
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 250 

 

На 21 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване 

Докладва: Любомир Георгиев 

2. Медийни пакети 

Докладва: Димитър Димитров 

3. Гласуване извън страната 

Докладват: Елка Стоянова, Йорданка Ганчева 

4. Доклади по административни преписки 

Докладват: Росица Матева, Димитър 

Димитров, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, 

Йорданка Ганчева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова и Красимир Ципов 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали 

Докладват: Силвия Стойчева, Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова 

6. Проект на решение относно регистрация на анкетьори. 

Докладва: Г. Баханов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева. 

ОТСЪСТВАТ: Емил Войнов, Цветозар Томов, Ерхан Чаушев и 
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Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,57 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Комисията. 

 

*  * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Девет членове сме в залата – имаме кворум, за да проведем 

заседание, което ще бъде прекъсвано с оглед подготовката на 

проекти на решения и други документи, които трябва в днешния ден 

да приеме Централната избирателна комисия. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Отсъстват по уважителни причини колегите Томов, Войнов, 

Чаушев и Георгиева. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване с докладчик господин Георгиев. 

2. Медийни пакети с докладчик господин Димитров. 

3. Гласуване извън страната с докладчици госпожа Стоянова и 

госпожа Ганчева. 

4. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева, господин Димитров, Георгиев, госпожа Стойчева, 

Ганчева и Солакова. 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици госпожа 

Стойчева и госпожа Гергана Стоянова. 

Имате ли предложения за допълване?  

Господин Ципов? 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да ме включите в Доклади по 

административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други допълнения 

към дневния ред? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева); против – няма.  

 

Преминаваме към точка първа: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Георгиев, заповядайте в точка първа. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам най-напред приемо-

предавателни протоколи от приемането и предаването на батерии в 

склада. От една страна, приети от Централната избирателна комисия 

и предадени от фирмата „ЕнЕрДжи Сорс“ ООД с общо четири 

протокола. Общо едно количество батерии със съответно точно 

описани във всеки от протоколите при процеса на предаване, 

описани и предадени с общо три протокола.  

С общ № НС-23-171 са предадените от Централната 

избирателна комисия на „Сиела Норма“ АД, а с № НС-23-170 общо 

четири протокола от „ЕнЕрДжи Сорс“ ООД на Централната 

избирателна комисия. 

Всичко това е извършено в склада със специализираните 

устройства за машинно гласуване вчера. Докладвам всички 

протоколи за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Кога бяха приемо-

предавателните протоколи за батериите? Вие ги докладвахте за 

сведение. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви 

предлагам оригиналите на приемо-предавателните протоколи да се 

съхраняват по партидата на договора за батериите, а в деловодството 

да остане копие. В тази посока ви моля да поставите резолюция към 

администрацията, за да може всички оригинали да са си по досието 

на съответния договор. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка имам за сведение писмо 

от Министерството на вътрешните работи – ГД „Жандармерия, 

специални операции и борба с тероризма“, с което ни уведомяват, че 

във връзка с наши писма е създадена необходимата организация за 

допускане на представители на „Сиела Норма“ АД в склада по 

приложените съответни списъци с изключение на съответните лица 

и внасяне на 55917 броя смарткарти за избирателните секции в 

страната и съответният брой смарт памети, така както сме поискали 

да бъдат допуснати в наше предишно писмо. В тази точка това 

докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка 

моля да вземем решение във връзка с вчерашното писмо с вх. № НС-

04-73/20.09.2022 г., на Министерството на електронното управление, 

с което изискват няколко неща от Централната избирателна 

комисия, едното от които е да предоставим допълнителна машина за 

гласуване за целите на удостоверяването по чл. 213а – да 

предоставим една от машините, които са в Централната избирателна 

комисия с инсталирана на тях демоверсия, като се състави приемо-

предавателен протокол между Централната избирателна комисия и 

Министерството на електронното управление, като за Централната 

избирателна комисия протоколът да бъде подписан от колегата 

Георгиев.  

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, Силвия Стойчева); против – няма.  

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 
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С вх. № НС-24-181 е постъпило запитване от „ЕР ЕН 

Трейдинг“ за медийния пакет на ПП „Атака“.  

Заявката е за стойност 1980 лв. с ДДС. Сумата е налична. 

 Предлагам да одобрим тази заявка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Постъпили са и два договора. 

 Първият е с № НС-24-182, който е сключен между 

„Инвестор.БГ“ и „Русофили за възраждане на Отечеството“. Двете 

страни са договорили услуги на стойност 10377,68 лв. с ДДС. 

 Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Още един договор е постъпил за 

одобрение – вх. № НС-24-178. Радио „Тангра“ и ПП „Атака“ са се 

договорили за медийни услуги на стойност 1 265,40 лв. Сумата е 

налична все още в медийния пакет. 

Предлагам да одобрим договора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.  
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Колеги, продължаваме с точка трета: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.  

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № НС-04-01-57/20.09.2022 г. От работна група „Избори“ 

ни уведомяват за промяна в адреса на секция 529, Сиатъл – Едмънтс, 

Вашингтон и сочат, че трябва гласуване с машина, като 

информацията за адреса посочва, че е актуализирана на съответния 

интернет адрес.  

Предлагам с протоколно решение да одобрим писмо към наш 

изходящ номер, с което изпратихме адресите на изпълнителя „Сиела 

Норма“ АД за секциите с машинно гласуване с оглед, че сме им 

обърнали внимание и при промяна ще ги уведомяваме 

своевременно.  

Предлагам писмо до „Сиела Норма“ АД за уведомяване за 

промяна в адреса на секция № 528 с посочване на актуалния адрес, 

така както е съобразно писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-04-01-

56/20.09.2022 г., като във връзка с проведената вчера работна среща 

между Министерството на вътрешните  работи, Държавна агенция 

„Национална сигурност“ и Централната избирателна комисия с 

оглед обработката на резултатите за гласуване извън страната са 

постъпили конкретни предложения и с оглед приемането на 

методически указания от Централната избирателна комисия 

предлагам да го обсъдим на работна група.  
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Колеги, в папка във вътрешната мрежа съм възложила на 

администрацията – има папка „Документи ВКП“, където са 

разположени всички разписки и забележки, одобрявани за 

последните избори, с оглед да може да се запознаем в хода на 

обсъжданията по това писмо, което Ви докладвах сега. Считам, че 

трябва, първо, да одобрим забележката, разписката, да приемем кой 

вариант ще ползваме при обработката на документи и да разгледаме 

писмото в контекста на получените вече предложения от 

„Информационно обслужване“ АД и Държавна агенция 

„Национална сигурност“ за наименуване на файловете с оглед 

приемане на ред за обработка на документи във ВКП, което да се 

обективира в методическите указания, които ще бъдат приети с 

оглед обучението на СИК извън страната. 

С вх. № ПВР-04-01-43/7 сме получили писмо, адресирано до 

господин Томов – зам.-председател на Централната избирателна 

комисия, от господин Е., изпълняващ длъжността „началник“ на 

отдел МТТО, като се сочи, че на наш регистрационен номер, както е 

посочено в писмото, относно предаването на изборните книжа от 

проведения избор извън страната за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември, уточнено връщане на 21-ви: 

„Ви моля предаването на книжата от МВнР на Централната 

избирателна комисия да го уточним на малко по-късен етап за вас и 

нас, тъй като е започнала подготовката на изборните книжа и 

машини за гласуване извън страната и личният състав на отдела е 

много ангажиран“. Тоест, доколкото разбирам от писмото, няма да 

има предаване днес. Докладвам го за сведение и може би на 

администрацията за внимание с оглед предприемане на по-

нататъшни действия с оглед организиране и докладване на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка четвърта: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.  

Госпожо Матева, заповядайте. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, при извършена 

проверка от отдел „Регистри“ се установи, че  два изборни района 

вчера са взели решения за заличаване на кандидати от кандидатска 

листа. Единият район е 31 – Ямболски. С решение № 58 е заличена 

регистрацията на кандидат за народен представител от ПП 

„Българска Социалдемокрация – Евролевица“ въз основа депозирано 

от него заявление.  

С решение № 81-НС на РИК – Кърджали, е заличен кандидат 

от кандидатска листа на коалиция „Справедлива България“. 

Този кандидат е   П.      И.      П.     Предишният кандидат е     А.    С.    

 С.  

Въз основа на тази проверка указах на отдел „Регистри“ да 

информират районните избирателни комисии, че са длъжни 

незабавно да изпращат тези решения на Централната избирателна 

комисия.  

Едновременно с това изпратихме писма до „Информационно 

обслужване“ АД за заличаване на кандидатите в двете кандидатски 

листи. В 31.Изборен район – Ямболски, кандидатът е под № 8 в 

кандидатската листа на ПП „Българска Социалдемокрация – 

Евролевица“, а в 9.Изборен район – Кърджалийски, кандидатът е 

под № 7 в кандидатската листа на коалиция „Справедлива 

България“. 

Едновременно с това изпратихме писмо и на изпълнителния 

директор на „Сиела Норма“ АД да бъдат заличени кандидатите в 

електронната бюлетина и бутоните им в бюлетината да не бъдат 

активни за съответния изборен район. Така че ще моля за 

последващо одобрение на тези действия. 

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, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,  

Силвия Стойчева); против – няма.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в тази връзка междувременно 

пристигна от РИК – Ямбол, копие от решението с вх. № НС-15-170 

от днешна дата и мисля, че в пощата е пристигнало и от РИК – 

Кърджали, така че ви ги докладвам за сведение. 

Докладвам ви във връзка с наше писмо от вчера, с което 

поискахме „Информационно обслужване“ АД да изготви примерни 

обучителни протоколи и текстове за страната и за извън страната, за 

да могат секционните избирателни комисии да извършват пробни 

попълвания на протоколите и да проверяват, а също така и в 

изборния ден да могат да извършат попълване на данните от 

черновата и да проверят дали всички контроли са удовлетворени 

преди попълване на беловата. Протоколите са изготвени и качени на 

адрес, който е посочен.  

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, тъй като 

имаме линкове към тези протоколи, както и линкове към 

протоколите и тестовете от 4 април, 11 юли и 14 ноември, има файл, 

озаглавен „Линкове от писмото на ИО“. Ще Ви моля да се 

запознаете с тях, с изготвените протоколи за изборите на 2 октомври 

2022 г. и в следобедната част на заседанието да ги одобрим 

евентуално. 

Колеги, отново казвам: моля да се запознаете с подготвените 

обучителни протоколи на линка и с материалите от предходни 

избори на трите линка, които са посочени, и ако някой има 

забележки към тях, моля да ми ги каже, за да може в следобедната 

част на заседанието да ги одобрим. 

Докладвам писмо от гражданин с вх. № НС-22-

272/20.09.2022 г., с което ни се изпраща линк към интернет сайт 

dnes.dir.bg и пише, че в тази статия на този линк били написани 

адреси, на които щяло да има пробни демонстрационни машини за 

предстоящия вот и ни е посочен адрес: „Лидице“№  7. Бил посетил 

този адрес, но имало затъмнено стъкло и не могъл да открие да има 

инсталирана машина и иска да му бъде отговорено дали това е 

фалшива новина и той не е разбрал нещо. 
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Колеги, единият вариант е да не отговаряме. Другият вариант е 

да отговорим на господина, че адресите и графиците за поставянето 

на демонстрационните машини се намират на интернет страниците 

на областните администрации, на съответните общински 

администрации, в случая за София – на районните администрации, 

така че оттам би следвало да се запознае с информация къде могат 

да бъдат разположени машини за пробни демонстрационни 

гласувания.  

Всъщност предлагам да му върнем този отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-247/20.09.2022 г., 

което е изпратено във връзка с наше писмо, № НС-00-

245/20.09.2022 г., с което искаме заличаване на данните по подадени 

две жалби до Централната избирателна комисия за лица в списъците 

в подкрепа на регистрации на партии и коалиции в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. Информират ни, че 

описаните в жалбите данни са заличени, така че това е за сведение. 

Междувременно ми донесоха писмото от РИК 9 – Кърджали, 

вх. № НС-15-169, с което ни изпращат решението за заличаване на 

кандидата. Докладвах го за сведение. 

Колеги, припомням, че с писмо, изх. № НС-23-152/ 16.09.2022 

г., с което предоставихме на технически носител информацията за 

кандидатските листи на всички регистрирани кандидати за изборите 

на 2 октомври 2022 г., за да бъдат въведени в електронната бюлетина 

на „Сиела Норма“ АД ги предоставихме. Поискахме в срок до 
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12,00 ч. на 20 септември 2022 г. да ни предоставят информация на 

електронен носител, съдържаща данните на електронната бюлетина 

за гласуване и кандидатските листи, въведени в машините за 

гласуване за всеки изборен район поотделно, включително. 

Предполагам, че до момента не е предоставена тази информация, 

тъй като на 19-ти късно вечерта беше подписана софтуерът, но ви 

предлагам да изпратим сега едно писмо, с което да им укажем: до 

петък, 23 септември 2022 г., на обяд да ни бъде предоставена тази 

информация, тъй като вече би следвало към този момент да е готова 

електронната бюлетина за всички изборни райони. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме това писмо. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма.  

Колеги, в тази точка Ви докладвам писмо, вх. № НС-23-

184/21.09.2022 г. от Държавна агенция „Национална сигурност“ в 

отговор на наше писмо от вчерашния ден, с което изпратихме 

списък с 83 лица, предоставени от Министерството на външните 

работи, за проверка, тъй като се иска достъп до склада във връзка 

с подготовката на машините за гласуване извън страната и тяхното 

транспортиране. Тъй като в списъка не бяха посочени от 

Министерството на външните работи единните граждански 

номера, проверката не може да бъде извършена в сроковете, които 

бяхме посочили, но поради спешността на проверката от страна на 

ДАНС е осъществена координация с Министерството на външните 

работи, при което са получени данните за една част от лицата, по 

отношение на които при проверката не е установено наличие на 

относима информация, въз основа на която да се изразява 

отрицателно становище, а проверката за останалите лица предстои 

да бъде приключена в спешен порядък и ще бъдем информирани 
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незабавно. В тази връзка ви предлагам да допуснем до склада тези 

три лица, като изпратим съответното писмо до ръководителя на 

ГД „Жандармерия“ с копие до „Карго-партнер“. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма.  

Следващ докладчик е – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е получено писмо от заместник-кмета на община Бяла 

господин Евгени Димов. Писмото е с вх. № НС-06-130/19.09.2022 г. 

и в него се отправя искане за становище относно постъпила 

преписка в община Бяла от ОД на МВР – Русе, която съдържа искане 

за предоставяне на информация, включително лични данни и 

документи относно образуването на секция в община Бяла за 

гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна 

избирателна кутия в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г.  

Предлагам да изпратим писмо до заместник-кмета на община 

Бяла, с което да го уведомим, че Централната избирателна комисия 

като правоприлагащ орган осъществява дейностите и упражнява 

контрол по прилагането на Изборния кодекс и свързаните с него 

нормативни актове. Посоченото в писмото Решение № 1339 от 

8 август 2022 г. на Централната избирателна комисия урежда реда за 

образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни 

увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. и извън правомощията на 

Централната избирателна комисия да изразява становище относно 

искане на разследващите органи за предоставяне на информация по 

повод извършваща се проверка с оглед наличието на данни за 
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извършено престъпление от общ характер. Компетентен да се 

произнесе по конкретното искане е кметът на общината. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма.  

Определям госпожа Матева за малко да води заседанието. 

Продължете, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № НС-00-250/20.09.2022 г. е 

получен отговор от „Информационно обслужване“ Ад във връзка с 

писмо на Централната избирателна комисия относно сигнал от 

М. С. с искане за анонимизиране на данните на лице от 

списъка за подкрепа на инициативния комитет за Луна Йорданова. 

Информират ни, че всички данни за подпис и подкрепа на партии и 

коалиции и инициативни комитети се съхраняват само в 

анонимизирани и обезличен вид в базата данни, като не се съхранява 

в явен вид ЕГН и три имена, а само в криптографски хеш от ЕГН и 

инициали, първа буква от всяко от имената на лицето. За сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

пропуснах в моя доклад да ви докладвам писмо до госпожа 

Килфанова във връзка с организацията на пресцентъра, който 

традиционно телевизиите и радиата организират – за БНР, разбира 

се, за изборния ден и предизборния ден. Писмото е във вътрешната 

мрежа в  папка с моите инициали, № 3975. Ще ви моля да го 

гласуваме.  

Има ли някакви други предложения?  

Подлагам на гласуване писмото. 

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

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

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

няма.  

В тази връзка Ви докладвам и писмо с вх. № НС-20-61/ 

20.06.2022 г. от Телевизия bTV със списъка на представителите, 

които са акредитирани за 2 октомври 2022 г., който ще бъде насочен 

към звеното „Връзки с обществеността“ за обобщаване и 

предоставяне на тази обобщена информация. 

Следващ докладчик в тази точка е колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, кратък доклад, който 

веднъж съм докладвал. 

Това е писмото на представителката на Фейсбук, която искаше 

среща с нас. Имам проблем с това, че ние определихме от 10,30 ч. до 

11,00 ч. – кратка среща, в петък, но с оглед на относително 

сгъстената ни програма не сме изпратили това писмо. Можем ли да 

го променим и примерно да е от 10,00 ч. до 10,30 ч., за да сме 

сигурни, че след това ще имаме време да обсъждаме други въпроси 

от дневния ред? Това е докладът ми. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Димитров, предлагате да гласуваме писмо, с което да определим, че 

можем от 10,00 ч. до 10,30 ч. в петък, на 23 септември 2022 г. тази 

среща.  

Колеги, други предложения? Не виждам. 

Моля да гласуваме. 

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.  

Следващият докладчик е колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка с 

вх. № МИ-15-120/20 от 20 септември 2022 г. от ОИК – Етрополе. 

Изпратили са ни техни решения от 17 май и от 8 септември 2022 г., 

както и решения от 17 и 16 май и 8 септември 2022 г., различни. 
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Това е с оглед приетото протоколно решение да докладвам за 

сведение и за класиране където е необходимо от деловодството. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в списъка на 

упълномощените лица се налага да се направи една промяна с оглед 

заповедта на областния управител за изменение на предходна негова 

заповед за оправомощаване на длъжностни лица.  

Предлагам Ви да изпратим писмо до Печатницата на БНБ с 

копие до министъра на финансите и до министъра на вътрешните 

работи, като опишем, разбира се, всички писма, с които досега сме 

ги уведомявали за упълномощените лица за данните – новата 

фамилия на госпожа Петранка Петрова Симеонова. Проектът на 

писмо е във вътрешната мрежа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  

становище по предложението? Не виждам.  

Подлагам го 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, Силвия Стойчева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвах ви за запознаване 

писмо с вх. № НС-00-230/19.09.2022 г.. Прехвърлено е в днешна 

папка. Това е протоколът за приемане и предаване на изборни книжа 

и материали от РИК на Централната избирателна комисия. Ако 

нямате предложения към съдържанието на този протокол, тъй като 

считам, че всички материали и документи са описани, които предава 

районната избирателна комисия на Централната избирателна 

комисия, аз нямам предложения по съдържанието.  

Предлагам ви да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, че съгласуваме без бележки представения образец 

на протокол. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам.  

Подлагам го на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Красимир 

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

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от РИК – Добрички, сме 

получили искане за одобряване на допълнителен брой печати, които 

са им необходими при предаване и приемане на изборни книжа и 

материали на секционните избирателни комисии. Поискали са 

изработване допълнително на 10 брой печати за РИК – Добрич.  

Предлагам ви в отговор на тяхното писмо – вх. № НС-15-

153/19.09.2022 г. да ги уведомим, че одобряваме да се изработят 

допълнително 10 броя печати за РИК – Добрички, въз основа на 

тяхното искане. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам.  

Подлагам го на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от община Шумен се обадиха 

с предложение по Приложение № 79-НС от изборните книжа. Това е 

протоколът за предаване на изборните книжа и материали на 

общинската администрация. Вчера, знаете, че изготвихме и 

гласувахме едно писмо, с което указахме на общинските 

администрации, ако не са отпечатани тези протоколи, да извършат 

корекцията на техническата грешка в т. 2.  

С цел уеднаквяване на изискванията по Решение № 1424-НС 

от 15 септември 2022 г. за опаковане на изборните книжа и 

материали и предаването им на общинските администрации 
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предложението е да се обособи нова т. 3 – тук са се отпечатали 

много точки и кавички, ще ги поправя в окончателната редакция – 

нова т. 3, която е да е „Плик № 3-НС – контролни разписки от 

машина за гласуване с идентификационен номер…“ и така нататък. 

Това е точка 22 от Решение № 14-24-НС от 15 септември 2022 г. 

Предлагам да посочим така, както тук в скоби е посочено 

Решение № 1424-НС, за да се подсещат, че става дума за този № 3 от 

пликовете. А в случай че протоколът вече е отпечатан, т. 3 да се 

добави на ръка при попълване на протокола. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение?  

Моля да гласуваме. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от МВР – Дирекция 

„Български документи за самоличност“, сме получили одобрени 

вече образците на удостоверения, които по чл. 263, ал. 1 от 

Изборния кодекс се издават на лицата, които не разполагат с лична 

карта в деня на изборите в определените хипотези. Ние ги 

съгласувахме, знаете, с наше писмо. Докладвам ви за сведение и за 

протоколно решение за публикуване на съобщението и образци 1, 2, 

3 и 4 на удостоверенията. Както обикновено, те са ни изпратили и 

служебната информация, която се предоставя единствено като 

окръжно към съответните директори на областните дирекции на 

МВР за служебно ползване. 

Моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 
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Стойчева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо – вх. 

№ НС-22-270/20.09.2022 г. от госпожа Н. Д., която ни пише, че във 

времето на галопираща инфлация няма ли да се увеличат 

възнагражденията на членовете на секционните 

избирателни комисии.  

Предложението ѝ е за достойно заплащане на труда на 

стотиците хора от тези комисии, особено на тези, които предават в 

РИК материалите и времето, за което са ангажирани е много повече 

от 24 часа. Докладвам Ви го за сведение.  

Този въпрос и въпросите, които постъпват в Централната 

избирателна комисия, не зависят само от ЦИК. Ние направихме 

писмено запитване и предложение до министъра на финансите за 

увеличаване на възнагражденията, но получихме отговор с оглед 

на възможностите на държавния бюджет.  

В момента не ви предлагам да изпратим ново писмо до 

министъра на финансите. Предлагам първоначално да се 

възползваме при срещи, които ще се провеждат, да поставим този 

въпрос и ако има възможност, да се приеме решение в тази насока. 

За сведение Ви го докладвам днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам вх. № НС-09-124/1 

от 30 август 2022 г. Писмото е от Софийска градска прокуратура, 

Следствен отдел, да предоставим информация: пълните данни, трите 

имена и телефон за връзка на членовете на секционна избирателна 

комисия под съответния номер на територията на община Аксаково, 

Варненска област, и секция под съответния номер във Федерална 

република Германия за изборите за народни представители, 

проведени на 11 юли тази година.  

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, с което им 

изпращаме информацията, която се съдържа в Централната 
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избирателна комисия относно секция под съответния номер в град 

Лайпциг, Федерална република Германия.  

Уведомяваме ги, че оригиналите от избирателните списъци за 

секцията във Федерална република Германия могат да бъдат 

предоставени на съответното вещо лице всеки работен ден в 

Централната избирателна комисия, както и по отношение на 

информацията относно секцията на територията на община 

Аксаково, област Варна, следва да се обърнат на съответното 

основание от Изборния кодекс към община Аксаково и да се изиска 

от тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам вх. № НС-15-

172/20.09.2022 г. от РИК 20 – Силистра, с което ни уведомяват, че 

ще проведат онлайн обучение на секционните избирателни комисии 

на 25 септември 2022 г. от 13,00 ч. и искат от нас съдействие и 

„Информационно обслужване“ АД да осигури техническа 

обезпеченост във връзка с провеждане на обучението онлайн.  

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

„Информационно обслужване“ АД с копие до РИК 20 – Силистра, за 

осигуряване на техническа обезпеченост за провеждане на онлайн 

обучението на секционните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, определям 

госпожа Матева да води заседанието. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Ципов? Не виждам. 

Подлагам го на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 
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Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма.  

Следващият докладчик в тази точка е колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам 

ви вх. № МИ-15-263/20.09.2022 г. от ОИК – Ветово. Колегите са 

писали до нас относно неизплатени суми на членове на ОИК – 

Ветово. Уведомяват ни, че въпреки неколкократните молби, 

отправени към общинска администрация Ветово, сумите по 

командировъчните заповеди, които са представили пред общината, 

все още не са изплатени на членове на ОИК – Ветово. Дължимите 

пътните разходи датират от много дълъг период от време и отново се 

обръщат с молба към нас да им съдействаме да им бъдат изплатени 

дължимите им суми за минало време. 

Подготвил съм поредното писмо до кмета на Ветово, с което 

го информираме, че с Решение № 1685-МИ от 20 ноември 2019 г. 

Централната избирателна комисия е определила, че разходите за 

пътуване и дневни на членове на общински избирателни комисии, 

чиито настоящ адрес не е в населеното място, където се провеждат 

заседанията на ОИК, се заплащат при спазване на действащите 

правила и нормативи.  

Колеги, предлагам да им изпратим и копие от писмото, което 

преди малко ви докладвах, получено от ОИК – Ветово, относно 

изплащане на пътни и дневни от членовете на ОИК, за които е 

налице основанието по Раздел V, т. 10 от горепосоченото решение и 

за предприемане на съответни действия съгласно Наредбата за 

командировките в страната. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението?  

Подлагам го на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 
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няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Така и така сте ми дали думата, госпожо 

председателстваща, предлагам да допълним дневния ред с нова 

точка: „Регистрация на анкетьори“. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, други предложения за 

промяна в дневния ред?  

Предлагам това да е точка шеста.  

Подлагам на гласуване промяната в дневния ред. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието на Централната избирателна комисия за подготовка на 

преписките за следобедната част. 

Ще продължим в 14,00 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Преди да продължим с докладите по „Дела, жалби и сигнали“q 

ви предлагам в първа точка във връзка с подготовката на машините 

за гласуване извън страната, голяма част от които ще бъдат 

подготвени в днешния ден, както и в момента върви подготовката от 

страна на изпълнителя, в 16,30 ч. да бъде предоставена възможност 

на представителите на средствата за масово осведомяване да 

наблюдават процеса по подготовката, разбира се, на разстояние, 

което гарантира сигурността на дейностите, които се извършват в 

склада. Като в тази връзка бъде изпратено писмо до 

„Жандармерията“ с копие до „Карго-партнер“ да бъдат допуснати до 

склада от Централната избирателна комисия колегите Росица 
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Матева и Любомир Георгиев. Както и че представителите на 

средствата за масово осведомяване ще се легитимират с документ за 

самоличност и журналистическа карта.  

Имате ли допълнения към това предложение, или изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 6 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Росица 

Матева и Силвия Стойчева); против – 3 (Георги Баханов, Красимир 

Ципов и Севинч Солакова).  

Колеги, в тази точка ще ви помоля за последващо одобрение. 

Получили сме писмо с вх. № НС-04-02-274/1 от 21 септември от 

Министерството на вътрешните работи за извършена проверка на 

списъка на лица, предложени от Министерството на външните 

работи във връзка с достъпа до склада, за да осъществяват 

дейностите по подготовка на машините за гласуване извън страната. 

От техния отговор става ясно, че само по отношение на едно лице се 

изразява отрицателно становище и изпратихме писмо до 

„Жандармерията“ и до управителя на склада с копие до постоянния 

секретар на Външно министерство и до заместник-председателя на 

работна група „Избори“ за допускане на лицата, за да могат да 

осъществяват дейностите по подготовка.  

Моля за последващо одобрение.  

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева и Севинч Солакова); против – 

няма.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

продължаваме с пета точка:  

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.  

Заповядайте, колега Гергана Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпила 

жалба с вх. № НС-10-39. От вчерашна дата ни е изпратена в 

оригинал с приложени документи от РИК – Ямбол. Жалбата е с 
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подател Н. Д. – кандидат за народен представител, срещу 

Решение № 55-НС от 16 септември на Районна избирателна комисия 

– Ямбол.  

Оспореното решение на РИК – Ямбол, е постановено при 

условията на чл. 70, ал. 4 – отхвърлително решение. Проектът, по 

който е взето това отхвърлително решение, който е бил гласуван, е 

за установяване на извършено нарушение на правилата по чл. 183 

във връзка с проведено мероприятие, на което се твърди, че е 

извършвана предизборна агитация в нарушение на посочените 

правила чрез даването на агитационни материали, които не 

съдържат изискуемите от закона реквизити. В краткост това е 

фактическата обстановка.  

От РИК – Ямбол, е бил предложен проект на решение, с който 

да бъде установено извършването на такова нарушение, но в проекта 

на това решение няма конкретика на обстоятелствата по извършване 

на нарушението, място, конкретно време, нито конкретика по повод 

самото действие на извършване на нарушението – в какво се състои, 

на кого са били предоставени тези агитационни материали. Също 

така считам по разгледания проект, че не са съобразени 

разпоредбите на закона, които определят с легални дефиниции какво 

е агитационен материал, както и реда, по който се извършва 

предизборна агитация, като тези разпоредби да бъдат съобразени с 

конкретните твърдени обстоятелства, съответно и проверени от 

Районната избирателна комисия. Поради което считам, че 

предложения за гласуване от Районната избирателна комисия проект 

на решение на съответните докладчици не съдържа всички 

необходими реквизити за решение, с което се установява 

нарушението. По тази причина и съответно гласуваният от 

членовете на Районната избирателна комисия проект на решение не 

им е дало възможност да се запознаят в пълнота и да преценят 

всички обстоятелства.  

Затова ви предлагам проект на решение, с което да отменим 

Решение № 55-НС от 16 септември на Районна избирателна комисия 
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– Ямбол, и да върнем административната преписка като укажем, че 

следва да се съобразят с изложените мотиви, а именно това, че в 

проекта на решение по повод установяване или на неизвършено 

нарушение следва да бъдат посочени всички изискуеми от закона 

реквизити – място, време, обстоятелство на извършено нарушение, 

кое е деянието, което съставлява нарушение, като се преценят в 

пълнота всички приложими законови разпоредби по повод 

нарушенията при извършване на предизборна агитация, както и да е 

записано от кого е установено, че е извършено нарушение като 

нарушител.  

Предложението ми е да приемем решение за отмяна на 

решението на РИК – Ямбол, и връщането на административната 

преписка за допълването и за ново произнасяне с допълване на 

проекта за решение, съобразно указаното в мотивите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания във връзка с доклада на колегата Стоянова, или други 

предложения?  

Моля да гласуваме така представения проект на решение.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.  

Решението е  № 1447-НС/21.09.2022 т.  

Госпожо Стоянова, заповядайте в тази точка. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-22-279 от 21 септември 2022 г. Това е писмо от гражданин, 

който ни изпраща снимка от градския транспорт в Шумен и подава 

сигнал за това, че според него не е правилно. На снимката се вижда 

много мътно, че там, където е позициониран шофьорът, в тази зона 

има закачен някакъв плакат, но тъй като не става ясно какво точно е, 

а и не е от компетенцията на ЦИК да разглежда такъв тип сигнали, 

предлагам с едно писмо, което се намира в моя папка – проектен 

№ 3988, да бъде изпратено по компетентност на РИК – Шумен.  
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Това ми е предложението: на РИК – Шумен, по компетентност 

за разглеждане на сигнала.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или друго предложение? Няма.  

Моля да гласуваме предложението на госпожа Стоянова с 

вдигане на ръка.  

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия 

Стойчева); против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад в тази точка е по 

писмо – информация, за жалба, изпратена от имейл на лицето А. 

К., който ни отправя запитване, че е подал жалба чрез РИК – 

Пазарджик, срещу тяхно решение до Централната 

избирателна комисия, но не открива в регистъра на жалбите и 

сигналите да е вписана тази жалба. Съгласно Решение № 1214-НС 

от 5 август 2022 г. на Централната избирателна комисия е одобрен 

образецът на регистъра на жалбите и съответно са приети указания 

към районните избирателни комисии за начина, по който следва да 

се водят тези регистри. Направих справка на сайта на РИК – 

Пазарджик, и действително не открих там отразена тази жалба, 

поради което ви предлагам писмо, което обаче да бъде адресирано 

ди всички районни избирателни комисии, да извършат проверка на 

пълнотата и акуратността на водените регистри, ако установят 

такива да ги попълнят и стриктно да съблюдават разписаните с наше 

Решение № 1214-НС от 5 август указания за воденето на регистъра 

на жалбите и сигналите на районните избирателни комисии.  

Проектът за писмо е с проектен № 3987. Моля да го 

погледнете и ако имате други предложения да ги обсъдим, ако не - 

да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения?  

Моля, режим на гласуване.  



 26 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад в тази точка е с вх. 

№ НС-22-266 от 20 септември – писмо от едно лице, на което не 

мога да разчета имейла, но е приложен сигнал от Б. Л., който е 

адресиран до председателя на ЦИК и РИК – Пазарджик. Тъй като в 

сигнала се съдържат твърдения за нарушения,  които са от 

териториалната компетентност на РИК – Пазарджик, ви го 

докладвам само за сведение, тъй като той е изпратен и до РИК – 

Пазарджик, видно от приложеното.  

Следващото, което искам да докладвам в тази точка, е жалба 

против Решение № 90-НС на РИК – Пазарджик, с вх. № НС-15-150 

от 16 септември. Това е номерът, с който преписката ни е изпратена 

в оригинал от Районната избирателна комисия. В моя папка има 

проект за решение с проектен № 1434-НС.  

Предложението ми за казуса е да оставим тази жалба без 

разглеждане, тъй като считам същата за недопустима по следната 

причина. Решение № 90-НС от 12 септември, което е публикувано на 

сайта на РИК – Пазарджик, е такова, с което по сигнал Районната 

избирателна комисия е установила нарушение на Изборния кодекс и 

е оправомощила председателя на РИК – Пазарджик да състави 

актове на две лица, посочени поименно в решението. И в третата си 

част е издала указание към кмета на съответната община да отстрани 

поставените в нарушение на Изборния кодекс агитационни 

материали.  

Жалбоподателят оспорва решението на РИК – Пазарджик, в 

частта, в която е указано на кмета на общината да отстрани 

материалите, като твърди, че има пряк интерес от това да обжалва 

решението. Тъй като обаче той не е в кръга на засегнатите лица, в 

този смисъл съм мотивирала и предложението за оставяне на 

жалбата без разглеждане.  
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Моля да се запознаете с проекта и ако нямате други бележки 

или становища, да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля да гласуваме.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.  

Решението е  № 1448-НС/21.09.2022 г.  

Госпожо Стойчева, заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папа с моите инициали може 

да се запознаете с проект на решение относно жалба от П. А. –

упълномощен представител на ПП  „Има такъв народ“ 

срещу Решение № 119-НС от 19 септември 2022 г. на РИК – 

Монтана, с което е назначен съставът на подвижната секционна 

избирателна комисия на територията на община Вършец за 

произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г.  

Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия с вх. 

№ НС-10-40 от 20 септември. Според жалбоподателя при 

назначаването на състава на подвижната секционна избирателна 

комисия РИК – Монтана, не е спазила изискванията на Решение 

№ 1281 на Централната избирателна комисия. Твърди се, че при 

насрочване на консултациите при кмета на община Вършец ПП 

„Има такъв народ“ не е получила покана на официалния имейл на 

партията, нито на посочения от партията адрес за кореспонденция, а 

към документите, които са предадени на РИК – Монтана, община 

Вършец е приложила снимка от изпратен имейл от общината за 

уведомление на партиите, в който не присъства официалния имейл 

на ПП „Има такъв народ“.  

По отношение на това твърдение община Вършец е приложила 

протокол от проведените консултации, в които е посочено, че са се 
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свързали по телефона с представител на партия „Има такъв народ“, 

но не е описано с кого и дали лицето е упълномощено да взема 

решения за състава на ПСИК. Представител на партията не е 

участвал в консултациите и не е подписал протокола, поради което 

жалбоподателят счита, че на проведените консултации няма 

постигнато съгласие между парламентарно представените партии, а 

община Вършец е представила на РИК – Монтана, списък с имена за 

състав на ПСИК, като е оставила и свободна позиция за ПП „Има 

такъв народ“ без съгласието и без присъствието им. Към жалбата е 

приложено и пълномощно от Т. Й. Х. – 

пълномощник на председателя на партия „Има такъв народ“, в 

полза на П.  А.  

С вх. № НС-15-166 от 20 септември на Централната 

избирателна комисия, РИК – Монтана, е изпратила цялата преписка 

по издаване на въпросното решение.  

Жалбата е допустима, подадена е в срок от лице, което има 

правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт 

на РИК – Монтана, но разгледана по същество се явява 

неоснователна. Видно от представената преписка по издаване на 

решението, кметът на община Вършец е спазил изискванията на 

Решение № 1281 от 16 август на Централната избирателна комисия, 

като на 12 септември е изпратил покана за консултации за 

определяне състава на ПСИК на територията на община Вършец до 

местните ръководства на коалиция „Продължаваме Промяната“, 

ГЕРБ – СДС, партия „Има такъв народ“, коалиция „БСП за 

България“, партия „Движение за права и свободи“, коалиция 

„Демократична България – Обединение“ и партия „Възраждане.  

От приложената от община Вършец снимка на изпратен имейл 

за уведомление до представителите на партиите е видно, че това 

уведомление, което е предназначено за партия „Има такъв народ“, е 

посочено на имейла, посочен от упълномощения представител на 

партията за община Вършец – Г. А. Г., 

съгласно пълномощно от П. А. – областен координатор за област 
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Монтана и пълномощник на партия „Има такъв народ“, в полза на Г. 

А. Г. – общински координатор на партия „Има 

такъв народ“ за община Вършец. Това пълномощно е налично по 

преписката, предоставена от Районна избирателна комисия – 

Монтана. Същият имейл, на който е изпратено това уведомление, е 

посочен и в присъствения лист от 23 август, когато са се провели 

консултациите за назначаване на секционните избирателни комисии 

на територията на община Вършец. В този присъствен лист 

участвалите в консултациите, упълномощени представители на 

партии и коалиции, са записали телефонните си номера и имейли за 

контакт. Този присъствен лист също е наличен в преписката.  

От протокола, съставен при провеждане на консултациите за 

съставите на ПСИК, се установява, че представител на партия „Има 

такъв народ“ не се е явил и не е участвал в тях, а в телефонен 

разговор с представителя на партията същият е заявил, че не е 

надлежно уведомен за предстоящите консултации и по тази причина 

отказва да подпише протокола и да даде предложение за състав на 

ПСИК, а желае да бъде направено служебно разпределение за 

назначаване състава на ПСИК от РИК – Монтана. Партиите и 

коалициите, чиито упълномощени представители са присъствали и 

са участвали в консултациите, са направили своите поименни 

предложения за състав на ПСИК и са подписали протокола.  

Въз основа на изпратените документи от кмета на община 

Вършец, а именно покана за консултации, протокол от проведените 

консултации, пълномощни, актуални състояния на партията, 

решения за създаване на коалиции, както и предложения за състав на 

ПСИК от политическите партии и коалиции РИК – Монтана е 

приела Решение № 119-НС от 19 септември, с което е назначила 

състава на подвижната секционна избирателна комисия. Това 

решение е взето при наличие на необходимия кворум и с 

необходимото мнозинство, като са спазени изискванията на Решение 

№ 1281 на Централната избирателна комисия и Решение № 1399 

също на Централната избирателна комисия.  
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Предвид изложените мотиви и на посочените в проекта правни 

основания предлагам Централната избирателна комисия да приеме 

решение, с което да остави без уважение подадената жалба от П. А. 

– упълномощен представител на партия „Има такъв народ“, срещу 

Решение № 119-НС от 19.09.2022 г. на РИК – Монтана и 

потвърждава Решение № 119 на РИК – Монтана.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

представения проект на решение има ли предложения или друг 

проект на решение?  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, въпреки че съжалявам, че 

направихме обсъждането извън микрофон, безспорно от 

представените документи е, че покана за тези консултации за 

състава на подвижна секционна избирателна комисия няма 

изпратена до официално обявения електронен адрес на 

политическата сила, подала жалбата, за който адрес са уведомени 

всички чрез съобщение на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия от 2 август. Освен това тези адреси са 

публикувани в регистрите на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия.  

Въпреки това моето мнение е, че би трябвало в мотивите да се 

изложи, че процедурата по провеждане на консултациите е 

опорочена, но не следва да се провеждат нови консултации, да се 

укаже на политическата сила да направи предложението за член на 

секционната избирателна комисия, а Районната избирателна 

комисия да назначи състава на секционната избирателна комисия в 

условията на непостигнато съгласие от преговорите, като предлагам 

да се отмени решението на Районната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ясен ни е 

правилникът – имаме основно предложение, имаме и ново 

предложение от госпожа Матева.  

Господин Баханов, заповядайте.  
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не съм съгласен с изложените мотиви от 

госпожа Матева, тъй като, видно от преписката, а и от доклада на 

докладчика стана ясно, че политическата сила, която в момента 

обжалва и която не е заела мястото, което й се полага, за 

първоначалните консултации е била призовавана или получила 

поканата на този адрес и е участвала със свой представител. Отново 

за тези консултации за ПСИК е била поканена на същия адрес, който 

е била посочила при първоначалните консултации, и не е участвал 

представител на същата.  

Считам, че доводите на госпожа Матева относно това за 

нередовното призоваване за консултациите за несъстоятелни.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, очевидно в тази община не са 

правени основни и допълнителни консултации, а са направени два 

вида консултации – едните консултации са за съставите на 

секционните избирателни комисии, вторите консултации са за 

състав на подвижна секционна избирателна комисия. Да, знаем, че 

има практика в много от общините на една консултация да се 

договарят и за евентуални състави на подвижни секционни 

избирателни комисии, ако има подадени достатъчно заявления и 

бъдат образувани такива. В случая тук са проведени отделни 

консултации за състава на подвижна секционна избирателна 

комисия.  

В преписката няма данни покана за тези консултации да е 

изпратена на обявения адрес – office@pp-itn.bg, който е обявен на 

нашата страница, както казах преди малко. След като няма 

изпратена покана на този адрес, не е редовно поканена 

политическата сила за тези консултации.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

изказвания? Няма.  
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Ще подложа на гласуване направените предложения по реда 

на чл. 27 от Правилника. Съгласно чл. 27, ал. 1, т. 3 подлагам на 

гласуване основното предложение.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 5  (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев  и Силвия 

Стойчева); против – 5 (Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Росица Матева и Севинч Солакова).  

Заповядайте, госпожо Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Искам само да кажа, колеги, че за мен от 

преписката и от обстоятелствената част на решението на РИК – 

Монтана, става ясно, че действително има нарушение в 

първоначалната процедура по провеждане на консултациите. И 

второто, което мисля, че трябваше да отбележим и някак си остана 

извън коментарите, е, че в описанието на фактическата обстановка 

РИК – Монтана, е записала, че има постигнато съгласие, а от 

преписката това не става ясно. Не са предприети действия по 

изясняване на фактическата обстановка.  

По тази причина смятам, че по това решение е следвало да 

бъдат извършени допълнителни действия преди да бъде взето.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, сега 

подлагам на гласуване новото предложение по същество, направено 

от госпожа Матева.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 6  (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева и 

Севинч Солакова); против – 6 (Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Красимир Ципов  и Силвия Стойчева).  

Колеги, и това предложение не събра необходимото 

мнозинство.  

Госпожо Стойчева, заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, ще си използвам 

възможността да изразя отрицателния си вот по отношение на 
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направеното предложение, като обърна внимание, че в Решението на 

Централната избирателна комисия № 1281 от 16 август относно 

назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни 

представители на 2 октомври, в т. 4 сме записали следното: 

„Консултациите при кмета на общината са публични. Денят, часът и 

мястото на провеждането на консултациите се оповестяват публично 

не по-късно от три дни преди провеждането им и се публикуват на 

интернет страницата на общинската администрация“. Никъде по-

нататък в решението не се говори дали поканите за участие се 

изпращат до местните ръководства на регистрираните за участие в 

съответните избори партии и коалиции, или до националните.  

Предлагам за в бъдеще при приемане на това решение да 

имаме предвид казуса Вършец, за да уточним изрично до кого 

трябва да бъдат изпращани поканите, за да могат съответно 

общинските администрации и кметовете на общините, които 

основно организират тези консултации, да го съобразяват при 

действията, които ще предприемат.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като 

проектът не беше подкрепен с необходимото мнозинство, имаме 

решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4 от Изборния 

кодекс. Номерът на това Решение е 449-НС.  

Колеги, сега прекъсвам заседанието на Централната 

избирателна комисия във връзка с предвидената работна среща с 

Мисията за наблюдение на изборите.  

Ще продължим в 17,00 ч.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Девет членове сме в залата. Имаме кворум. 

  

Продължаваме с доклади в трета точка: 
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ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад писмото, 

което докладвах в сутрешната част на заседанието, а именно вх. 

№ НС-04-01-56 от 20 септември 2022 г., а това е в резултат на 

вчерашната работна среща между нас и тези, които участват при 

сформирането на Временния комуникационен пост за обработка на 

резултатите от гласуването извън страната.  

Работна група „Избори“ ни е изпратила предложения за 

оптимизация на процесите, свързани с комуникацията между СИК 

извън страната и ЦИК, които са съгласувани с представители на 

Държавна агенция „Национална сигурност“. Разгледахме ги на 

работна група и ви предлагам да приемем писмо до работна група 

„Избори“ с копие до Държавна агенция „Национална сигурност“. 

Писмото е във вътрешната мрежа в папка „Документи ВКП“ и има 

втора подпапка „Писма и забележки ВКП“. Това е писмото с 

проектен № 3973.  

Както беше обсъдено на работна група, Централната 

избирателна комисия приема изцяло предложението в цитираното 

писмо по отношение на предизборния ден, като обръщаме внимание, 

че след приключване на работата по предаване на книжата, 

материалите и машините в предизборния ден на СИК извън 

страната, Министерството на външните работи следва да уведоми 

незабавно ЦИК.  

По отношение на втория ден възприехме индивидуалното 

обработване с индивидуални разписки, като променихме текста на 

предложеното автоматично съобщение да бъде: „Централната 

избирателна комисия разпуска състава на секционните избирателни 

комисии“.  

Предлагам, ако правилно съм възпроизвела от обсъжданията, 

да го подложим на гласуване и с протоколно решение да утвърдим 

това писмо и да го изпратим, като и при доклада на Методическите 

указания извън страната писмото, в случай че постигнем 
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необходимото мнозинство, бъде възпроизведено в съответните части 

на Методическите указания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания, ако имате предложения.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на втора страница 

автоматичното съобщение ще бъде „Централната избирателна 

комисия освобождава състава на СИК“. С тази корекция да 

гласуваме, госпожо Председател.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с текста, който е във връзка и с предложението на работна 

група „Избори“, което обсъждахме днес?  

Ако няма нови предложения, моля да гласуваме с вдигане на 

ръка.  

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с организацията 

на ВКП при ЦИК за гласуването извън страната и с оглед 

обсъжданията на работна група днес ви предлагам да гласуваме 

писмо до Държавната агенция „Национална сигурност“ със 

съдържанието по проектен № 3983. Моля да го погледнете 

внимателно и предлагам да отпадне последният абзац, защото след 

приемането на Методическите указания ще утвърдим  забележките и 

разписките и тогава с отделно писмо да ги изпратим, да им сведем 

до знанието същите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проект 

№ 3983 изказвания, предложения?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – 

няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в същата папка под писмата 

има проекти на забележки за хартия, машина и разписки за хартия и 

машина, които разгледахме и обсъдихме.  

Предлагам ви принципно с протоколно решение да ги 

утвърдим в този вид, като след приемане на методическите указания 

се нанесе номерът на решението, с което са приети методическите 

указания, след което да бъдат изпратени на Държавна агенция 

„Национална сигурност“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по текстовете на проектите за разписки и забележки?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, предлагам да 

са за запознаване и след доклада на Методическите указания 

предлагам да бъдат утвърдени и разписките и забележките, и с 

писмо да бъдат изпратени до Държавна агенция „Национална 

сигурност“ за изпълнение при обработката и предаването на 

документите на Централната избирателна комисия чрез ДКП.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка 

има ли други доклади?  

Госпожа Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Започвам с писмо с вх. № НС-

04-02-278. Пристигнало е от Държавна агенция „Национална 

сигурност“ във връзка с организирането на Временния 

комуникационен пост, обслужващ обмена на документи между 

секциите за гласуване извън страната за изборите на 2 октомври, е 

изпратен списък на служителите, за които е необходимо да се 

осигури достъп до сградата на Централната избирателна комисия. 

Ще бъде възложено на администрацията по списъка да бъдат 

предвидени съответните формалности по достъпа на лицата.  

В тази връзка моля за протоколно решение за изпращане на 

писмо до администрацията на Народното събрание и до НСО със 

списък на лицата.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме изпращане на информацията до главния секретар на 

Народното събрание и до звено НСО с оглед допускането на лицата 

до мястото, където ще извършват своята дейност.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

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

няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам писмо с вх. № НС-04-01-53/1 

от 21 септември, с което постоянният секретар към Министерството 

на външните работи ни уведомява за промяна на адреса на СИК 

324700523 Сан Антонио, Тексас, САЩ.  

В тази връзка моля за последващо одобрение на изпратено 

писмо от изпълнителя във връзка с тази грама за уведомяването му 

за новия адрес на избирателната секция с № 324700523. Писмото се 

намира в моя папка и е с № НС-23-151/1 от 21 септември. Моля за 

последващо одобрение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

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

няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е за вх. № НС-23-

191/21.09.2022 г., което е грама от Посолство Виена относно 

секциите в Австрия. Само за сведение и запознаване ви го 

докладвам, тъй като виждам, че грамата е адресирана до 

Министерството на външните работи с копие до Централната 

избирателна комисия. Единственото, което искам да отбележа, е, че 

считам изложеното в някои от абзаците на грамата твърдение за 

това, че Централната избирателна комисия е отхвърлила изцяло 
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предложенията на ДКП-то и по този начин е създала трудности за 

посолството. За протокола държа да отбележа, че Централната 

избирателна комисия в този процес в много голяма част от случаите 

се явява медиатор. Решенията за това кого да предложат и как да 

бъдат формирани съставите на секциите по Изборния кодекс е на 

парламентарно представените партии и на Министерството на 

външните работи, така че да се прехвърля отговорността за това на 

Централната избирателна комисия е най-малкото некоректно. 

Каквото е необходимо, Централната избирателна комисия прави, за 

да удовлетвори всички страни в този процес. Първото решение за 

назначаването на съставите вече е факт. Продължават да постъпват 

предложения за замени и за формиране на секциите, така че грамата 

я оставям само за сведение и запознаване.  

И следващото, което предлагам на Комисията за разглеждане, 

е с вх. №№ НС-04-01-36/3, НС-04-01-36/4 и № НС-04-01-36/5…  

Извинявайте, колега Ганчева, връщам на доклад вх. № НС-23-

191 – грамата от Австрия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз предлагам вх. № НС-23-

191 с оглед съдържанието на грамата, в контекста на това, което каза 

и колегата докладчик, да се изпрати на работна група „Избори“ за 

становище с оглед възможността Министерството на външните 

работи да работи с българските общности, да прави своите 

предложения, там дали е съобразило, доколкото е възможно, чрез 

представителите на Министерството на външните работи, които 

изпрати в Централната избирателна комисия при назначаване извън 

страната, конкретните предложения. За мен тази грама означава, че 

Посолството няма комуникация с работна група „Избори“. И 

предлагам за становище и информиране на Централната избирателна 

комисия, в случай че е необходимо да извърши някакви действия с 

оглед правомощията си.  
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Единствената причина, поради 

която не го предложих, е, че виждам, че то е адресирано до 

Министерството с копие до нас, така че те имат тази грама при тях.  

Ако Комисията прецени, ще поискаме становището на Външно 

министерство.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения?  

Ако няма, моля, режим на гласуване по направеното 

предложение от колегата Ганчева – да изпратим писмо до работна 

група „Избори“.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Връщам отново недовършения си доклад 

по номера НС-04-01-36 с индекси 3, 4 и 5. Това са писма от 

Министерството на външните работи, в които се съдържат 

предложения за транспортирането на специализираните устройства 

за машинно гласуване от Република България до избирателните 

секции извън страната.  

Съответно в тази връзка предлагам проект на решение с 

проектен № 1435 в моя папка, в който Централната избирателна 

комисия определя реда, по който устройствата за машинно 

гласуване ще бъдат транспортирани до избирателните секции извън 

страната, и съответно реда, по който ще бъдат транспортирани от 

избирателните секции извън страната до страната.  

Моля да се запознаете с проекта на решение и да го обсъдим. 

Ако нямате забележки – да го гласуваме, ако имате – да ги отразим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта, особено с диспозитива.  

Колеги, има ли предложения по проекта на решение?  

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.  

Решението е № 1450-НС/21.09.2022 г..  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Последен доклад във връзка с писмо с вх. 

№ НС-04-02-282 от 21 септември, с което Министерството на 

вътрешните работи, във връзка с постъпило наше писмо за проверка 

на лица от Министерството на външните работи, които следва да 

имат достъп, ни уведомява за резултатите от проверката.  

В тази връзка моля за одобрение на писмо до Жандармерията и 

до „Карго-партнер“ за определяне изрично на лицата, които имат 

достъп до склада.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стоянова за писмо до ГД „Жандармерия“ 

с копие до „Карго-партнер“ и до работна група „Избори“, 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.  

Колеги, продължаваме с доклади в четвърта точка: 

Административни преписки.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали е публикувано становище, изготвено от 

юрисконсулта, който е процесуален представител по 

административно дело 2675 от 2021 г., по което е насрочено съдебно 

заседание на 26 септември. С оглед натовареността на Централната 

избирателна комисия и нейната администрация с организацията на 

изборите се предлага да се изпрати това писмо-становище и да не се 

явява процесуален представител, тъй като делото се разглежда от 

Административен съд – Пловдив.  
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Предлагам, ако нямате предложения за корекции в 

становището, да го гласуваме да замине.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

становището имате ли изказвания или предложения?  

Ако няма, моля да гласуваме.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и 

Силвия Стойчева); против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Колеги, в тази точка ще ви докладвам във връзка с вчерашно 

писмо с вх. № НС-04-73 от 20 септември от заместник-министъра на 

електронното управление, с което се иска достъп до склада, в който 

се съхраняват машините на гласуване на членове от екип 3 за 

удостоверяване на съответствие и консултант на екип 3 и екип 4, ви 

предлагам да изпратим писмо до заместник-министъра на 

електронното управление, с което да ни предостави трите имена и 

ЕГН на лицата, за които се иска да бъдат допуснати до склада, както 

и да посочат дейностите, които ще осъществяват представителите на 

екипите на място в склада.  

Моля, режим на гласуване.  

Колеги, моля режим на прегласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия 

Стойчева); против – 1 (Димитър Димитров).  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Екип 3 и екип 4 нищо не ми говори, 

вероятно това са някакви вътрешни екипи. В този смисъл не съм 

много склонен да позволявам да влизат хора, които нямам яснота 

какво ще правят.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Димитров, 

само да поясня. Вчера ви докладвах подробно писмото на 

Министерството на електронното управление, с което се иска достъп 

на член от екип 3 за удостоверяване на съответствието – Л. С., 
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съгласно Заповед № МЕУ-88-46 от 5 септември, и консултант на 

екип 3 и екип 4 – С. Ч., съгласно 

граждански договор от 13 септември 2022 г., до склада, в който се 

съхраняват машините за гласуване, с цел провеждане на проверка на 

място. В тази връзка искаме трите имена и ЕГН на лицата, за да 

бъдат проверени от МВР и ДАНС, както и да посочат дейностите, 

които ще извършват на място в склада.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви за пояснението. Аз 

обаче нямам представа дали в нашите отношения с Министерството 

на електронното управление е влизало правомощието на 

Министерството на електронното управление да извършва контрол. 

По-скоро смятам, че това е дори извън нашите отношения.  

РОСИЦА МАТЕВА: Ние засега им искаме трите имена и ЕГН.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре, тогава против вчерашния 

доклад, който е минал, аз не съм разбрал, както и против този.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка 

ви докладвам с вх. № ЦИК-09-276 от 21 септември Докладна записка 

относно подновяване на удостоверение за електронен подпис. На 

23 септември изтича срокът на валидност на издаденото   на   Н.   

И.  удостоверение за електронен подпис. Централната избирателна 

комисия е сключила рамков договор с 

„Информационно обслужване“ АД.  

Предлагам ви да одобрим подновяването на електронния 

подпис и да изпратим съответното писмо до изпълнителния 

директор на „Информационно обслужване“ АД.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и 

Силвия Стойчева); против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Колеги, следващ докладчик е госпожа Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

писмо с вх. № НС-23-183 от днешна дата от „Карго-партнер“, в 
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което се отправят два въпроса за изясняване по повод обработката в 

склада и самите логистични дейности вътре в склада при 

обработване на машините за изпращане за гласуване извън страната 

и в страната. Поставени са два въпроса за изясняване относно това 

какви дейности ще се извършват по заскладяването на движението 

на СУЕМГ в склада – излизането и обратния прием, както и кой ще 

поеме разходите по различните извършвани дейности.  

Направих допълнителна справка по Договора за обществена 

поръчка, сключен със „Сиела Норма“ АД във връзка с договорените 

с тях дейности и включените такива действия в цената, договорена 

по договора, поради което ви предлагам с проект в моя папка от днес 

да бъде изпратено писмо до „Карго-партнер“ с копие до „Сиела 

Норма“ АД в отговор на тези поставени запитвания, в който 

изясняваме коя част от движението на машините вътре в склада се 

поемат като разноски от изпълнителя „Сиела Норма“ АД, съответно 

отново да поясним какви какво е необходимо да бъде отразено по 

движението на машините вътре в склада и излизането им, и 

обратното прибиране вътре в склада.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

на госпожа Стоянова има ли изказвания?  

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.  

Следващ докладчик – господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № НС-23-189, 

можете да се запознаете в папката с мои инициали от днес, с което 

„Сиела Норма“ ни пишат, че във връзка с изисквани от заместник-

министъра на електронното управление информационни активи, 

които са поискани посредством наше писмо, от Централната 

избирателна комисия, до „Сиела Норма“ АД, е необходимо за 
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изпълнението на точки 1, 2 и 3 от това писмо да се предоставят 

четири комплекта смарткарти, заедно с осем броя USB памети.  

Предлагам да проверим и сега да бъде за запознаване, а за 

решение в следващото заседание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, две писма в отговор на наше 

писмо, с което изпратихме списък на лица за Изчислителния пункт 

към Централната избирателна комисия. Отговорните институции, 

които извършват проверката, са ни изпратили писма с вх. № НС-04-

02-281 и вх. № НС-23-192 от днешна дата. Виждате, че в едното 

писмо са посочени три лица, за които има данни при тях и които е 

нецелесъобразно към момента да бъдат включени в списъка на 

лицата за допускане до изчислителния пункт.  

Предлагам ви да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. Да ги 

уведомим, че сме извършили проверка и въз основа на тази проверка 

от компетентните институции да изискаме да ни предоставят списък, 

който да не включва тези  лица.  

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 и Силвия Стойчева); против – няма.  

Последният доклад в Административни преписки е на госпожа 

Ганчева, след което ще закрия заседанието.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-00-

252 от 20 септември – писмо от господин Горанов от 
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„Информационно обслужване“ АД във връзка с изпратени писма за 

анонимизиране.  

Ще предоставя на директора за процедиране на преписката с 

оглед цялото становище на Централната избирателна комисия по 

въпроса. Мисля, че вече го поставихме по доклад на колегата 

Стоянова.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия и насрочвам следващото за утре от 11,00 ч.  

 

(Закрито в 18,20 ч.) 

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

 

 

Стенографи:  

  Катя Бешева 

 

    Нина Иванова  

 


