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКА АГЕНЦИЯ, КОЯТО ДА ИЗВЪРШИ 

ПРОУЧВАНЕ НА ИЗХОДА В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 г.  

Заповядайте, колега Стойчева. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление от 

Изследователски център ТРЕНД, представлявано от Д. Г., за 

регистрация като Агенция, която ще извършва проучване на 

изхода в изборния ден. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи 

съгласно Изборния кодекс и Решение № 1402-НС на Централната 

избирателна комисия.  

От извършената проверка на лицата, предложени за 

регистрация като анкетьори, се установява, че 273 лица отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс и цитираното вече решение на 

Централната избирателна комисия.  

Поради това и на посочените в проекта правни основания, 

предлагам Централната избирателна комисия да регистрира 

Изследователски център ТРЕНД ООД като Агенция, която ще 

извършва проучване на изхода в изборите за народни представители 

на 2 октомври; да регистрира като анкетьори предложените от 

Агенцията 273 упълномощени лица съгласно списък, приложен към 

настоящото решение. 

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по проекта? Не виждам. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева); против – няма. 

Решението е № 1443-НС/20.09.2022 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, моля да гласуваме и проекта 

на писмо във връзка с току-що приетото решение от Централната 

избирателна комисия до представляващия Изследователски център 

ТРЕНД, с което да го запознаем за установеното несъответствие за 

предложени три лица от списъка на анкетьорите. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

подлагам на гласуване писмото. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева ); против – няма. 

 

Преминаваме към шеста точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Колега Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление с вх. № 

12/19.09.2022 г. от Сдружение „Институт за развитие на публичната 

среда“, представлявано от Диана Евтимова, за регистрация за 

участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи. 

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 

7 лица за регистрация като наблюдатели в страната и 4 лица за 

регистрация като наблюдатели извън страната. 

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че 

към датата на регистрацията 11 лица отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс.  

Предвид това и на цитираните правни основания в проекта на 

решение, моля Централната избирателна комисия да регистрира 

Сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие с 

наблюдатели в страната и извън страната в изборите за народни 

представители на 2 октомври. 

Регистрира като наблюдатели 11 упълномощени 

представители на Сдружение „Институт за развитие на публичната 

среда“, както са посочени в списъка.  
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Наблюдателите да се впишат в публичния регистър и да им се 

издадат удостоверения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: 

Колеги, становище по предложения проект? 

Подлагам го на гласуване. 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева ); против – няма. 

Решението е № 1444-НС/20.09.2022 г. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, по имейл сме 

получили писмо от Министерството на външните работи с вх. 

№ НС-04-01-1-12/19.09.222 г., с което ни информират, че от Отдела 

за наблюдение на изборите и международно сътрудничество на 

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) са 

уведомили, че г-н Оливер Каск от Естония, член на Комитета за 

наблюдение на парламентарните избори в България, ще бъде 

заменен от господин Сърджан Дарманович от Черна гора. 

Освен това към списъка с международните наблюдатели от 

ПАСЕ е била добавена и госпожа Мария Мартинез Феро от 

Испания. 

Във връзка с горното молят господин Оливер Каск да бъде 

заличен от регистрите на международните наблюдатели, а на 

основание чл. 112, ал. 6 от Изборния кодекс и въз основа на 

приложеното към настоящото писмо искане, Централната 

избирателна комисия да регистрира като международни 

наблюдатели господин Сърджан Дарманович и госпожа Мария Феро 

и да им издаде съответните удостоверения. 

Приложено е искане от А. Б., директор на дирекция „Права на 

човека“, упълномощено лице от Министерството на външните 

работи, който е заявил за регистрация  като наблюдатели 

докладваните преди малко от мен две лица. 
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Във вътрешната мрежа, в моя папка има проект на решение, в 

което описвам фактическата обстановка, която ви изложих преди 

малко, въз основа на което предлагам Централната избирателна 

комисия да вземе следното 

„РЕШЕНИЕ: 

Заличава Оливер Каск (Mr. Oliver KASK) от Естония като 

международен наблюдател в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. и анулира издаденото му удостоверение. 

Регистрира като международни наблюдатели от 

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в изборите 

за народни представители на 2 октомври 2022 г. лицата Сърджан 

Дарманович от Черна гора и Мария Мартинез Феро от Испания. 

Наблюдателите да бъдат вписани в публичния регистър и да 

им се издаде удостоверение.“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Становище по проекта? Не виждам. 

Подлагам го на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова); против – няма. 

Решението е № 1445-НС/20.09.2022 г. 

Има ли други доклади за регистрация на наблюдатели? Не 

виждам. 

 

Преминаваме към седма точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, колега Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря. Колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни 

медии (СЕМ) за преценка по компетентност относно спазването на 

чл. 179 от доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД за 

Дневник (dnevnik.bg). 
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Става дума за липсата на съобщение, че излъчената 

публикация под заглавие „Кирил Петков: за 7 месеца договорихме 

пет моста над Дунав. Борисов не успя за 12 години“, не е обозначена 

като платена форма на агитация без наличие, че материалът е 

платен. 

Следвайки досегашната практика на Централната избирателна 

комисия, тъй като това е първо такова нарушение, предлагам да 

изпратим писмо до „Икономедия“ АД, с което да ги уведомим за 

получения сигнал и че следва стриктно да спазват изискванията на 

чл. 179 от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по предложението на госпожа Стойчева? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева ); против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № НС-22-262/19.09.2022 г. е 

получен сигнал от Анна Панова за това, че на входа на 118-то 

училище в кв. „Младост“ няколко души в непосредствена близост до 

входа на училището са раздавали безплатно издание на учебник 

„Родинознание“ с автор кандидатът за народен представител 

Костадин Костадинов. 

Сигналът е в папката на колегата Георгиева с вчерашна дата. 

Предлагам да изпратим този сигнал за предприемане на 

действия по компетентност до Двадесет и трета РИК – София. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друго 

предложение? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева ); против – няма. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № НС-22-257819.09.2022 г. в 

Централната избирателна комисия е получено писмо от Тодор 

Раданов, с което той заявява своето желание да бъде включен в 

списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия за кметство в 

село Кокаляне. 

Предлагам да изпратим това искане по компетентност до 

кмета на Район „Панчарево“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева ); против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Докладвам и още един сигнал от 

господин Петър Петров с вх. № НС-22-267/20.09.2022 г., който ни 

уведомява, че на Празника на торта „Гараш“ в град Русе кандидатът 

за народен представител от „Има такъв народ“, госпожа Митева е 

използвала събралите се хора за телевизионен фон. Изразява своето 

възмущение. Докладвам го за сведение на Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка – господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-2-

60/19.09.2022 г. е постъпил сигнал от СЕМ, които ни информират и 

ни изпращат запис на програма на радио „Фокус“ град София за 

доставчика на медийни услуги ФОКУС МЕДИЯ ЕООД за преценка 

по компетентност относно спазването на чл. 180 от Изборния кодекс 

за разпространение на платена форма на агитация без наличие на 

публикувана информация за договор. 

Приложение: запис на радио „Фокус“ с платено интервю 

с кандидата за народен представител Р. К. от ПП 

„Български възход“. 

Уважаеми колеги, предлагам да изпратим писмо, каквато е 

досегашната практика на Централната избирателна комисия при 
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установено първо нарушение, до медията, с което ги информираме 

за постъпилия сигнал в Централната избирателна комисия от СЕМ 

относно спазване на чл. 180 от Изборния кодекс, като ще допълня, 

че са разпространили платена форма на агитация без налична 

публикувана информация за договор.  

Приканваме ги да бъдат спазвани стриктно изискванията на 

чл. 180 от Изборния кодекс във връзка с отразяване на 

предизборната кампания в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г.  

Това е предложението ми за писмо до доставчика на медийни 

услуги ФОКУС МЕДИЯ ЕООД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева ); против – няма. 

 

Преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е искане от 

ОИК – Силистра, към което е приложена справка за проведени 

заседания и дадени дежурства от ОИК – Силистра, заверени копия 

от протокола, решения и писма от и до общински съвет Силистра. 

Колегите желаят да им бъде изплатено възнаграждение за 

дадени четири дежурства и проведено заседание. 

Дежурствата са дадени на 18 август  от председател и член на 

комисията; на 29 август са присъствали председател и член; на 

31 август – председател и заместник-председатели и 14 септември са 

присъствали председател, заместник-председател и член на ОИК. 
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Заседанието, проведено на 29 август, е в състав председател, 

заместник-председател и 8 членове. 

Към преписката са приложени необходимите документи, 

доказващи извършените действия от страна на ОИК – Силистра. 

Заседанието е относно прекратяване пълномощията на общински 

съветник от листата на местна коалиция „БСП за България“ в 

общински съвет на община Силистра и обявен за избран следващият 

в съответната листа кандидат, както и гласуване на издаденото 

удостоверение и издаване на ново удостоверение. Приложени са 

писмата от ОИК и заповед за назначаване за заместник-областен 

управител на област Силистра, поради което същият е бил 

освободен като общински съветник. 

Изготвен е контролен лист с мнение за законосъобразност 

относно поемане на задължението, както и счетоводна справка от 

счетоводството на Централната избирателна комисия. 

Общата сума за изплащане за проведените четири дежурства и 

едно заседание е на стойност 1075,97 лв. с осигурителните вноски. 

Предлагам да вземем решение, с което да удовлетворим 

искането на колегите от ОИК – Силистра. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на  

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева ); против – няма. 

Продължаваме с колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане за 

изплащане на възнаграждения от ОИК – Ветово, с вх. № МИ-27-

166/20.09.2022 г. Искането е за проведено заседание на 

16 септември, на което предсрочно са прекратени пълномощията на 

общински съветник и обявен за избран следващият от съответната 

листа.  
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Преписката е комплектувана с контролен лист и счетоводна 

справка за размера на исканите възнаграждения, които са на 

стойност 554,61 лв. заедно с осигурителните вноски. 

Моля с протоколно решение да одобрим изплащането на 

възнаграждението на членовете на ОИК – Ветово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева ); против – няма. 

Колеги, връщаме се в първа точка от дневния ред: Машинно 

гласуване. 

Тази сутрин ви докладвах за запознаване писмо, което е в моя 

папка, с вх. № НС-04-71/19.09.2022 г. от Министерството на 

електронното управление в копие до председателя на Българския 

институт по метрология и до председателя на Управителния съвет на 

Института за стандартизация относно предоставяне на 

информационни активи за целите на процеса по удостоверяване на 

съответствието по чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс. 

В писмото е посочено, че се изискват информационни активи, 

а именно тестови данни, свързани с електронната бюлетина, както и 

данни за произвеждане на избори извън страната и смарткарти от 

удостоверителната верига, предвидени за изборите за съответните 

секции.  

Предлагам ви това, което се изисква в писмото – да изпратим 

писмо до изпълнителния директор на „Сиела Норма“ АД, в спешен 

порядък да бъдат предоставени тези данни на Централната 

избирателна комисия с цел своевременното предоставяне от наша 

страна на Министерството на електронното управление и другите 

две институции, ангажирани в процеса по удостоверяване. Проектът 

на писмо е в моя папка от днешна дата. 
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Имате ли предложения по текста? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

В тази точка ви докладвам вх. № НС-22-260/19.09.2022 г. 

 получили сме искане на информация от господин И. Ц. И. 

Моля да се запознаете с неговото искане. Тъй 

като имахме аналогично запитване в предходно заседание, 

ви предлагам по аналогичен начин да отговорим и на господин 

Иванов. 

Колеги, моля да гласуваме изпращането на отговора. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева ); 

против – няма. 

Докладвам ви вх. № НС-00-233/19.09.2022 г. – приемо-

предавателен протокол между Централната избирателна комисия и 

IT-експертите, с който им предоставихме материали, необходими за 

довереното изграждане на изходния код, което беше извършено в 

Министерството на електронното управление във вчерашния ден.  

В тази връзка ви предлагам копие от приемо-предавателния 

протокол да се съхранява към досието с договорите на посочените в 

приемо-предавателния протокол експерти. 

Докладвам ви за запознаване писмо с вх. № НС-04-

73/20.09.2022 г. от Министерството на електронното управление, 

изпратено до Централната избирателна комисия относно 

предоставяне на допълнителни информационни активи за целите на 

дейностите по чл. 213а от Изборния кодекс. Моля да се запознаете с 

искането от тяхна страна. 

 

Продължаваме с точка девета от дневния ред: 
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА 

НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получихме вчера 

писмо с вх. № НС-15-154/19.09.2022 г. – заявление, от Гюлчин Зия 

Сали, член на районна избирателна комисия, с искане да бъде 

освободена от състава на РИК – Добрич. 

Днес получихме писмо с предложение от упълномощения 

представител на ДПС – Добрич, за извършване на промяна в състава 

на Районната избирателна комисия, като на мястото на Гюлчин Сали 

със съответното ЕГН се предлага Евшен Гюрсел Такавит. 

Отново е приложена същата молба от Гюлчин Сали, 

декларацията на Евшен Гюрсел Такавит, копие от дипломата за 

завършено висше образование, пълномощното на представляващия, 

който е участвал в консултациите за съставите на районните 

избирателни комисии, и тъй като са налице всички документи за 

извършване на промяната, ви предлагам да освободим като член на 

РИК в 8.Изборен район – Добрички, Гюлчин Сали със съответното 

ЕГН и да анулираме издаденото й удостоверение, и на нейно място 

да назначим като член на РИК – Добрич, Евшен Гюрсел Такавит със 

съответното ЕГН. Да се издаде удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); 

против – няма. 

Решението е № 1446-НС/20.09.2022 г. 

Връщам на доклади в точка четвърта. 

С вх. № НС-07-30/20.09.2022 г. сме получили съгласувателно 

писмо от Столичната община относно провеждане на протест на 
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23 септември 2022 г. от 11,30 ч. до 13,30 ч. пред сградата на 

Централната избирателна комисия. 

Моля да се запознаете с писмото в моя папка от днешна дата. 

С вх. № НС-04-01-49-1/20.09.2022 г. господин И. Я. от 

Министерството на външните работи ни изпраща публикувания на 

сайта на ОССЕ междинен доклад на Мисията на Бюрото за 

демократични институции и права на човека за наблюдение 

на изборите. 

Колеги, ние го бяхме получили в края на миналата седмица, 

така че ви го докладвам за сведение. 

Следващ докладчик – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

областния управител на област Варна с вх. № ПВР/НС-14-

4/20.09.202 г. – искане за достъп до запечатано помещение по искане 

на МВР – Варна. 

Предлагам писмо, с което да му укажем какви действия следва 

да бъдат извършени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева ); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали може да се 

запознаете с писмо с име на файла „към НС-23-164/20.09.202 г.“ от 

ДАНС. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други доклади в точката по административни преписки? 

Госпожо Стоянова, заповядайте, в точка трета: Гласуване 

извън страната. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви писмо с вх. № НС-04-01-36-

3/20.09.2022 г. от Министерството на външните работи, с което 
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постоянният секретар господин Кондов ни уведомява, че във връзка 

с наши писма с изх. №№ НС-04-01-27/01.09.2022 г. и НС-04-01-

51/16.09.2022 г., ни молят за осигуряване на достъп след 11,00 ч. на 

21 септември до приключване на процеса по изпращане и връчване 

до склада, в който се съхраняват СУЕМГ, на посочени в списък лица 

и транспортни средства. Изпращат ни списъка на лицата и на 

транспортните средства и предлагат ориентировъчна транспортна 

схема.  

В този смисъл моля да бъде одобрен списъкът с лицата и да 

бъде уведомена ГД „Жандармерия“ за тези лица, за да им бъде 

обезпечен достъпът. 

Ако Комисията е съгласна с предложението да уведомим 

„Жандармерията“, да изпратим и копие до складодържателя, за да 

вземе предвид достъпа на лицата до склада в определеното време. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова); 

против – няма. 

Колеги, във връзка с току-що гласуваното писмо, преди да го 

изпратим до ГД „Жандармерия“ и до „Карго-партнер“, ви предлагам 

преди това да бъде изпратен списъкът с лицата, които ще имат 

достъп до склада, за проверка до Министерството на вътрешните 

работи и до ДАНС. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева ); против – няма. 

Връщаме с в точка седма: Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-

22-263/20.09.2022 г., което е имейл от лице, което ни уведомява, че 

според него има нарушение на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс на 

територията на област Пазарджик.  

Предлагам писмото да бъде препратено по компетентност на 

РИК – Пазарджик. Проектът на това писмо е 3958 в моя папка и е 

буквално с едно изречение: препращаме по компетентност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева ); против – няма. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото за утре, 21 септември, от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 16,58 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

Стенографи: 

Божидарка Бойчева 

Виолета Тасева 

Стефка Аличкова 


