ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 251
На 22 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проекти на решения относно приемане на Методически
указания по прилагане на Изборния кодекс за изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
Докладва: Любомир Георгиев
2. Проект на решение относно гласуване на избиратели,
поставени под задължителна карантина в изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
Докладва: Росица Матева
3. Проекти на решения относно регистрация на анкетьори,
които ще извършват проучване „на изхода“ в изборния ден на
2 октомври 2022 г.
Докладват: Георги Баханов, Красимир Ципов,
Силвия Стойчева
4. Проекти на решения относно регистрации на наблюдатели
в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Докладват: Любомир Георгиев и Георги Баханов
5. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решения № 1446-НС/21.09.2022 г. на ЦИК.
Докладва: Силвия Стойчева
6. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
7. Гласуване извън страната.
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Докладват: Йорданка Ганчева, Елка Стоянова и
Гергана Стоянова
8. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева,
Димитър Димитров, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова
9. Проект на решение относно изменение и допълнение на
Решение № 1442/19.09.2022 г. на ЦИК за назначаване съставите на
СИК извън страната в изборите на 2 октомври 2022 г.
Докладва: Елка Стоянова
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева.
ОТСЪСТВАТ: Цветозар Томов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 11,20 ч. и председателствано от
госпожа

Камелия

Нейкова

–

председател

на

Централната

избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги,
и честит празник!
Единадесет членове сме в залата – имаме кворум за
провеждане на заседание.
Отсъстват по уважителни причини колегите Томов, Войнов,
Чаушев и Георгиева.
Предлагам ви следния проект на дневен ред.
1. Проекти на решения относно приемане на Методически
указания по прилагане на Изборния кодекс за гласуване извън
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страната в изборите на 2 октомври 2022 г. с докладчик господин
Георгиев – проектите са два.
2. Проект на решение относно гласуване на избиратели,
поставени под задължителна карантина, в изборите на 2 октомври с
докладчик госпожа Матева.
3. Проекти на решения относно регистрации на анкетьори за
изборите на 2 октомври 2022 г. с докладчици колегите Баханов,
Ципов и Стойчева.
4. Проекти на решения относно регистрация на наблюдатели
в изборите на 2 октомври с докладчик господин Георгиев.
5. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка с докладчик госпожа Стойчева.
6. Медийни пакети с докладчик господин Димитров.
7. Гласуване извън страната с докладчици госпожа Ганчева,
госпожа Стоянова и госпожа Гергана Стоянова, аз също имам
доклад в тази точка.
8. Доклади по административни преписки с доклади на
госпожа Матева, господин Димитров, господин Баханов, госпожа
Стоянова, господин Георгиев, госпожа Солакова и госпожа
Стойчева.
9. Проект на решение относно изменение и допълнения на
Решение № 1442-НС/19.09.2022 г. на ЦИК с докладчик госпожа Елка
Стоянова.
Имате ли предложения за допълване? Няма.
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.
Колеги, преди да започнем по дневния ред, ви предлагам да
гласуваме утре от 10,00 ч. в тази зала да се проведе жребият за
определяне на поредните номера в бюлетините на партиите и
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коалициите, допуснати от Централната избирателна комисия, за
участие в частичните избори за кметове на 23 октомври 2022 г., като,
както казах, жребият ще се състои в Зала № 42 и ще се излъчва на
страницата на Централната избирателна комисия.
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.
Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ИЗБОРНИЯ
КОДЕКС ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Господин Георгиев, заповядайте в тази точка.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, в папка с мои инициали от
днес, първо, да разгледаме проектен номер 1443 – Методическите
указания.
Със същия номер в името е и проектът за приемане на
Методически указания за гласуване на секциите извън страната, в
които ще се гласува с хартиени бюлетини. Като приложение към
това бъдещо решение е проект със съответния номер.
Предлагам да го разгледаме по страници. Отразени са
бележките и предложенията след неколкократни обсъждания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
бележки по текста или предложения?
Колеги, по текста на Методическите указания за гласуването
извън страната в секциите с хартиени бюлетини има ли други
бележки, предложения?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
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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.
Решението е № 1451-НС/22.09.2022 г.
Колега Георгиев, заповядайте със следващия Ви проект.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващият проект е със следващия
номер в името – проектен номер 1444, за приемане на Методически
указания за изборите за народни представители на 2 октомври
2022 г. в секциите извън страната по прилагане на Изборния кодекс
за секциите извън страната, в които се гласува със СУЕМГ.
Предлагам да се запознаете с приложението, където са
описани самите Методически указания с проектен номер 1444 в
името на файла.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
предложения по текста, бележки?
Подлагам на гласуване проекта на решение ведно с
приложението към него на Методическите указания за гласуване
извън страната в секциите с машинно гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова и Силвия Стойчева);
против – 3 (Георги Баханов, Любомир Георгиев, Росица Матева).
Решението е № 1452-НС/22.09.2022 г.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Колеги,

предлагам

току-що

приетите Методически указания с Решение № 1451-НС и Решение
№ 1451-НС да ги изпратим на работна група „Избори“ за понататъшни действия с оглед произвеждане на изборите, като
определим и часа на обучението – да уведомим, че Централната
избирателна

комисия

ще

извърши

26 октомври 2022 г., от 10,30 ч.

обучение

в

понеделник,
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Заедно с Методическите указания в писмото да изпратим и
Приложение № 9-НС относно преброяването на контролните
разписки за предаване с материалите на секционните избирателни
комисии извън страната.
После, госпожо Председател, тъй като, считам, че
забележките и разписките, с оглед обработката на резултатите от
гласуването, са част от съдържащото се в Методическите указания –
вчера изчакахме за посочване на решението, предлагам да се върнем
на тях в тази точка, да ги одобрим и да ги изпратим на съответните
органи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
друго предложение или изказване?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – 1 (Росица Матева).
Подлагам на гласуване с протоколно решение да одобрим
проектите на забележка и разписка, които обсъждахме във
вчерашния ден.
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.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с току-що приетото
протоколно решение за одобрение на забележки и разписки,
предлагам с писмо да бъдат изпратени в Държавната агенция
„Национална сигурност“, с копие до работна група „Избори“. Да
преценим дали да обърнем внимание, че при предаването ще се
посочва и часът – един текст в писмото, вчера така говорихме,
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затова отпадна и текстът от гласуваното писмо с оглед одобрението
на забележките и разписките във връзка с току-що приетите
решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
Моля да гласуваме.
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.
Продължаваме с трета точка от дневния ред:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИИ НА
АНКЕТЬОРИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, на 20 септември
2022 г. е постъпило заявление от „Алфа Рисърч“, които на основание
Решение

№

1402-НС/09.09.2022

г.

и

Решение

№

1419-

НС/14.09.2022 г., заявяват за регистрация пет анкетьори, като
поименно са описани с трите имена и ЕГН и в кои избирателни
райони

ще

бъдат

–

първото

лице

в

Габрово,

другите

в

24.Многомандатен изборен район – София.
Получена е справка с вх. № НС-00-125-8/20.09.2022 г. за
проверка на посочените лица. Същите са без несъответствия.
Подготвено е решение, с което, описвайки фактическата
обстановка, а именно, че е постъпило заявление към вх. № 1-1 от
20.09.2022 г. от „Алфа Рисърч“ ООД, представлявано от Геновева
Петрова за допълнителна регистрация на 5 анкетьори. Същата
агенция е регистрирана с наше Решение № 1419-НС от 14 септември
2022 г. да извършва проучване „на изхода“ в изборния ден в
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
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Лицата, предложени допълнително, а именно петте лица,
отговарят на изискванията на Изборния кодекс и наше Решение
№1402-НС/09.09.2022 г.
С оглед на изложеното, уважаеми колеги, предлагам
Централната избирателна комисия да вземе следното
„РЕШЕНИЕ:
Регистрира като анкетьори предложените от агенцията
5 упълномощени лица съгласно списък, приложен към настоящото
решение.
На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
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.
Решението е № 1453-НС/22.09.2022 г.
Следващ докладчик – госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с Решение

№

1443-

НС/20.09.2022 г. Централната избирателна комисия е регистрирала
Изследователски център „Тренд“ ООД като Агенция, която ще
извършва проучване „на изхода“ в изборния ден в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
От приложения списък за упълномощени анкетьори, които да
извършват проучването от името на Агенцията, бяха установени три
несъответствия. Представляващият Агенцията беше уведомен с
писмо от Централната избирателна комисия за установените
несъответствия.
В отговор на това наше писмо от Агенцията изпращат
предложение да бъде регистриран като анкетьор едно лице. Същото
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лице е проверено. Установено е, че отговаря на изискванията на
Изборния кодекс и Решение № 1402-НС/09.09.2022 г. на
Централната избирателна комисия.
Предвид казаното дотук предлагам да се запознаете с проекта
на решение с проектен номер 1440 в папка с моите инициали
относно регистрация на анкетьори от Изследователски център
„Тренд“ ООД като Агенция, която ще извършва проучване „на
изхода“ в изборния ден в изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г.
Ако не възразявате на предложения проект на решение, моля
да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания има ли?
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 и Силвия Стойчева); против – няма.
Решението е № 1454-НС/22.09.2022 г.
Продължаваме със следващата тока от дневния ред:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА
НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА 2 ОКТОМВРИ 2022 г.
Господин Георгиев, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам в папката с мои
инициали от днес проектен номер 1437 относно искане да бъдат
регистрирани

като

наблюдатели

на

изборите

за

народни

представители на 2 октомври 2022 г. представители на Бюрото за
демократични институции и права на човека към Организацията за
сигурност и сътрудничество (БДИПЧ/ОССЕ).
Постъпило е писмо с вх. № НС-04-01-1-13 от 21 септември
2022 г. с искане за регистрация като международни наблюдатели на
изборите на представители на Бюрото за демократични институции
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и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в
Европа.
Постъпилите лица за регистрация в искането са общо 137.
Предлагам Централната избирателна комисия да вземе
решение, с което да регистрира като международни наблюдатели в
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. следните
лица, записани в последващия списък.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния
регистър и на
удостоверения.

регистрираните

наблюдатели да

се

издадат

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по доклада на господин Георгиев?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия
Стойчева); против – няма.
Решението е № 1455-НС/22.09.2022 г.
Следващ докладчик в тази точка – господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, на 21 септември
2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление
за регистрация на наблюдатели от българска неправителствена
организация, регистрирана в Централната избирателна комисия за
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., а именно
„Федерация на независимите студентски дружества“.
Имам подготвен проект на решение, който моля да
погледнете.
Заявлението е с вх. № 4-1 от 21.09.2022 г.
Към заявлението са приложени: пълномощно от Тодор
Гунчев, представляващ сдружението, в полза на 34 лица,
представители

на

сдружение

„Федерация

на

независимите

студентски дружества“; декларации по образец 34 на брой
(Приложение № 35-НС от изборните книжа) и списък с имената и
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единния граждански номер на изрично упълномощените от
Сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в
страната в изборите за народни представители.
Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен
вид на технически носител в excel формат.
От извършената проверка на

лицата,

постъпила

в

Централната избирателна комисия с вх. № НС-00-1291/21.09.2022 г., се установява, че към датата на регистрацията
31 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 3 лица
са установени несъответствия.
С оглед на всичко изложено дотук предлагам на основание
чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112 със съответните алинеи и чл.115 от
Изборния кодекс и Решение № 1235-НС/11.08.2022 г. Централната
избирателна комисия да вземе решение, с което да регистрира като
наблюдатели 31 упълномощени представители на Сдружение
„Федерация на независимите студентски дружества“, както следва –
има списък с изброени имена и посочени ЕГН на 31 лица.
Същите да се впишат в публичния регистър и да им издадат
удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по доклада на господин Баханов?
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.
Решението е № 1456-НС/22.09.2022 г.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, на 21 септември
2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление
за

регистрация

от

българска

неправителствена

организация,

регистрирана в Централната избирателна комисия за изборите за
народни представители на 2 октомври 2021 г., а именно Сдружение
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„Бъдеще за Северозападна България – БЗСЗБ“, представлявано от
И. Д. – може да погледнете проекта на решение – чрез
пълномощника И. Т. Ц., за регистрация за участие с
наблюдатели в страната в изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г.
Към заявлението са приложени: пълномощно от И. Д.,
представляваща сдружението, в полза на 32 лица, представители на
сдружение „Бъдеще за Северозападна България – БЗСЗБ“;
декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа)
– 32 броя, както и списък с имената и единните граждански номера
на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат
регистрирани като наблюдатели за страната, е посочено изрично, в
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът
е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически
носител в excel формат.
От извършената проверка, която е пристигнала в Централната
избирателна комисия с вх. № НС-00-225-1/21.09.2022 г., е
установено, че 31 лица отговарят на изискванията на Изборния
кодекс, а само за 1 едно от предложените 32 е установено
несъответствие.
С оглед на изложеното и предвид това, че са представени
всички изискуеми документи, както и резултатът от проверката, на
основание на разпоредбата на Изборния кодекс и наше Решение
№ 1235-НС/11.08.2022

г.

предлагам

Централната

избирателна

комисия да вземе решение, с което да регистрира като наблюдатели
за страната 31 упълномощени представители на Сдружение „Бъдеще
за Северозападна България – БЗСЗБ“, както следва: подробно
изброени 31 лица с трите им имена и ЕГН.
Същите да бъдат вписани в публичния регистър и да им се
издадат удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
вашите изказвания. Няма.
Моля, процедура по гласуване.
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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 и Силвия Стойчева); против – няма.
Решението е № 1457-НС/22.09.2022 г.
Следващ докладчик – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, постъпило е заявление с вх.
№ 13/21.09.2022 г. от Асоциация „Прозрачност без граници“,
представлявана
от
К.
К.
С.,
за регистрация за участие с наблюдатели

чрез
в

М.
П.
изборите

народни представители на 2 октомври 2022 г.
Към заявлението са приложени: пълномощно
К. С., представляваща
П. П.; пълномощно

Асоциацията,
в
от
К.
К.

от

П.,
за
К.

полза
на
М.
С.,
в
полза

на 6 лица, представители на сдружението „за страната и едно лице за
извън страната; декларации по образец; списък с имената и единните
граждански номера на изрично упълномощените от сдружението
лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и
извън страната в изборите за народни представители на 2 октомври
2022 г., като списъкът е представен на хартиен носител и в
електронен вид на технически носител в excel формат; заявлението и
списъкът на упълномощените лица с предложени 6 лица за
регистрация като наблюдатели в страната и 1 лице за регистрация
като наблюдател извън страната.
От проверката в Агенцията по вписванията – Търговски
регистър, и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, е
видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена
полза.
Централната избирателна комисия приема, че е спазено
изискването на Решение № 1235/11.08.2022 г., което се установява
от извлечението в Агенцията по вписванията за сдружението.
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От извършената проверка на лицата се установява, че към
датата на регистрацията всички отговарят на изискванията на
Изборния кодекс.
Колеги, предвид съответните основания от Изборния кодекс
и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г., предлагам на
вниманието ви следното
„РЕШЕНИЕ:
Регистрира Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие
с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври
2022 г. като българска неправителствена организация.
Регистрира наблюдатели като наблюдатели 7 упълномощени
представители на Асоциация „Прозрачност без граници“, както
следва: посочени са трите имена и ЕГН на 6 лица за страната и трите
имена и ЕГН на 1 лице извън страната.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния
регистър и да им бъдат издадени удостоверения.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
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.
Решението е № 1458-НС/22.09.2022 г.
Продължаваме с точка пета от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА
ТЕХНИЧЕСКА

ГРЕШКА

В

РЕШЕНИЕ

№

1449-нс

ОТ

21 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали
може да се запознаете с проектен номер 1442 относно поправка на
техническа грешка в Решение № 1449-НС/21.09.2022 г., като
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предложението е да допуснем поправка на техническа грешка в
цитираното решение, като текстът „за отмяна на решение на РИК –
Монтана“, да се чете „за потвърждаване на Решение № 119НС/19.09.2022 г. на РИК – Монтана“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия
Стойчева); против – няма.
Решението е № 1459-НС/22.09.2022 г.
Продължаваме с шеста точка от дневния ред:
МЕДИЙНИ ПАКЕТИ.
Колега Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, все още имаме няколко
запитвания.
С вх. № НС-24-188/21.09.2022 г. сме получили запитване от
Българската национална телевизия за ПП „Атака“.
Стойността на заявката е 3 528,00 лв. с ДДС. Налични са
средствата в пакета.
С вх. № НС-34-189/21.09.2022 г. сме получили заявка и
запитване от Телевизия „Евроком“ относно пакета на ПП „Русофили
за възраждане на Отечеството“ на стойност 2 400 лв. Средствата са
налични.
С вх. № НС- 24-190/21.09.2022 г. сме получили от медия,
която за първи път чувам, Канал 0 – „Вирджиния Ер Ен Трейдинг“.
Стойността на запитването е 3 758 лв. и е за пакета на ПП
„Русофили за възраждане на Отечеството“. Сумата е налична.
С вх. № НС-24-1921/21.09.2022 г. сме получили запитване от
Българската национална телевизия за медийния пакет на ПП „Атака“
на стойност 1740 лв. Налични са средствата.
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С вх. № НС-24-192/21.09.2022 г. сме получили запитване от
Канал 6 с доставчик „Студио Медия“ ЕООД отново е за пакета на
ПП „Атака“ на стойност 1176 лв. Средствата са налични.
Докладваните запитвания могат да бъдат удовлетворени.
Предлагам да гласуваме положителен
запитванията с общо протоколно решение.

отговор

на

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
одобрим докладваните заявки по доклада на господин Димитров.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия
Стойчева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващите четири договора – с
вх. НС-24-184 ни е изпратен за одобрение договор между Радио
„Фреш груп“ и ПП „България на труда и разума“.
Стойността на договора е 2525,10 лв. с ДДС.
Предлагам да одобрим този договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия
Стойчева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-186 е постъпил за
одобрение договор между
ПП „Русофили за възраждане на
Отечеството“ и „Тиим Т Консулт“ ЕООД. Стойността на договора с
ДДС е 6000 лв.
Предлагам да го одобрим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова,
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Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия
Стойчева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният за днес договор е
между The Voice – Радио „Витоша“ – това е група от медии – вх.
№ НС-24-183.
С този договор се предлага да се одобри споразумение между
Радио „Експрес“ и ПП „Атака“.
Стойността на договора е 3080 лв. с ДДС.
Предлагам да одобрим този договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия
Стойчева); против – няма.
Колеги, прекъсвам заседанието до 13,30 ч.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Продължава

заседанието на Централната избирателна комисия.
Продължаваме с точка седма:
ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам ви вх. № НС-23195 – писмо от гражданин, по отношение на една от секциите в град
Биледжик, който отправя запитване по отношение на състава на
секционната комисия. В следващото заседание ще докладвам
резултата от справката, която ще бъде направена.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-04-01-38-3/22.09.2022 г. Това
е писмото, с което Министерството на външните работи ни е
представило поименните предложения за попълване на незаетите
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места, където няма направени предложения от политическите
партии и коалиции и техният номер е ЧР-17-00-10. Засега ви го
докладвам за сведение и за запознаване. По-късно ще имам свързан
доклад по предложението за решение за извършване на промени в
съставите на секционните избирателни комисии в чужбина и
попълването на незаетите места.
Докладвам вх. № НС-04-01-61/22.09.2022 г., с което
ръководителят на работна група „Избори“ ни уведомява, че във
връзка с коментарите, които Централната избирателна комисия
прави по отношение на обучението на секционните избирателни
комисии извън страната, имат готовност да обезпечат условия за
провеждане на това обучение в сградата на Министерството на
външните работи на 26 септември 2022 г.
Предлагам ви в тази връзка да вземем протоколно решение, с
което да изпратим представители на Централната избирателна
комисия за провеждането на обучението. Ако нямате нищо против,
да определим кои колеги ще отидат, за да може да бъдат записани в
протокола.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ние ще
определим – моето мнение е поне двама колеги, които да бъдат на
обучението. Аз ви предлагам за това обучение да се предостави и
една машина за гласуване, за да се покаже на командированите
държавни служители, вероятно една част от тях за първи път ще
пътуват извън страната, така и така ще има наши представители –
каквото можем като материали да предоставим за целите на
обучението, да бъде предоставено.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Тъй като и в момента, както виждате, в
оперативен порядък непрекъснато има движение, предлагам да
определим колегите, които ще бъдат на обучение в понеделник, в
утрешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, не е
необходимо да определяме поименно колегите.
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Да отговорим на Министерството на външните работи, ако е
необходимо да изпращаме писмо, че ще има представители на
Централната избирателна комисия по време на обучението и за
целите на обучението ще бъде предоставена машина за гласуване и
други материали с цел обучение.
В този смисъл да гласуваме протоколно решение за обучение
на членовете на секционните избирателни комисии извън страната,
които ще бъдат командировани от министъра на външните работи.
РОСИЦА МАТЕВА: Ако може едно допълнение: в писмото
трябва да запишем номера на автомобила, с който ще се отиде, за да
ни пуснат вътре, за да вкараме машината до мястото, където ще бъде
обучението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване за протоколно решение с направеното
допълнение от госпожа Матева.
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: Докладвам ви писмо с вх. № НС-23-1841/21.09.2022 г. от Държавна агенция „Национална сигурност“ –
върната е обратно проверка. Това е към наш изх. № НС-04-01-365/21.09.2022 г. Докладвам за сведение и за запознаване – проверката
не е констатирала никакви проблеми.
Докладвам вх. № НС-04-01-36-4821.09.2022 г. Писмото е от
Министерството на външните работи и съдържа транспортна схема,
изработена от работна група „Избори“ към Министерството на
външните работи по отношение на част от машините от склада на
„Карго-партнер“ до изходните точки на границата на Република
България, и се обяснява начинът, по който ще бъдат
транспортирани. Описаното в писмото може да видите в моя папка
от днес. Описаното в писмото кореспондира на взетото от нас вчера
решение за определяне на реда, по който ще бъдат транспортирани
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машините за секциите извън страната, в които ще се проведе
машинно гласуване. Това бяха докладите ми в тази точка на този
етап.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с направения доклад на госпожа Стоянова, вх. № НС-23-184, тъй
като проверката на списъка на лицата, предложени от
Министерството на външните работи, за достъп до склада беше
извършвана във вчерашния ден на части, ви предлагам във връзка с
това последно писмо, също лицата, които са в писмата с посочените
номера в отговора на ДАНС, да бъдат допуснати тези 67 лица до
склада, като се изпрати писмо до ГД „Жандармерия“, до „Каргопартнер“ и до работна група „Избори“, и до господин Кондов.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия
Стойчева); против – няма.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка със задавани
въпроси, свързани с публикуваните на интернет страницата на ЦИК
в рубриката „Въпроси и отговори“ и в рубриката „Гласуване извън
страната“ често задавани въпроси-отговори с какви документи може
да се гласува извън страната, ви предлагам да уеднаквим отговорите
в двете секции, а именно, че Изборният кодекс допуска гласуване –
да се добави „извън страната единствено с български документ за
самоличност,
лична
карта
или
паспорт,
включително
дипломатически, служебен, временен, моряшки паспорт“, за да бъде
безспорно ясно, че под „паспорт“ се има предвид всички видове
паспорти, които се издават по смисъла на Закона за българските
лични документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия
Стойчева); против – няма.
Следващ докладчик в тази точка – госпожа Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ НС-04-01-58, с което от Министерството на външните работи ни
е изпратена грама от Посолството на Република България в
Бразилия, с която информират, че в избирателна секция в град Сао
Пауло, Бразилия с посочен номер съгласно подписания договор
помещението, в което същата ще се помещава под наем, е на
разположение, и то по изключение, до 22,00 ч. на 2 октомври 2022 г.
Докладвам го за сведение и ще бъде предадено за обособяване в
отделна папка, в която подобна информация за ограничение във
времето на работата на избирателните секции, да бъдат класирани с
цел да бъдат предавани към сътрудниците извън страната при
приемането в изборната нощ на документите. Да се има предвид с
какви времеви ограничения следва да се съобразяваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с предложението на госпожа Стоянова.
Моля, режим на гласуване.
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.
Колеги, в тази точка ви докладвам вх. № НС-04-01-36-6.
Получили сме писмо от заместник-председателя на работна група
„Избори“, с което ни уведомява, че съгласно транспортната схема,
изготвена от работна група „Избори“ и във връзка с успешното поранно приключване на оформянето на машините като
дипломатическо карго и пренасочване за транспортиране, се правят
следните

корекции:

транспортната

схема,

предвидена

за

22 септември, ни е предоставена с тяхно писмо изх. № 17-00-
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284/21.09.2022 г. с наш вх. № НС-04-01-36-4, като промяната е, че се
добавят и две машини за гласуване, предвидени за секциите в Дубай,
тоест те заминават с две машини повече от първоначално
предвидените съобразно транспортната схема. Докладвам ви го за
сведение и ви предлагам да обособим и папка с транспортната схема
за машините за гласуване извън страната съобразно графика,
представен от работна група „Избори“.
Продължаваме с втора точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕ НА
ИЗБИРАТЕЛИ,
ПОСТАВЕНИ
ПОД
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА
КАРАНТИНА В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали е публикуван проект на решение, който след
неколкократно обсъждане и в работна група избистрихме като
предложение и намиране на вариант, по който да гласуват лицата,
които към деня на изборите – 2 октомври, ще бъдат поставени под
карантина поради обстоятелството, че са болни от ковид или са били
контактни с такива болни.
Както обсъдихме, предложението е тези лица да гласуват в
избирателните секции – подвижните секционни избирателни
комисии, които са образувани по Решение № 1399-НС от
8 септември, с които ще гласуват избирателите с трайни
увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си
право в изборното помещение.
Обсъждахме дали ние да определим в това решение периода,
в който – в решението е записано, че най-напред подвижната
секционна избирателна комисия трябва да обслужи лицата с трайни
увреждания, които са в избирателния списък и едва след това, след
като облече необходимите защитни облекла и предпазни средства,

23
да обслужи включените в списъка карантинирани лица – дали ние да
определим времето, в което ще се случва едното или другото.
Предлагам ви в зависимост от броя на подадените заявления,
тъй като за някои райони, където има образувана подвижна
секционна избирателна комисия, може и да няма подадени заявления
да гласуват карантинирани, предлагам кметът на общината, района
или кметството, в зависимост от броя на подадените заявления, със
своя заповед да разпредели времето в изборния ден – от началото на
изборния ден, до колко часа да гласуват лицата с трайни
увреждания, след това да бъде предвиден период от време, който е
необходим на членовете на секционната избирателна комисия да се
преоблекат със защитни облекла и необходимите средства за
предпазване, след това да се определи периодът за гласуване на
карантинираните, като съм предложила да бъде записана,
включително възможността кметът на общината или районната
избирателна комисия да поискат от Централната избирателна
комисия разрешение гласуването в някои от тези секции да започне
в 5,00 ч. в зависимост от това дали са включени повече избиратели в
избирателния списък. Иначе, редът за подаване на заявления,
предлагам, да бъде този, който е бил в предходни избори за
карантинирани лица, когато имаше възможност за разкриване на
нарочни такива подвижни секционни избирателни комисии,
респективно редът, който се прилага за лицата с трайни увреждания,
като заявлението, което ще се подава, е същото заявление, което е
предвидено за лица с трайни увреждания, тъй като нямаме отделна
изборна книга за карантинирани, а именно Приложение № 67-НС;
да се подават заявленията до органите по чл. 23 или писмено, или
чрез пълномощник, или чрез интернет страниците на самите
общински администрации. Общинските администрации да дописват
към списъка, изготвен за гласуване с подвижна секционна
избирателна комисия на лица с трайни увреждания и към този
списък да бъдат дописани карантинираните лица и поставените под
задължителна изолация, които са подали заявление за гласуване,
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респективно общинската администрация да проверява дали
действително са поставени под карантина в този район в Районната
здравна инспекция и да предприемат действия по заличаването на
тези лица от избирателните списъци по постоянен адрес,
респективно по настоящ, ако преди това в срока са подали заявление
за гласуване по настоящ адрес.
Възможността за подаване на такива заявления да започне от
26 септември, тъй като 26 септември е първата дата, която дава
възможност, ако лице на 26 септември бъде карантинирано поради
заболяване – карантината е 7 дни, тоест на 2 октомври също ще бъде
под карантина, до датата на изборния ден. В случай че в самия
изборен ден бъде подадено заявление, лицата да бъдат дописани в
списъка и да гласуват, след като попълнят декларация, че не са
гласували и няма да гласуват на друго място (Приложение № 23
изборните книжа).
Последното предложение е на членовете на подвижната
секционна избирателна комисия, в която са гласували избиратели,
поставени под задължителна карантина или изолация, да получат
като допълнително възнаграждение 50% от възнаграждението,
определено по т. 2 от Решение № 1200-НС/02.08.2022 г. на
Централната избирателна комисия.
Предлагам копие от това решение да се изпрати освен на
кметовете на общини, на министъра на финансите и на министъра на
здравеопазването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта на
решение моля за изказвания?
Колеги, има ли изказвания по този проект, който предстои да
се приеме от Централната избирателна комисия?
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 (Георги Баханов).

25
Решението е № 1460-НС/22.09.2022 г.
Продължаваме с точка осма от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,

предполагам,

всички

се

запознахте с обучителните протоколи, които са изготвени от
„Информационно обслужване“ АД.
Припомням, изпратени ни са с писмо с вх. № НС-000249820.09.2022 г., като линкове и има възможност за преглед на
четирите протокола – два за страната, два за извън страната.
Ако нямате бележки по подготвените протоколи, предлагам
да гласуваме писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което да
им покажем тези протоколи да бъдат публикувани на страницата на
Централната избирателна комисия, както сме указали с писмо с
№ НС-00-246, като към тестовите материали да бъдат публикувани
използваните за 4 април 2021 г. съответно актуализирани с датата
2 октомври 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

по

обучителните протоколи, които са електронни, с цел тестовото им
попълване от секционните избирателни комисии?
Моля, режим на гласуване.
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.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в допълнение на писмо с изх.
№ НС-00-246, с писмо НС-00-249-1/21.09.2022 г. са ни изпратени
образци на Приложение № 9 от Методическите указания на
Централната избирателна комисия в страната за всички 31 изборни
района, както и предложение как да изглежда същият образец за
32.Изборен район извън страната.
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Ще ви моля, ако нямате забележки, да ги одобрим и да бъдат
изпратени на областните управители с копие до РИК, за да бъдат
снабдени секционните избирателни комисии с екземпляр от този
протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по предложението на госпожа Матева?
Моля, режим на гласуване.
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.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви, че във връзка със
заличаването на кандидат от РИК – Ямбол, и РИК – Кърджали,
„Информационно обслужване“ АД ни информира, че са извършили
заличаването. Докладвам го за сведение.
Докладвам писмо от областната администрация на Софийска
област, с което ни уведомяват, че във връзка с организационнотехническата подготовка на предстоящите избори, предлагат да бъде
променена датата, на която ще предадат машините с инсталирана
демоверсия на „Сиела Норма“ АД вместо 1 октомври, както
указахме, на 29 септември. Уведомяват ни също, че предложената
дата 29 септември е съгласувана с представителите на „Сиела
Норма“ АД.
Смятам, че след като е съгласувана с тях, няма какво повече да
казваме, така че го докладвам за сведение.
В момента ви докладвам само за запознаване заявление за
освобождаване на член на ОИК – Мездра, което е постъпило по
електронна поща на ЦИК с вх. № МИ-15-266821.09.2022 г. То е
постъпило като прикачен файл, подписано е от господин Методи
Стоянов, но след обсъждане с колеги в работна група, върнахме
отговор на подателя по електронната поща, че следва да изпрати
оригинал на заявлението до ЦИК, за да вземе решение Комисията да
освободи този член.
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В момента въпросът ми е дали само на база на това заявление
да уведомим политическата сила, че следва да предложи друг
кандидат, тъй като в ОИК – Мездра, има насрочен частичен избор за
кмет на кметството на 23 октомври, или да чакаме да пристигне
оригиналът, тогава да вземем решение и да уведомим политическата
сила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
в тази точка – господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-23-159-1/21.09.2022 г.
сме получили „благодаря за поканата“ от представителката на Меtа,
тоест Фейсбук. Тя обаче няма да бъда в страната, затова за втори път
ни тласка към разговор zoom, което, разбира се, няма как да се
случи. Това е дама, която живее в Мetа свят.
С писмото я информираме, че предпочитаме присъствена
среща и да уговорим друга дата и час.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Другият вариант е да
ни предложат писмено техните предложения.
Тази среща беше за първи път поставена като тема на срещата
на представителите на Меtа с Министерството на електронното
управление, където е посочено, че имат предложения за различните
държави във връзка с изборните им процеси.
Ако става въпрос за предложение, няма възможност да
направим присъствена среща в Централната избирателна комисия,
можем да приемем тяхно предложение във връзка с изборите и ще го
обсъдим. Не е необходима среща. С цел оперативност да ни
представят техните предложения.
Колеги, в този смисъл ви предлагам да изпратим отговор –
след като няма възможност съобразно графика и на Централната
избирателна комисия, и на представителите на „Мета“ да ни
изпратят техните предложения, които се отнасят за изборния процес
и ние ще ги обсъдим.
Моля да гласуваме.
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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.
Следващ докладчик – госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в папка „ОТП“ има няколко
писма и предложения, свързани с обезпечаване на работата към
изборния ден за подпомагане на Централната избирателна комисия.
Има две писма, които обикновено изпращаме във връзка с
организацията на движението, осигуряване на места за паркиране на
автомобилите, с които пристигат районните избирателни комисии и
екскортирани от коли на МВР, както и до директора на болница
„Лозенец“. И двете писма са във вътрешната мрежа.
Едното е писмо до кмета на Столичната община с копие до
министъра на вътрешните работи, до Главна дирекция „Национална
полиция“ и до директора на СДВР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
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.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за сведение ви
докладвам няколко писма, свързани с Приложение № 9 с оглед на
доклада на колегата Матева преди малко.
От РИК – Габрово, сме получили писмо, от РИК – Пазарджик,
също сме получили писмо, свързано с осигуряването на формуляра
за секционните избирателни комисии, включително в колко
екземпляра да са. Мисля, че с изпращането до областните
управители, които следва да разпечатат този формуляр, с копие до
районните, ние отговорихме на всички въпроси, постъпили в
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Централната избирателна комисия, затова за сведение ви ги
докладвам.
Докладвам ви писмо от кмета на община Поморие. Задава се
въпрос по отношение на неизползваните бюлетини и материалите,
които не се поставят в чувала/торбата с изборните книжа, а са
описани в т. 5 и т. 12 от Решение № 1424-НС/15.09.2022 г. на
Централната избирателна комисия – дали следва да бъдат
транспортирани до общинските администрации със специално
организиран транспорт и под охрана от служители на МВР.
Проекта на отговор е във вътрешната мрежа. Вие знаете, че
неизползваните бюлетини и материалите не са част от изборните
книжа, които следва да се съхраняват при условията и по реда на
чл. 287, ал. 7 и в тази връзка те не се опаковат заедно с изборните
книжа, а отделно се пакетират и се предоставят, и се предават на
общинската администрация.
Въпрос на вътрешна организация във всяка община е,
съгласувано с районните избирателни комисии, по какъв начин ще
се транспортират тези неизползвани бюлетини и материалите,
описани в т. 5 и т. 12 на Решението.
Предлагам ви отговорът ни да бъде, че те може да се
транспортират едновременно с изборните книжа, които са опаковани
в чувалите/торбите и тогава те се транспортират със специализиран
транспорт под охраната на служители на МВР.
В случаите, когато изборните книжа и материали се
транспортират отделно, не е задължително охраната от МВР. В този
смисъл е подготвеният проект на отговор.
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 и Силвия
Стойчева); против – няма.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа има и списък на сътрудници, които ще подпомагат работата
на Централната избирателна комисия.
Предлагам ви да гласуваме и с принципно протоколно
решение да одобрим да бъдат поканени сътрудници, които да
подпомагат работата на Централната избирателна комисия и да се
възложи изготвянето на съответните документи, свързани със
сключването на договорите. Във вътрешната мрежа има информация
по отношение на предмета на дейност в проекти на договори,
аналогични на предишни договори, включително въз основа на
изпратени писма от Централната избирателна комисия получихме
предложенията на ръководителите на звената в Народното събрание
на служители от администрацията на Народното събрание, които ще
подпомагат дейността на Централната избирателна комисия. За тях е
изготвена

обобщена

информация,

но

всички

необходими

допълнителни документи също да бъдат изготвени. Принципно
предлагам да включим и тази група сътрудници, условно наречени
така, в протоколното решение на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
други предложения?
Моля за протоколно решение в този смисъл.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против –
няма.
Госпожо Стойчева, заповядайте с Вашия доклад в тази точка.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във връзка с писмото, което
изпратихме до районните избирателни комисии, за изразяване на
въпроси и становища относно приетите Методически указания от
Централната избирателна комисия за секционните избирателни
комисии в страната при гласуването с хартиени бюлетини и с
машина, сме получили такова становище от РИК – Хасково, в което
те обръщат внимание на раздела от Методическите указания,
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отнасящ се до опаковането на изборните книжа и материали, като
посочват, че в тези наши указания е посочени, че в белия чувал се
поставят приемо-предавателните протоколи за приемането и
предаването на избирателните списъци и това са Приложение № 68НС, Приложение № 70-НС и Приложение № 69-НС.
След като бъдат опаковани в чувала, тези протоколи не могат
да бъдат използвани за сравняване за евентуално разминаване на
посочената в т. 1 „данни от избирателния списък“ в протокола
цифра, брой на избирателите в избирателния списък при
предаването му на СИК. Когато се установи такова разминаване, при
отсъствието на въпросния приемо-предавателен протокол,
Районната избирателна комисия не може да установи дали е
допусната грешка при преписването, а това, между другото, от опита
на всички колеги в Комисията, е една доста често срещана грешка.
Те предлагат въпросните протоколи да бъдат поставяни или в
плик № 1 или в плик № 2 – пликовете с протоколите на СИК, и с
избирателните списъци на СИК. Докладвам ви го сега за
запознаване, но предлагам утре да изразим писмено становище до
районната избирателна комисия, както им бяхме указали в писмото,
което изпратихме до тях. Моля, в моята папка с вх. № НС-15181/21.09.2022 г., да се запознаете с изложеното от колегите от РИК
– Хасково.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка
няма повече доклади за днес.
Преминаваме към последната точка от днешния дневен ред:
ПРОЕКТ

НА

РЕШЕНИЕ

ОТНОСНО

ИЗМЕНЕНИЕ

И

ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 1442-НС/19.09.2022 г. НА ЦИК
ЗА НАЗНАЧАВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК ИЗВЪН СТРАНАТА В
ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ
2022 г.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: В моя папка с проектен номер 1446 е
проект на решение за изменение и допълнение на Решение № 1442, с
което са назначени съставите на секционните избирателни комисии
извън страната за изборите на 2 октомври 2022 г.
В този проект са отразени всички постъпили след издаването
на Решение № 1442 предложения от партии и коалиции за замяна на
вече назначените членове с цитираното вече решение, както и
постъпилите с писмо – вх. № НС-04-01-38-3/22.09.2022 г., на
Министерството на външните работи предложение за попълването
на незаетите места в секционните избирателни комисии.
В проекта на решение са описани индексите на всички
входящи писма, с които са правени предложенията от съответните
политически формации, парламентарно представените партии и
коалиции в Четиридесет и седмото Народно събрание.
В диспозитивната част на решението са отразени поименните
изменения, като приложение към решението има приложена
екселска таблица с проектен номер 1446 – това е актуализираният
вариант на съставите на секционните комисии, с нанесените
изменения и допълнения.
Това ми е предложението за проекта на решение.
Моля да се запознаете и ако нямате бележки, да го гласуваме,
ако имате – да ги отразя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по проекта на решение?
Колеги, изчакваме един колега да влезе в залата.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева);
против – няма.
Решението е № 1461-НС/22.09.2022 г.
Колеги, имате ли доклади, които не търпят отлагане?

33
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре,
23 септември 2022 г., от 10,30 ч., като в 10,00 ч., припомням, че ще
теглим жребия за номерата в бюлетината за частичните избори на
23 октомври 2022 г. Благодаря ви.
( Закрито в 15,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

