ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 252
На 23 септември 2022 г., петък, се проведе заседание на
Централната избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно определяне чрез жребий на
поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите,
допуснати за участие в частичните избори за кметове, насрочени на
23 октомври 2022 г.
Докладва: Силвия Стойчева
2. Проект на решение относно промяна в състава на РИК –
Добрич.
Докладва: Севинч Солакова
3. Проект на решение относно регистрация на анкетьори,
които ще извършват проучване „на изхода“ в изборния ден в
изборите за народни представители на 02.10.2022 г.
Докладва: Красимир Ципов
4. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в
изборите за народни представители на 02.10.2022 г.
Докладват: Красимир Ципов, Севинч Солакова
5. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
6. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Любомир
Георгиев, Гергана Стоянова, Силвия Стойчева,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Георги Баханов
7. Гласуване извън страната.
Докладва: Елка Стоянова

2
8. Машинно гласуване.
Докладва: Елка Стоянова
9. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Георги Баханов, Красимир Ципов, Елка
Стоянова

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Силвия Стойчева.
ОТЪСТВАХА: Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 14.30 ч. и председателствано от
госпожа

Камелия

Нейкова

–

председател

на

Централната

избирателна комисия, господин Димитър Димитров и госпожа
Росица

Матева

–

заместник-председатели

на

Централната

избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги.
Осем членове сме в залата. Имаме кворум за провеждане на
заседание.
По уважителни причини отсъстват колегите Войнов, Чаушев,
Георгиева и Ганчева.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно определяне чрез жребий на
поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите,
допуснати за участие в частичните избори за кметове, насрочени на
23 октомври 2022 г. с докладчик госпожа Стойчева.
2. Проект на решение относно промяна в състава на РИК –
Добрич с докладчик г-жа Солакова.
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3. Проект на решение относно регистрация на анкетьори,
които ще извършват проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден
в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. с докладчик
господин Ципов.
4. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в
изборите за народни представители на 02.10.2022 г. с докладчик
господин Ципов.
5. Медийни пакети с докладчик господин Димитров.
6. Доклади по административни преписки, с докладчици:
Камелия Нейкова, Росица Матева, Димитър Димитров, Елка
Стоянова, Любомир Георгиев, Гергана Стоянова, Силвия Стойчева,
Красимир Ципов, Севинч Солакова.
7. Гласуване извънстраната с докладчик госпожа Елка
Стоянова.
На заседанието ни ще присъства и представител на Мисията
за наблюдение на изборите, който обичайно присдъства на аншите
заседания – госпожа Мартела Машкова, и нейният асистент госпожа
Ралица Данова.
Имате ли предложения по дневния ред? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева);
против – няма.
Госпожо Стойчева, заповядайте по точка първа.
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ
ЖРЕБИЙ НА ПОРЕДНИТЕ НОМЕРА В БЮЛЕТИНИТЕ НА
ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, ДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В
ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ, НАСРОЧЕНИ НА 23
ОКТОМВРИ 2022 Г.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги след току-що изтегления
жребий предлагам следния проект на решение, с който може да се
запознаете в папка с моите инициали. Проектният номер е 1449. На

4
основанията, посочени в проекта и в резултат на изтегления от
членовете на комисията жребий, предлагам Централната
избирателна комисия да обяви следната поредност на номерата на
партиите и коалициите в бюлетината:
1. ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
2. ПП ГЕРБ
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
4. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
5. ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС
6. ПП ОБЕДИНЕНИ ЗИМЕДЕЛЦИ
Изтегленият номер важи за частичните избори за кметове на
кметства, насрочени за 23 октомври 2022 г. и се изписва квадратчето
за отразяване на вота на избирателя в бюлетината.
Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска
листа в частичните избори за кметове на кметства, в бюлетината не
се изписва нейният номер и не се оставя празен ред, а номерата на
независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, също
така и на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи в
бюлетината за гласуване в частичните избори на кметове на
кметства, следват номерата на партиите и коалициите, определени
чрез жребия в Централната избирателна комисия съгласно
поредността им на регистрация в общинската избирателна комисия.
Когато местна коалиция и инициативен комитет не са
регистрирали кандидатски листи на територията на общината, в
бюлетината не се определя номер и не се оставя празен ред.
Моля, ако имате някакви корекции по проекта на решение, да
ги отразим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по така представения проект?
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.
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Решението е № 1462-МИ.
Преди да преминем към следващите проекти, имам доклад в
точка шеста:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Моля да отворите работната папка, подпапка „Промяна в
структура“. Във връзка с промяната в Изборния кодекс от
1 май 2021 г. и необходимостта на Централната избирателна
комисия от специалисти, които да притежават необходимата
експертиза относно дейностите, свързани с машинното гласуване, а
също така и с дистанционно електронно гласуване, тъй като, както
всички знаем, все още е в изпълнение проектът за разработване на
система за дистанционно електронно гласуване и Централната
избирателна комисия е партньор на Министерството на
електронното управление като бенефициент по този проект, който се
изпълнява

по

Оперативна

програма

„Добро

управление“,

Централната избирателна комисия към настоящия момент има звено
„Информационно

и

комуникационно

осигуряване“,

което

не

отговаря на необходимостта на Централната избирателна комисия от
софтуерни специалисти, разработчици, програмисти, които да са
служители на Централната избирателна комисия и да може
самостоятелно ЦИК да организира машинното гласуване,
включително всички действия по модификация на софтуер,
изготвяне на електронни бюлетини, параметризиране, подготовка,
техническа поддръжка, включително и логистични дейности.
В тази връзка е подготвена докладна записка с вх. № ЦИК-09279/23.09.2022

г.

относно

закриване

на

структурно

звено

„Информационно и комуникационно осигуряване“ в дирекция
„Администрация“ и предложение за създаване на ново звено с
наименование
„Технологии
за
гласуване“
в
дирекция
„Администрация“.
В Правилника за организация на дейността на Централната
избирателна

комисия,

структурата

и функциите

на

нейната
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администрация са уредени функционалните компетентности на
структурните звена.
В действащото щатно разписание в администрацията на
Централната избирателна комисия, последно утвърдена с решение
от 19 април 2022 г., в дирекция „Администрация“ е обособено
структурно звено. В действащото щатно разписание последните
промени са от 19 април 2022 г., но те не касаят обособеното
структурно
звено
„Информационно
и
комуникационно
осигуряване“. В това звено са обособени 7 щатни бройки, от които
към настоящия момент е заета само една – главен експерт
„информационни и комуникационни технологии“.
След създаване на звеното през 2020 г. са били заети 2 щатни
бройки. След създаване на звеното до настоящия момент за
попълване на щатната му численост са проведени общо 7 процедури
за подбор за заемане на свободните щатни бройки, като последната
процедура беше през миналата година, след като бяха направени
промени в наименованията на някои от длъжностите, съобразно
приоритетите на Централната избирателна комисия, свързани
предимно с машинното гласуване, но, както всички знаем, нямаше
интерес към заемането на тези позиции.
С измененията на изборното законодателство, последно от
1 май 2021 г., гласуването се извършва само чрез специализирани
устройства за машинно гласуване, с изключение на предвидените в
закона случаи, като в изборите, които бяха произведени през 2021 г.,
гласуването чрез машини се осъществи в около 10 000 избирателни
секции, което е значителна част от общия брой избирателни секции,
които се разкриват.
Отделно от това, съгласно § 145 от Преходните и
заключителните разпоредби на Изборния кодекс, за Централната
избирателна комисия възниква и задължение при произвеждане на
избори ЦИК да осигури и възможност за експериментално
дистанционно електронно гласуване. Както казах в началото, ние
участваме като партньор в проекта „Изграждане и внедряване на
пилотна система за дистанционно електронно гласуване“.
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С решение на ЦИК от 2020 г. е създадено постоянно
действащо специализирано звено за техническо осигуряване и
технически контрол на дистанционното електронно гласуване, което
изпълнява своите функции, съгласно приетите правила за дейността
на звеното и към настоящия момент, но то в своята дейност е
подпомагано от външни експерти, тъй като членовете на това звено
не притежават специфичната експертиза, необходима за дейностите,
свързано с дистанционното електронно гласуване.
От 2021 г. поради липса на длъжности със специфична
професионална компетентност в действащото щатно разписание в
администрацията на Централната избирателна комисия при
подготовката и провеждането на машинното гласуване за Комисията
системно възникваше необходимост от сключване на граждански
договори с външни експерти с експертиза в тази област,
включително и за изборите, които ще бъдат произведени на
2 октомври, Централната избирателна комисия ползва услугите на
експерти, които са софтуерни специалисти.
Съгласно приетия от Централната избирателна комисия
доклад от комисията, определена със заповед от 18 февруари 2022 г.
относно извършен анализ и годишна оценка на съществените
рискове за 2021 г. и последващ контрол в Централната избирателна
комисия за постигане на стратегическите и оперативни цели на
ЦИК, една от дейностите, определена за осъществяване, е
извършването на преглед и анализ на действащото щатно
разписание на длъжностите в администрацията и предложение за
актуализирането му.
Предвид гореизложеното и с оглед необходимостта от
предприемане на действия по обезпечаване на административния
ресурс на ЦИК с експерти със специални знания, компетентност,
професионален опит и утвърдени в съответната област, които с
експертизата си да могат да осигурят специфичните процеси при
подготовката и произвеждането на изборите, включително и да
получат знанията от производителя на машините за гласуване и
създателя на софтуера за гласуване, които бяха предадени на
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външни експерти, за които и към настоящия момент стои
задължението да бъдат от тяхна страна предадени на наши
служители, специалисти в тази област, се предлага Централната
избирателна комисия да обсъди закриването на звено
„Информационно и комуникационно осигуряване“ в приетото щатно
разписание и да създаде ново звено „Технологии за гласуване“,
което да може да обезпечи Централната избирателна комисия при
изпълнение на всички процеси, свързани с прилагане на
разпоредбите на Изборния кодекс относно машинното и
дистанционното електронно гласуване, като се предлага в новото
звено да бъдат разкрити 7 щатни бройки със следните длъжности:
системен архитект, експерт проектиране и програмиране,
разработчик софтуер, програмист, аналитик.
Ако Централната избирателна комисия

приеме

това

предложение, се предлага ново щатно разписание, което следва да
бъде утвърдено от Централната избирателна комисия, да бъде
направено предложение за изменение и допълнение на Правилника
за организация на дейността на Централната избирателна комисия,
структурата и функциите на нейната администрация, като тези
промени бъдат изпратени за обнародване в „Държавен вестник“.
В случай, че Централната избирателна комисия приеме
закриването на звено „Информационно и комуникационно
осигуряване“, следва да бъде прекратено трудовото правоотношение
със

служителя,

който

заема

длъжността

„главен

експерт

информационни и комуникационни технологии“, на основание
чл. 328, ал. 1, т. 2, предложение първо от Кодекса на труда.
В тази връзка, колеги, към докладната записка е приложен
проект за изменение на Раздел VІІ от Правилника за организацията
на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и
функциите на нейната администрация и е представен проект на
щатно разписание в администрацията на ЦИК с промяната, която ви
представих

от

„Администрация“.

докладната

на

директора

на

дирекция
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Моето предложение, колеги, е да приемем направеното
предложение, да утвърдим предложения проект на щатно
разписание, както и да бъдат приети съответните промени в Раздел
VІІ от Правилника за организацията на дейността на Централната
избирателна комисия, с които моля да се запознаете. Те включват
промяна в наименованието на звеното, а именно, то да се нарича
„Технологии за гласуване“ със съответните нови функционални
характеристики за звеното, свързани с машинното и дистанционно
електронно гласуване, както и с информационната сигурност,
каквато сме задължени да поддържаме и да може това ново звено да
разработи и съответните правила във връзка с информационната
сигурност, както и другите дейности, които в проекта се предлага да
бъдат включени.
Освен промените, които се предлагат с докладната записка,
колеги, аз ви предлагам към измененията на Правилника и едно
допълнение в Правилника за организацията и дейността на
Централната избирателна комисия – да бъде допълнен с разпоредба,
съгласно която членовете на Централната избирателна комисия
получават от момента на встъпването им в длъжност по право
достъп до всички нива на класифицирана информация за срока на
заемане на длъжността при спазване на принципа „необходимост да
се знае“.
Колеги, това са моите предложения. Моля за вашите
изказвания и нови предложения, ако имате.
Колеги, ако няма такива, подлагам на гласуване закриването
на звено „Информационни и комуникационни технологии“.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз също имам една кратка бележка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Господин

Димитров, не съм Ви дала думата. Изказване ли имате?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Много бързо закрихте дебата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не съм го закрила,
имаше мълчание в залата.
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Информацията е толкова много, че
не може да се смели за две минути. Това е проблемът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ние го обсъждахме.
Вие бяхте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, обсъждали сме част от него, но
то доста е напълнено със съдържание, което не е обсъждано на
работната група и затова предлагам – това, че е необходимо да се
създаде ново звено, е очевидно. Ние ползваме външни експерти,
ползваме ги на принципа до голяма степен случаен, в смисъл, както
се стекат обстоятелствата, но със създаването на това звено е добре
да се обмисли какви функции ще имат, защото то е принципна
разлика между сегашния начин на действие и сегашния начин на
поемане на отговорност и контрол за изборния процес.
Нямам нищо против закриването на сегашното звено и
създаването на новото звено, промяната в Правилника, но ще помоля
това да се случи след допълнително обсъждане и най-малко в
присъствието на поне десет от членовете – виждам, тук сме 11, и
всички колеги, които са имали отношение към сегашната дейност,
свързана с машинно гласуване: господин Чаушев, господин Войнов,
господин Томов.
Това е моето предложение – да отложим гласуването,
въпреки че нямам принципни бележки, но затова е необходимо
известно време.
Повтарям, че нямам принципни бележки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако нямате повече
изказвания, първо, искам да обърна внимание, че това предложение
беше обсъждано в работна група.
На следващо място, функционалните характеристики на
звеното са на вашето внимание. Те бяха там и в обсъждането на
работна група, така че те са разписани.
Аз не предлагам да се отложи за по-късно, тъй като
закриването на звеното и създаването на ново са свързани с
изменение в Правилника за организацията и дейността на
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Централната избирателна комисия и те не могат да бъдат разделени
едно от друго.
Освен това бих искала да уточним, надявам се, че това е
грешка на изказа Ви, че ние не избираме IT-експертите на случаен
принцип, а ги ангажираме въз основа на предложения, направени от
други държавни органи, в конкретния случай за изборите на
2 октомври 2022 г. от вицепремиера, на който е възложена
координацията на изборите и на две асоциации по информационни
технологии. Така че, за да не оставаме в заблуждение тези, които
слушат нашето заседание, не ги избираме на случаен принцип.
Колеги, има ли други предложения?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само кратка бележка. Аз не казах
„случаен принцип“, ако съм го казал, просто наистина е лапсус.
Имах предвид при различни стечения на обстоятелства, които са
свързани с конкретния избор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
Аз мисля, че няма необходимост да се отлага за следващо
заседание. Единадесет членове сме в залата и мисля, че и колегите,
които към момента отсъстват, когато беше обсъждан този въпрос,
бяха на работа, така че аз не предлагам отлагане.
Има ли други предложения или изказвания?
Подлагам на гласуване предложението за закриване на
структурно звено „Информационно и комуникационно осигуряване“
и прекратяването на трудовото правоотношение на служителя, който
заема
длъжността
„главен
експерт
информационни
и
комуникационни технологии“, на основание на чл. 328, ал. 1, т. 2,
предложение първо от Кодекса на труда, създаване на ново
структурно звено „Технологии за гласуване“ със съответните
длъжности, които докладвах в началото на своя доклад и
утвърждаване на щатно разписание с включване в него на звено
„Технологии за гласуване“ със 7 щатни бройки, в сила от
26 септември 2022 г.
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева); против – 1 (Димитър Димитров).
Сега подлагам на гласуване приемането на измененията и
допълненията в Правилника за организация на дейността на
Централната избирателна комисия, структурата и функциите на
нейната администрация в Раздел VІІ във връзка със създаване на
звено „Технологии за гласуване“ и в Раздел І, чл. 5, като се създаде
нов член 5а.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева); против – 1 (Димитър Димитров).
Колеги,

на

последно

място,

подлагам

на

гласуване

изпращането на промените в правилника за обнародване в
„Държавен вестник“.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева); против – 1 (Димитър Димитров).
Продължаваме с точка втора:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО

ПРОМЯНА

В

СЪСТАВА НА РИК - ДОБРИЧ
Госпожо Солакова, имате ли готовност? Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвах ви
получено заявление за временно заместване на заместникпредседателя на районната избирателна комисия в РИК – Добрич и
тъй като нямаше предложение, уведомих ви, че със съдействието на
председателя на районната избирателна комисия беше уведомена и
политическата сила.
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Заявлението е, тъй като е по обективни причини - неотложно
пътуване извън страната, заместник-председателят на районната
избирателна комисия няма да може да участва в работата на РИК в
периода 26 септември – 1 октомври 2022 г. включително.
В Централната избирателна комисия с вх. № НС-1193/21.09.2022 г. се получи предложение за временното заместване от
упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната“
Й.
Я.
К.
В
преписката
се
съдържа
пълномощното относно представителството на лицето.
Заявлението е от Д. С. А. Предложението е на мястото
на Д.
С.
А. временно да бъде назначена за заместникпредседател на РИК – Добрич, В.
К. П.
От В. К.
П. имаме попълнена декларация, Приложение
№ 23-НС и заверено копие от дипломата за завършено висше
образование.
Предлагам
26 септември до

ви

да

приемем

1

октомври

решение,

2022

г.

считано

от

включително,

временно да изпълнява функциите заместник-председател на РИК –
Добрич, В. К. П., с посочено ЕГН в проекта на решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова); против –
няма.
Решението е № 1463-НС/23.09.2022 г.
Продължаваме с точка трета:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА
АНКЕТЬОРИ, КОИТО ЩЕ ИЗВЪРШВАТ ПРОУЧВАНЕ „НА
ИЗХОДА“ В ИЗБОРНИЯ ДЕН В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.10.2022 Г.
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Господин Ципов, заповядайте с проекта на решение за
регистрация на анкетьори.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, постъпило е заявление с вх.
№ 2-1/21.09.2022 г. от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД,
представлявано от П. С. П. чрез пълномощника
П. за допълнителна регистрация на 12 анкетьори.

Ц.
Т.
С Решение

№ 14-39-НС/19.09.2022 г. на ЦИК агенцията е регистрирана да
извършва проучване „на изхода“ в изборния ден в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
От извършената проверка на лица,

предложени

за

регистрация като анкетьори, се установява, че 9 лица отговарят на
изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 1402-НС/
09.09.2022 г. на Централната избирателна комисия, а за 3 лица са
установени несъответствия.
Предвид изложеното и на

съответното основание от

Изборния кодекс и Решение № 1402-НС/09.09.2022 г. предлагам на
вниманието ви следното Решение:
Регистрира като анкетьори предложените от агенцията
9 упълномощени лица съгласно списък, приложен към настоящото
решение.
На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова); против –
няма.
Решението е с № 1464-НС/23.09.2022 г.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Предлагам ви във връзка с приетото
решение да изпратим писмо и да уведомим „Галъп Интернешънъл
Болкан“ АД за трите лица, за които е открито несъответствие при
извършването на проверката.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме писмото.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова); против –
няма.
Продължаваме с точка четвърта:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА
НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Господин Ципов, заповядайте с решение за регистрация на
наблюдатели.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, постъпило е заявление с вх. №
14/22.09.2022 г. от сдружение Фондация „ОБЛАСТЕН РОМСКИ
СЪЮЗ“,

представлявано

от

М.

В.

Д.,

за

участие

с

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

заявлението

са

приложени:

удостоверение

№ 006/16.10.2006 г. за вписване в регистъра на юридическите лица,
регистрирани в обществена полза в Централния регистър към
Министерството на правосъдието; декларация по образец – 1 бр.;
списък с името и единния граждански номер на изрично
упълномощено от сдружението лице, което да бъде регистрирано
като наблюдател за страната в изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в
електронен вид на технически носител в еxcel формат.
От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –
Търговски регистър, и Регистър на юридическите лица с
нестопанска цел относно сдружението е видно, че то е определено за
извършване на дейност в обществена полза.
От извършената проверка на лицето, предложено да бъде
регистрирано като наблюдател от сдружението се установява, че към
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датата на регистрацията то отговаря на изискванията на Изборния
кодекс.
Предвид съответните основания от Изборния кодекс и
Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна
комисия предлага на вниманието ви следното
„РЕШЕНИЕ:
Регистрира сдружение Фондация „ОБЛАСТЕН РОМСКИ
СЪЮЗ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни
представители на 2 октомври
неправителствена организация.

2022

г.

като

българска

Регистрира като наблюдател за страната 1 упълномощен
представител на сдружението, както следва – подадени са трите
имена и единния граждански номер на едно лице.
Регистрираният наблюдател да се впише в публичния
регистър и да му бъде издадено удостоверение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по този проект?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева); против –
няма.
Решението е № 1465-НС/23.09.2022 г.
Преди да продължим с Медийни пакети, заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвах ви преди няколко
дена

проверката,

извършена

по

списъка

на

експертите

за

изчислителния пункт към Централната избирателна комисия.
Изпратихме писмо до „Информационно обслужване“ АД да ни бъде
предоставен актуализиран списък. Получихме такъв с вх. № НС-00234. Предлагам ви да изпратим писмо до главния секретар на
Народното събрание и до началника на сектор „Охрана-НСО“ към
Народното събрание. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа с
приложен списък да бъде осигурен достъпът и да бъдат издадени
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пропуски на служителите по този списък, считано от 23 септември
2022 г. Те ще бъдат експертите в Изчислителния пункт за
компютърна обработка на данните от гласуването към Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова);
против – няма.
Преминаваме към точка пета:
МЕДИЙНИ ПАКЕТИ
Господин Димитров, заповядайте.
Определям госпожа Матева да води заседанието.
ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

Председател.
Колеги, имаме постъпили две заявки или две запитвания. С
вх. № НС-24-199 е постъпило запитване за медийния пакет на партия
„Атака“ от медийна група „ВИС ВИТАЛИС“. Сумата на запитването
е на стойност 1 140 лв.
Предлагам да одобрим това запитване, тъй като тази сума е
налична в медийния пакет на ПП „Атака“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища?
Подлагам на гласуване заявката.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова);
против – няма.
С вх. № НС-24-198 е постъпило запитване от ЕРА ТВ, която
излъчва Pantera Тv1. Това е адресът. То е отново за медийния пакет
на партия „Атака“. Предлагам да отговорим с не, тъй като
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средствата са налични в медийния пакет, но партията не е
регистрирала тарифи.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Медията не е регистрирала тарифи, тоест, ние трябва да откажем
предоставянето с писмо.
Колеги становища?
Подлагам на гласуване предложението на колегата Димитров.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова);
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният вх. № е НС-24-200.
Това е договор, сключен между ПП „Русофили за възраждане на
Отечеството“ и Телевизия „Евроком“.
Стойността на договора е 2 400 лв. с ДДС. Сумата е налична.
Имаме медиен план с точни описания какво ще бъде отразяването.
Предлагам да одобрим този договор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
подлагам гласуване одобряването на този договор.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова);
против – няма.
Преминаваме към точка шеста:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ
Заповядайте,

колега

Димитров,

в

Административни

преписки.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в от вчера, във вчерашната
ми папка, постъпило е писмо от министъра на електронното
управление, с което ни уведомява, че госпожа Д. П., която
е представлявала състава на постоянно действащото специализирано
звено

за

техническо

осигуряване

и

технически

контрол на дистанционното електронна гласуване в Министерството
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на транспорта вече е преминала на работа в Министерство на
електронното управление. Подготвил съм текст, който е до
министъра на транспорта, с който го уведомяваме, молим да посочи
друг представител на Министерството в звеното. Писмото е с вх. №
ЦИК-04-35/1. Тъй като ние сме сезирани, така да се каже, от
господин Кирилов, има копие и до господин Кирилов на това писмо.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложението? Не виждам.
Подлагам на гласуване изпращането на писмото, подготвено
от колегата Димитров.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова);
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ЦИК-01-7-121 е постъпила
покана от Централната комисия на Молдова, които ще празнуват 25годишнина. Събитието ще се състои между 21 и 22 ноември. За
сведение и запознаване го докладвам.
Може би трябва да обсъдим в друго време присъствието на
това честване не заради друго, а защото ще се види какви са
настроенията по продължаване на работата на АСЕЕЕО. Това е
смисълът, засега е за запознаване.
В днешната ми папка, също за сведение и запознаване, има
няколко компресирани файла, които са свързани с годишната среща
на А-WEB. Предлагам ги също за сведение и запознаване. Но тъй
като файловете са много и разнообразни, няма да превеждаме
всички Те са свързани с дневния ред, отчетите, които се дават,
новите членове, които ще се приемат, изборът на нови ръководства
на Изпълнително бюро, генерален секретар. Просто за сведение и
запознаване ви го докладвам.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
в тази точка ще ви докладвам и аз писмо, постъпило в Цeнтралната
избирателна комисия от Светослава Крумова, с вх. № НС-22284/21.09.2022 г., с което ни казва: „Здравейте. Все още не съм
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получила отговор на поставените от мен въпроси. Какъв е
законовият срок за писмото ми?“
Поставените въпроси са свързани с лични данни, които тя
твърди, че са попаднали в
ПП „Продължаваме промяната“.
Въпросът е кой е допуснал това да се случи и как ще бъдат
отстранени, на колко хора са разпространени личните им данни.
Колеги, информирам ви, че писмо със същото съдържание е
постъпило в Централната избирателна комисия с вх. № НС-2275/24.08.2022 г., докладвано от мен в заседание и е препратено на
Комисия за защита на личните данни по компетентност.
С писмо, изх. № НС-23-42/24.08.2022 г. с копие да госпожа
Светослава Крумова във връзка с постъпилото ново писмо ви
предлагам да върнем кратък отговор до г-жа Крумова, че
компетентен отговор по така поставените от нея въпроси ще получи
от Комисията за защита на личните данни. Сигналът й е препратен
на Комисията, за което тя е уведомена и информацията следва да
търси от Комисията за защита на личните данни.
Има ли други предложения и становища? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения проект на писмо.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова); против –
няма.
Следващият доклад по тази точка е на колегата Елка
Стоянова. Заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Съвсем накратко, имам
доклад в Административни преписки. Първото е, че сме получили
един от междинните отчети от изпълнителите по договорите за
разяснителна кампания. Това е писмо от Радио N-Joy, което е част
от bTV Radio Group. Докладвам ви го за сведение и запознаване – вх.
№ НС-25-15-4/15.09.2022 г.
Съгласно междинния доклад, в bTV Radio Group са
реализирани точни качества на 100% от заявените от възложителя
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информационни материали, аудиоклипове, съгласно одобрената от
двете страни схема на излъчване.
Другият ми много кратък доклад е свързан с предходен мой
доклад за приемане на работата на изпълнителя по преработката на
клипа с триминутното гласуване. Моля да определим кой ще
подпише протокола по приемането и предаването. В тази връзка
предлагам приемо-предавателният протокол да бъде подписан от
главния юрисконсулт Рени Кирилова, ако комисията се съгласи.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението? Не виждам.
Подлагам го 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, Силвия Стойчева); против – няма.
Следващият докладчик е колегата Георгиев. Заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам най-напред писмо с вх.
№ НС-04-02-279/21.09.2022 г., което се намира в папката от
21 септември 2022 г., с което от ГД „Жандармерия“ ни уведомяват за
извършеното от тях допускане в отговор на няколко от нашите
писма. За сведение е.
Също така докладвам от същото място, от 21 септември
2022 г. в папката с мои инициали приемо-предавателен протокол с
вх. № НС-00-254, с който сме предали едно устройство на
представителя на Министерството на електронното управление. За
сведение е също така.
Докладвам за сведение и за запознаване писмо с вх. № НС22-278/21.09.2022 г., което е за сведение, тъй като е с копие до
Централната избирателна комисия, а иначе е изпратено до
Народното събрание.
Последният доклад в тази точка от мен е за сведение и
запознаване с вх. № НС-22-277/21.09.2022 г. Всичките са в папка от
21 септември 2022 г.
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В същата папка с мои инициали има подпапка НС-22-277,
където има писмо най-напред и след това материали към писмото,
материал с много анализи от г-н Г. Я., с анализи и предложения на
различни резултати, изследване, според автора, на аномалии от
изборите от 2013-а до 2021 година. Предлагам за сведение и
запознаване и това писмо с всички материали, включени в папката
със съответния номер,
инициали от 21.09.2022 г.

като

подпапка

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Благодаря.

в

папката

РОСИЦА

с

мои

МАТЕВА:

Следващият докладчик е Гергана Стоянова. Заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви с писмо с вх.
№ 09-207 от Софийска градска прокуратура, Следствен отдел. По
образувана преписка при тях се изисква от Централната избирателна
комисия да бъде предоставена информация, както и документи във
връзка с провеждано разследване. В тази връзка, тъй като е
необходимо да бъде проверено дали посоченото в писмото лице е
подало заявление за гласуване извън страната в изборите на 11 юли
2021 г., ви предлагам да бъде изпратено писмо до „Информационно
обслужване“ АД, с което да изискаме тази информация от тях.
Моля да гласуваме текста на това писмо. Намира се в моя
папка от днешна дата с проектен номер на писмото 4006.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението на колегата Стоянова? Не виждам.
Подлагам го на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
Продължете, колега Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам ви също така от
Софийска градска прокуратура, Следствен отдел с вх. № НС-09-208
постъпило писмо с искане да бъдат представени в оригинали
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документи, които представляват списъци за гласуване във връзка с
разследване по досъдебно производство с посочен номер.
Предлагам ви да бъде върнато в отговор наше писмо до
Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, в което
отново да им посочим, че оригиналите са на разположение за
ползване на Централната избирателна комисия от съответно
назначеното вещо лице по посоченото производство. Проектът на
писмото е в моя папка с проектен номер 4008.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението на колегата Стоянова?
Подлагам го на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви едновременно
два входящи номера: НС-15-184 и НС-15-182. Това са писма,
постъпили съответно от РИК – Бургас и РИК – Смолян в отговор на
нашето

писмо,

избирателни

което

комисии

ние
в

изпратихме

страната,

с

до
оглед

всички

районни

съгласуване

на

индикативните транспортни графици за устройствата за гласуване в
предизборния ден, като бяхме посочили срок, в който РИК-овете да
върнат техните потвърждения или забележки, днешна дата, поради
което ви ги докладвам за сведение и запознаване. Предлагам в
деловодството да бъде обособена папка, в която и за останалите
районни избирателни комисии очакваме потвърждения да бъдат
събрани техните отговори, за да бъде обобщена информацията и
съответно от своя страна и ние да съгласуваме този индикативен
график, който да подадем към изпълнителя на съответните дейности.
Докладвам ви тези номера на постъпилите от двете районни
избирателни комисии за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

Следващ докладчик е колегата Стойчева. Заповядайте.

МАТЕВА:
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, преди известно време ви
докладвах жалба с вх. № НС-22-247/16.09.2022 г. от Г. И., в която
бяха изложени факти за неучастието в няколко поредни заседания на
члена на РИК 24 – София, Р. К.
Изпратихме за становище тази жалба до РИК 24 и в своето
становище те потвърждават изнесените в цитираната жалба факти,
като също така не могат да посочат причините за неучастието на
члена на комисията Р. К., тъй като тя самата не е изразила по
никакъв начин желание да сътрудничи и да обясни кое е наложило
тези нейни отсъствия.
Включително РИК 24 – София, е приела решение, което е
изпратила до Централната избирателна комисия, с което изпраща
всички протоколи от заседания на РИК 24 – София, проведени до
момента и ни уведомява, че не разполага с данни, информация или
документи за причините за неучастие на члена на комисията Р.
К. Както вече казах, не се посочват и уважителни причини за това.
Можете да се запознаете. В тази голяма папка са всички
протоколи от заседанията на Районна избирателна комисия 24 –
София.
В тази връзка предлагам, ако сте съгласни и приемете, да
изпратим до председателя и представляващ партия „Възраждане“
Костадин Костадинов писмо, тъй като г-жа Р. К. е член на Районна
избирателна комисия – София, именно от квотата на партия
„Възраждане“, с което да го запознаем с фактите около тази жалба, с
изложеното становище на Районна избирателна комисия – София, и
на основание чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс да се обърнем с молба
към него да предложи член от партия „Възраждане“, който да
замести временно Р. К., която не е участвала в повече от 10
заседания на комисията, тъй като това е единственият относим текст
от Изборния кодекс, въз основа на който може да бъде
направена някаква промяна в състава на комисията.
Р. К. не е присъствала на пет заседания, като две от тези
заседания са през месец август – 18 август и 31 август 2022 г., и
следващите заседания са през месец септември, проведени на 9, на
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12, на 14 и на 17 август. Не е участвала в тези заседания и не е
посочила никакви уважителни причини.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението на колегата Стойчева? Не виждам.
Подлагам го 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, Силвия
Стойчева); против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № НС-14-14/21.09.2021 г.- е
постъпило искане от кмета на община Борово за отваряне на
запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от произведените избори на 4 април 2021 г. с цел
архивиране и унищожаване на неценни такива.
Предлагам да изпратим писмо до кмета на общината, с което
да го уведомим, че не е необходимо изрично разрешение от страна
на Централната избирателна комисия, както и да укажем, че следва
да се има предвид задължителният характер на указанията на
Държавна агенция „Архиви“, да се обърнат към агенцията за
съгласуване за извършване на архивирането и че следва изрично да
се посочи в Адвокатурата на делата в община Борово такава
възможност.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението на колегата Стойчева? Не виждам.
Подлагам го на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова,

Димитър

Димитров,

Красимир

Ципов,

Любомир

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева);
против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Последният от моя страна доклад във
връзка с постъпил сигнал в Централната избирателна комисия от
В. П.,

с

който

ни

информира,

че

при

извършена

проверка е установил, че неговите лични данни са били използвани
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от партия „Атака“, за да се регистрира в изборите за Народно
събрание и че никога не се е подписвал в никакъв списък.
Предлагам да изпратим до Комисията за защита на личните
данни този сигнал за предприемане на действия по компетентност.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища? Не виждам.
Подлагам го на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева);
против – няма.
Следващият докладчик в тази точка е колегата Ципов.
Заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-09-210
и към НС-09-210/22.09.2022 г. писма от следствено дело към
Окръжна прокуратура – Плевен, с което искат да предоставим
информация във връзка с лицето К. К., която е гласувала на изборите
за народни представители на 11 юли в секция под № 229
в Кралство Испания.
В моя папка от днес ще видите писмо до Окръжния следствен
отдел в Окръжна прокуратура - Плевен, с което им предоставяме
препис-извлечения от Решение № 345-НС от 28.06.2021 г., Решение
№ 375-НС от 02.07.2021 г., Решение № 406-НС от 06.07.2021 г. и
Решение № 442-НС от 09.07.2021 г. на ЦИК за назначаване на
секционните избирателни комисии извън страната, от които е виден
съставът на секционната избирателна комисия, находяща се в
Кралство Испания, Аранда де Дуеро.
Информираме Окръжния следствен отдел, че Централната
избирателна комисия не разполага с актуален адрес и телефони на
членовете на секционната избирателна комисия, както и че с
оригинал от списъка за гласуване извън страната в тази избирателна
секция може да се запознае съответното вещо лице, назначено от
Окръжния следствен отдел всеки работен ден в Централната
избирателна комисия.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища? Подлагам на гласуване писмото.
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.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ НС-04-02-275 от Областната дирекция на МВР в Кърджали, с
което искат да предоставим информация кога е процедурата за
вписване на лицата в списъците за подкрепа на регистрацията на
партии и коалиции за участие в изборите на 2 октомври 2022 г.,
какви данни се събират във връзка с тези процедури, както и кои са
лицата, депозирали в Централната избирателна комисия списъците
на лицата, подкрепящи регистрацията на коалиция от партии
„Демократична България – Обединение“ за изборите на 2 октомври
2022 г.
В моя папка от днес ще видите проект на отговор до
Областната дирекция на МВР – Кърджали, с които описваме какъв е
редът за регистрация на партиите, както и отговор на останалите
въпроси.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението?
Подлагам го 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, Силвия Стойчева); против – няма.
КРАСИМИР

ЦИПОВ:

Докладвам

ви

вх.

№

НС-22-

286/2.09.2022 г., сигнал от Ц. Т., живуща в гр. София, квартал
„Красна поляна“ със съответния адрес. В този сигнал тя ни е
уведомила, че на бул. „Вардар“ върху затворен павилион на пазар
„Росица“ в близост до блок под съответния номер има два плаката
на политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО
ИСТИНАТА“ със съдържание, което според подателя на сигнала
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призовава към насилие и нарушава принципите на демократичната
държава.
Предлагам ви в моя папка от днес проект на писмо до РИК 25
– София, с което изпращаме получения по имейл сигнал по
компетентност.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища?
Подлагам на гласуване писмото.
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.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в
„Административни преписки“ искам да направя корекция на моето
предложение и допълнение в началото на заседанието във връзка с
промяната в Правилника за организацията на дейността на
Централната избирателна комисия, тъй като пропуснах.
Колеги,

освен

гласуваните

предложения

в

текста

на

Правилника за изменение и допълнение на Правилника за
организацията на дейността на Централната избирателна комисия,
структурата и функциите на нейната администрация, ви предлагам в
чл. 51 да се създаде нова алинея 2, а досегашният текст да стане ал.
1, като алинея 2 бъде със следното съдържание:
„При

служебна

необходимост

служителите

в

администрацията на Централната избирателна комисия са длъжни да
изпълняват служебните си задължения извън работно време.“
Ще подложа на гласуване измененията и допълненията в
Правилника, ако се възприеме това предложение, да бъдат приети с
решение, тъй като пропуснах да направя това предложение.
По отношение на допълнителното ми предложение за
създаване на нова алинея 2 в чл. 51 има ли изказвания? Подлагам на
гласуване това предложение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Сега, колеги, ви предлагам проект на решение относно
изменение и допълнение на Правилника за организацията на
дейността на Централната избирателна комисия, структурата и
функциите на нейната администрация, което да приемем на
основание чл. 48, ал. 3 от Изборния кодекс, като вземем решение да
приемем Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията на дейността на Централната избирателна комисия,
структурата и функциите на нейната администрация, съгласно
приложението. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
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, Силвия Стойчева); против – няма.
Решението е № 1466/23.09.2022 г.
В

тази

точка

ви

докладвам

писмо

до

Централната

избирателна комисия с вх. № 03-51/23.09.2022 г., с което е получено
Решение № 694/21.09.2022 г. на Министерския съвет за определение
на условията и реда за съхранението на устройствата за машинно
гласуване. Решението е в папката на колегата Гергана Стоянова.
Моля да се запознаете с текста на решение. Докладвам го сега за
запознаване и във връзка със следващи действия, които трябва да
предприеме Централната избирателна комисия и съответно да вземе
решение във връзка с изпълнението на това решение.
Госпожо Солакова, заповядайте в тази точка.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, първо, да ви информирам, че
във вътрешната мрежа е проектът на оперативен план за
запознаване.
За запознаване ще ви докладвам сега в момента и докладните
записки от днес във връзка с принципното ни решение за
подпомагане на дейността на Централната избирателна комисия от
служители от администрацията на Народното събрание, както и от
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бивши служители или дългогодишни сътрудници към Централната
избирателна комисия, които се включват към изборния ден.
Докладните записки са с вх. №№ ЦИК-09-277 и ЦИК-09-278 от
23 септември 2022 г. Те са с проектите на договори и
предложенията.
Тъй като е обемиста информацията, свързана с конкретните
размери на възнагражденията, представени са контролни листове,
предлагам да го обсъдим и на работна група, преди окончателно да
приемем решението на Централната избирателна комисия.
Докладвам ви писмо от ГД ГРАО, вх. № НС-04-0352/22.09.2022 г. Получили сме списъка на избирателните секции и
броя на избирателите в тях за изборите на народни представители на
2 октомври 2022 г. Предлагам ви да приемем протоколно решение за
публикуване на тази справка в рубрика „За избирателите“ в частта
„Избори за Народно събрание“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 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, Силвия Стойчева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, постановлението

на

Министерския съвет, от което сме получили препис, е с № 288 от
21 септември за одобряване на допълнителните разходи по бюджета
на ЦИК. Медиите вървят, аз вървя след тях по-скоро, тази
информация вече дори и аз я прочетох.
За сведение ви докладвам информация, която сме получили
от Софийка област за организацията за предаването на хартиените
бюлетините и за изборните книжа и материали. Адресирано е до
всички компетентни институции – вх. № НС-05-59/22.09.2022 г.,
както и създадената организация на територията на областта относно
съхранението на бюлетините и изборните книжа. Докладвам ви го за
сведение. Второто писмо е с вх. № НС-05-58/21.09.2022 г.
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Докладвам ви за сведение писмо, което получихме от
Районна избирателна комисия – Сливен, във връзка с Решение
№ 1424 на Централната избирателна комисия относно опаковането и
предаването на изборните книжа и материали на общинската
администрация.
Колегите

са

направили

предложение

с

оглед

на

практическото приложение на Решение № 1424, но като се
запознаете и вие, ще видите, че нашето решение е универсално и е
приложимо на територията на цялата страна, а предложението на
Районната избирателна комисия – Сливен изхожда от практиката,
създадена на територията на този изборен район. Може да се
приложи, разбира се, може и да се има предвид, но в случая аз не
правя предложение за изменение на Решение № 1424. Те предлагат
опакованите поотделно неизползвани бюлетини и изборни
материали, които се ползват в изборния ден, те да бъдат в чувала, а
торбички да бъдат ползвани, особено в секциите, в които има
машинно гласуване и няма опаковани използвани хартиени
бюлетини. Макар да има резон в това предложение, ние вече имаме
решение за определяне на чувалите и цвета им за изборните книжа и
материали, които ще се съхраняват до следващите избори.
Прилагайки тази практика, можем да внесем суматоха и да не
се предадат на общинската администрация, под особен надзор да се
съхраняват точно книжата, които следва да бъдат съхранявани до
следващите избори. В този смисъл аз ви предлагам това само за
сведение, за запознаване, да се приобщи към материалите, които ще
се обсъждат допълнително на работна група като получени въпроси
във връзка с обученията на районните избирателни комисии и на
секционните избирателни комисии. На този етап, отново повтарям,
че не правя предложение за изменение на решението за опаковането
на изборните книжа – вх. № НС-15-176/21.09.2022 г.
По отношение на Приложение № 69 от изборните книжа от
Районна избирателна комисия в 23 Изборен район получихме писмо
с искане на указание, тъй като в изборната книга не е предвидено да
се подписва от член на районна избирателна комисия.

32
От цялото съдържание е видно, че представител на районната
избирателна комисия, който присъства, ще подписва екземпляр и ще
си добави и ще впише името си на ръка, разбира се, и качеството си
на член на районна избирателна комисия. Такова указание може би
трябва да се даде до всички районни избирателни комисии, но тъй
като и госпожа Силвия Стойчева има предложение по отношение на
Приложение № 69, аз го оставям за по-късно да го гласуваме
едновременно. В тази част проектът на писмо е във вътрешната
мрежа. Предлагам после тя като докладва цялото писмо, тогава да се
гласува.
По отношение на Приложение № 79 от РИК – Ямбол, сме
получили запитване, на което вече ние отговорихме, защото по
Приложение № 79 направихме предложение за допълване на нова
точка 3 на това приложение.
Днес постъпи още едно запитване дали финалният протокол
от машинното гласуване да не бъде изписано фабрично, но тъй като
се оказа, че в голяма част от изборните райони Приложение № 79 е
отпечатано, в тази връзка по аналогия с текста на Приложение № 98ПВР/НС, точка 3, в сегашната точка 2 няма пречка, ако не са
отпечатани Приложение № 79, това да бъде добавено, или да бъдат
дадени такива указания на секционните избирателни комисии, които
предават изборните книжа и материали, опаковани в чували на
общинската администрация, съгласно Решение № 1424.
В решението 1424 много ясно е описано всичко, което следва
да бъде предавано. Затова в момента не правя предложение да
изпратим ново указание по прилагането на Приложение № 79.
На този етап приключих. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева,
заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
пристигнало преди малко писмо в оригинал от „Сиела Норма“ АД с
вх. № НС-23-200/23.09.2022 г., като се твърди, че в отговор на наше
писмо НС-23-188/21.09.2022 г., с което повторно изискахме да ни
бъде предоставена информация на електронен носител, съдържаща
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данните на електронната бюлетина за гласуване и кандидатските
листи, въведени в машините за всеки изборен район поотделно,
включително за гласуването извън страната, ни се изпращат на два
електронни носителя листа с кандидати за всички райони, листа с
всички секции, както и обучително видео за членовете на СИК за
изборите на 2 октомври 2022 г., ръководствата на членовете на СИК
за изборите на 2 октомври 2022 г., клип за избирателите за изборите
на 2 октомври 2022 г.
Всички тези материали са качени от двата диска в папка с
моите инициали. Обръщам внимание, че поне на моя компютър
двата файла, Excel формат – единият „Кандидати“, и другият
„Секционни избирателни комисии“, не се четат – за да проверите и
вие при вас как е. Но двата екселски файла, освен числата, думите не
се четат. В моята папка е.
Освен това са качени и два обучителни материала –
„Обучително видео за членовете на СИК – парламентарни избори“ и
„парламентарни избори – 2 октомври 2022 г.“, което предполагам, че
е клип за избиратели, така както е посочено, Ръководството за
членовете на СИК предполагам, че файлът е с финал сik, така че ще
помоля колегите, които преимуществено се занимават с
разяснителна кампания, да ги погледнат, евентуално да бъдат
одобрени тези три материала.
В това писмо е посочено, че тъй като към момента не са
получени от Централната избирателна комисия всички смарткарти,
съответно не може да приключи процесът по параметризация и не
може да бъде предоставена електронната бюлетина за гласуване, тъй
като тя не може да бъде генерирана.
Едва след като бъдат верифицирани всички смарткарти и се
завърши параметризационният процес, тогава ще бъде предоставено
на практика това, което ние сме поискали с писмото, което ви
цитирах и което беше на мой доклад.
Колеги, информирам ви, че съгласно приемо-предавателни
протоколи, подписани между Централната избирателна комисия и
„Сиела Норма“ АД, на 20 септември 2022 г. са предоставени 2 695
смарткарти за секционните избирателни комисии извън страната, а
на 16 септември са представени 65 917 смарткарти за страната, като
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с оглед решението на Централната избирателна комисия, че в
изборите на 2 октомври 2022 г. с машини ще се гласува в
11 013 секции, необходимите смарткарти за тези 11 013 секции
са 55 065.
Отново обръщам внимание, че ние сме предоставили повече
от необходимия брой, знаем, за да могат да бъдат проверени и
окомплектовани смарткартите, използвани за същите секционни
избирателни комисии в предходни избори и за тези избори. Така че
ви предлагам в оперативен порядък да уточним със „Сиела Норма“
АД какво имат предвид под твърдението, че не са получили всички
смарткарти от комисията и това пречи, според тях, да бъде
приключен процесът за параметризация, както и да ги информираме,
че листата с кандидати за всички райони, както и листата с всички
секции е изпратена във формат, в който не се чете, за да бъде
изпратена отново.
Колеги, предлагам да гласуваме текст на писмо със следното
съдържание: предадените на технически носител, електронен
носител листа с кандидати и листа с всички секции не се четат,
файловете са повредени, както и с приемо-предавателен протокол от
16 септември 2022 г. са ви предоставени 55 917 броя смарткарти за
страната, а с протокол от 17 септември – 1315 броя смарткарти, с
протокол от 20 септември 2022 г. – 2 655 броя смарткарти за извън
страната.
Молим в спешен порядък да изпратите на електронен носител
листите с кандидатите и с всички секции в четим вариант, както и да
бъде уточнена причината за твърдението ви, че не са изпратени
всички

необходими

смарткарти

от

Централната

избирателна

комисия и да бъде уточнен броят на смарткартите, за които се
твърди, че не са им предоставени, или всъщност от предоставените
56 000 смарткарти при необходими 55 065, а предоставени 56 000
защо се твърди, че не е предоставен необходимият брой – в спешен
порядък „Сиела Норма“ АД да уточни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по направения доклад? Моля, режим на гласуване.
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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 Томов); против – няма.
Заповядайте, господин Баханов, в точка шеста.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, пристигнало е искане по имейла от СДВР за
извършена от „Икономическа полиция“ проверка по преписка по
описа на СДВР и съгласно указанията на наблюдаващата
прокуратура при Софийска район на прокуратура е необходимо да
им предоставим оригинална декларация от изрично упълномощим
представител на неправителствена организация, предложена за
регистрация като наблюдател на изборите за президент и
вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на
Д.

Н.

А.

с

посочено

ЕГН,

регистриран

като

наблюдател от сдружение „Зона за трансатлантически просперитет –
наблюдателна мисия, България“, както и данни за лицето, подало
горепосочената декларация в Централната избирателна комисия със
заверено копие на документа.
Подготвен е отговор в моя папка от вчерашна дата, с която
им отговаряме, на първо място, че в оригиналите може да се
запознаят на място в Централната избирателна комисия. изпращаме
заверено копие, два броя страници от входящ регистър на заявени
наблюдатели относно регистрация на наблюдатели от посоченото
сдружение,
както
и
пълномощно
и заверено копие от декларация
от

от
Д.

К.

С.
Н.

К.
А.

Посочили сме за тази регистрация кое лице е регистрирано като
наблюдател.
Предлагам, ако нямате предложения за допълнение и
изменение на писмото и за изпращане на приложенията, за които ви
казах преди малко, да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Моля да гласуваме.
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова); против – няма.
Следващото писмо, уважаеми колеги, е с вх. № МИ-04-02154/12.09.2022 г., първо по имейла, после и в оригинал, със същия №
МИ-04-02-154/15.09.2022 г. е постъпило от ОД на МВР – Враца.
Относно Борован, за ОИК – Борован, се е извършила проверка по
преписка, ни информират колегите от областна дирекция на МВР –
Враца. Сигналът е по повод на депозиран писмен сигнал от кмета на
община Борован г-жа Д. Т. В сигнала са отразени данни за
допуснати нарушения от страна на ОИК – Борован, с мандат 20192023 г. и данни за документно престъпление.
В хода на проверката от страна на изготвените от ОИК –
Борован протоколи, посочени с дати и часове е констатирано, че
тези протоколи са с неидентично съдържание от 09.01.2022 г. от
12,19 ч. и от 22.06.2022 г. от 15,00 ч. В сигнала е посочено, че не са
спазени изискванията на разпоредбите на чл. 85, ал. 1 и 2 от
Изборния кодекс, поради което няколко месеца не е имала
възможност да вземе участие в конкретни заседания и предвид
изложеното, желае да предоставим следната информация - писмен
отговор, от който да стане ясно има ли приета методика или решение
на Централната избирателна комисия, с които е определен редът за
свикване на съставите на ОИК за провеждане на заседания, какъв е
механизмът (алгоритъмът) на публикуване на официалната страница
на ОИК на протоколите от заседания, съответно взети решения и
професионално-техническа грешка, следва ли да се проведе отделно
заседание и да се изготви нов коригиращ протокол или решение, и
към момента на писмен сигнал има ли становище от Румяна Генкова
Тодорова в качеството й на член на ОИК, има ли становище от ИК в
нарушение на Изборния кодекс, установила ли е ЦИК нарушение на
Изборния кодекс по отношение на взетото от ОИК – Борован
решение. Заверени копия желаят да им предоставим, съотносими с
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поставените въпроси и писмо с наш вх. № от 23.06.2022 г., желаят до
26.09.2022 г. да им предоставим отговор.
Предоставен е отговор, който е изготвен, във вчерашна дата
мисля, че е качен и той. Уведомяваме ги, че с Решение № 1685-МИ
от 20 ноември 2019 г. Централната избирателна комисия е
определила реда и условията за провеждане на дежурства и
заседания на общинските избирателни комисии, че същата поддържа
интернет страница, на която публикуват незабавно решенията с
протоколите от заседанията си.
Уведомяваме ги също така, че е постъпил сигнал в ЦИК от
Р. Г. Т., както и че с Решение № 1186-МИ/30.06.2022 г.
Централната избирателна комисия е отменила решение № 147МИ/19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца,
като неправилно и незаконосъобразно по повод постъпила жалба в
ЦИК от кмета Д. Д. Т. против това решение. Изпращаме им копие от
писмо

на

ОИК

–

18 листа с приложения като копие

Борован,
от

сигнала

съдържащо
на

Р.

Т.

за

Централната избирателна комисия.
Това е предложението ми за отговор и да изпратим и
описаните документи до ОД на МВР – Враца, заместник-директор
господин Петков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Също и решението на Върховен
административен съд, протокол от заседанието на ОИК – Борован,
решението на ОИК – Борован, решенията на Централната
избирателна комисия – цялата преписка по случая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: 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, Силвия Стойчева); против – няма.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: С вх. № МИ-15-267/21.09.2022 г. в
Централната избирателна комисия по имейл от Е. М.
Д. е постъпила молба, в която ни информира, че е определена за
член на ОИК – гр. Сапарева баня, област Кюстендил
от квотата на ДПС.
Моли да бъде освободена като член на ОИК, че не може да
изпълнява вменените й задължения поради различни причини и
възникнали противоречия. Обаче както е изпратено по имейл, не съм
подготвил решение за освобождаването й, правя предложение, тъй
като изчакахме два дни, за да получим и в оригинал това
предложение, правя предложение на посочения имейл да изпратим
писмо
до
Е.
М.
Д.,
да
изпрати
молбата
си
в
оригинал, подписана. Ако кажете, ще я сменим, но там нямаме
частични избори. Тъй като изчакахме два дни, но няма нищо, подобре да й пратим писмо на имейла. Това е предложението ми.
Уважаеми колеги, има постъпило по електронната поща от
РИК 03 – Варненски, от който в прикачен файл ни изпращат
постъпило писмо до РИК 03 – Варна, молба от Г. К. В.,
с която същата желае да бъде възстановена като член на РИК 03 –
Варна.
Молбата е подписана с електронен подпис. Молбата е от
доктор
Г.
К.
В.,
член
на
Районната
избирателна
комисия в Изборен район 03 – Варна, с която ни уведомява, че с
Решение 1247/12.09.2022 г. е назначена за член на РИК в изборен
район 03 – Варна за изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г. Поради лични причини желае да бъде освободена
като член на Районна избирателна комисия в изборен район 03 –
Варна.
Подготвил съм решение, което е в моя папка от днешна дата.
Препратено е по компетентност с писмо, подписано от председателя
и секретаря на РИК 03 – Варна, с което предлагам, с оглед на
постъпилата

молба

от

Г.

В.,

същата

да

бъде

освободена като член на Районна избирателна комисия в Трети.
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Изборен район – Варненски, и да анулираме издаденото й
удостоверение.
Подготвено е и писмо до ПП „Продължаваме промяната“.
Първо да гласуваме решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на решение за промяна в състава на РИК – Варна?
Моля да гласуваме така представения проект на решение. Със
заявление за освобождаване е, нали?
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева,); против – 1 – (Севинч Солакова).
Решението е с № 1467-НС/23.09.2022 г.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: След извършена

проверка

по

преписката на РИК – Варна, се установи, че госпожа Г.

К.

В. е била от

квотата,

предложена

от

политическа

партия

„Продължаваме промяната“, поради което ви предлагам да изпратим
писмо

до

двамата

представляващи

коалицията

от

партии

„Продължаваме промяната“ господин Петков и господин Василев, с
което да ги уведомим, че с наше решение предсрочно са прекратени
пълномощията на Г. К. В., член на РИК в Трети изборен район –
Варненски и в най-кратък срок същите да направят
предложение за попълване на състава на РИК в 03 изборен район Варненски, като посочат кандидат член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме писмото до партията, която трябва да предложи друг
кандидат.
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.
Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна
комисия. Ще продължим в 14 часа.
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(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. Осем членове сме
в залата, имаме кворум.
Продължаваме с доклади по точка седма:
ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: На този етап имам само един много
кратък доклад за запознаване и за сведение. С вх. № НС-22-290 е
постъпило питането. Постъпил е имейл от госпожа К., която задава
въпрос при положение, че в деня на гласуването на 2 октомври
2022 г. ще е на работа и не може да стигне до избирателна секция,
дали има възможност за приложение или нещо друго, за да може тя
и такива като нея да гласуват дистанционно.
Тъй

като

този

въпрос

е

публично

известен,

няма

дистанционно гласуване и няма други опции за гласуване извън
предвидените към настоящия момент като действащи в Изборния
кодекс, а именно, чрез посещение на секцията или чрез гласуване с
подвижна секционна избирателна кутия за българските граждани,
които се намират в страната.
За съжаление, отговорът към госпожа Кирякова на този етап
е, че след като дистанционното гласуване не е приключило изобщо
като процедура по внедряване на практика и няма такова,
единствената възможност на избирателите извън страната е да
посетят най-близката и най-удобна за тях секция за гласуване.
Присъственото гласуване е единственото възможно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме с
доклади в точка шеста.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: По-скоро е сигнал, ако има такава
точка?
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Към момента няма
такава точка.
Колеги, ако имате такива преписки, да създадем такава точка,
ако не търпи отлагане за понеделник.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само за сведение е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев,
Вие в коя точка имате доклад? Заповядайте в Машинно гласуване.
Колеги, предлагам ви дневният ред да се допълни с две нови
точки: 8 и 9:
8. Машинно гласуване.
9. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Имате ли други предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева); против –
няма.
Колеги, продължаваме с докладите в точка шеста.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във връзка с доклада на
госпожа Солакова в първата част на заседанието по отношение на
попълване на формуляри на протоколи, съгласно Приложение № 69НС и постъпил въпрос от Районна избирателна комисия – Хасково,
по отношение на попълването на формуляри на протоколи с
Приложение № 68-НС, Приложение № 69-НС и Приложение №70НС, в папката с моите инициали може да се запознаете с проект на
писмо до всички районни избирателни комисии, до всички кметове
на общини, в които сме указали какви следва да бъдат действията на
районната избирателна комисия и как при установяването на
несъответствие в числото по точка 1 от секционния протокол, а
именно, брой на избирателите в избирателния списък при
предаването му на СИК, следва да действа районната избирателна
комисия.
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Моля запознайте се и ако имате някакви предложения за
допълнения към текста, да го направите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания и предложения по текста?
Моля да гласуваме.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Един доклад, който ще предложа за
запознаване на колегите. От Районна избирателна комисия –
Благоевград, с вх. № НС-06-140/23.09.2022 г. сме получили писмо, с
което те ни информират, че във връзка с решение на Централната
избирателна комисия, прието на вчерашно заседание относно
гласуване на избиратели, болни от ковид 19 или контактни,
поставени под задължителна карантина или задължителна изолация,
в която ние сме предвидили такива избиратели да имат възможност
да гласуват с подвижната секционна избирателна комисия, в която
ще имат възможност да упражнят вота си избиратели с трайни
увреждания, че нямат разкрита ПСИК на територията на община
Петрич и молят за указания как да процедират.
Доколкото разбрах, има такива запитвания и от други
районни избирателни комисии. Следва да обсъдим въпроса може би
в работно заседание, за да можем да дадем указания към всички
районни избирателни комисии, но този въпрос е в папката с моите
инициали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам за сведение постъпили
писма с вх. №№ НС-15-185, НС-15-186 и НС-15-187 от 2022 г.,
отговора от Централната избирателна комисия по повод съгласуване
на транспортния график за машината за гласуване в страната в
изборния ден. За сведение само е.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В тази точка ви
докладвам: с вх. № НС-09-211/23.09.2022 г. сме получили заповед на
ръководителя на Софийска районна прокуратура. Заповедта е от
19 септември 2022 г. Заповедта е за създадена организация на
Софийска районна прокуратура при провеждане на изборите за
Народно събрание, насрочени на 2 октомври 2022 г. Докладвам ви го
за запознаване. Ще бъде поставена в обособена папка в деловодство
на разположение на всички в изборния ден.
В тази точка кой е следващ докладчик с готов доклад?
Госпожа Стоянова? Заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Правя свързан доклад с доклада в
предобедното заседание от колегата Матева – писмо от „Сиела
Норма“ АД, с което са ни предоставили за преглед и одобрение
материали, които са предназначени за членовете на ОИК, РИК и
СИК. В тази връзка докладвам писмо ЧМИ-23-74 от днес, с което
„Сиела Норма“ АД в изпълнение на договор 20 ни предоставят на
електронен носител брошура за членовете на ОИК, ръководство за
работа със специализираните устройства за машинно гласуване,
обучителен клип за членовете на ОИК за 9 октомври, обучителен
клип за 23 октомври пак за членовете на ОИК и клип за избиратели
за местните избори на 9 октомври и за местните избори на
23 октомври.
Тъй като тези материали бяха качени в папката на колегата
Матева и, както казах, тъй като с колегата Стойчева се занимавахме
по-обстойно с разяснителна кампания, сме прегледали материалите,
считаме, че същите съответстват на разписаното в Изборния кодекс
и на даваните от Централната избирателна комисия указания,
съответстващи на Методическите указания, поради което ви
предлагам да ги одобри ми съответно да бъдат качени в съответните
раздели на сайта ни, за да могат да бъдат ползвани.
Освен горното, да бъдат изпратени и на ОИК или поне да
бъдат уведомени ОИК, че могат да намерят тези материали в
съответния раздел и да ги ползват.
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В папката на колегата Матева има и материали за
парламентарните избори за 2 октомври 2022 г. Те са идентични, като
съответно разликите са единствено по отношение на това, че се
касае за съответен вид избор, обвързани са с конкретна дата –
частични местни избори на 9 октомври 2022 г. и на 23 октомври
2022 г. и за парламентарните – на 2 октомври.
Ако все още не сте се запознали, мога да отложа доклада за
понеделник. Ще имате време тъкмо да ги изгледате. Има няколко
клипа и отделно брошури и указания.
Отлагам за понеделник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с доклада на госпожа Стоянова, много моля тези от вас, които не са
успели да се запознаят с обучителните материали, предоставени от
изпълнителя по договор 20, да го направят и преди края на
заседанието да можем да вземем решение за тяхното публикуване на
интернет страницата на ЦИК, за да може да бъдат използвани за
целите на обучението на секционните избирателни комисии, което
ще се проведе в събота и неделя в много изборни райони.
Имате ли друг доклад?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Не,

само ще помоля

отсега

за

протоколно решение, когато ги разгледаме и одобрим и ако това се
случи днес, едно писмо да бъде изпратено до всички районни
избирателни комисии още днес. Ще го подготвя като текст и да ги
обявим, че са на страницата ни тези материали, за да могат при
нужда да ги ползват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Като гласуваме
тяхното публикуване, тогава и писмото ще подложа на гласуване.
Продължаваме с точка осма:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Господин Георгиев, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам най-напред писмо с вх.
№ НС-23-204/23.09.2022 г., от „Сиела Норма“ АД, с което ни
информират за липсващи комплекти и смарткарти за определен брой
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машини, съгласно приложен списък и също така в същото писмо ни
информират, че имат готовност да предадат определен брой
смарткарти, които са налични, но са от машини, за които в момента
няма да се провежда съответното с тях гласуване. Това е писмо е в
папката с мои инициали от днес.
Предлагам във връзка с това Комисията да реши да
отговорим, че сме готови да приемем тези общ брой смарткарти,
които са подготвили да ни ги предоставят и също така да изпратим
на „Информационно обслужване“ АД списъка за подготвяне на
89 комплекта, съгласно приложения списък на номера на машини и
да одобрим тези действия със съответните приемо-предавателни
протоколи. Предлагам аз и госпожа Гергана Стоянова да подпишем
съответно. И тримата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в доклада
на колегата Георгиев, като се запознах с писмото на „Сиела Норма“
АД, на тях са им необходими комплекти смарткарти за 89 машини.
По пет за всяка една машина. Общият брой е 445 смарткарти, които
ние трябва да поискаме от „Информационно обслужване“ АД да
бъдат подготвени със съответния цифров подпис, за да може
изпълнителят да ги подготви за съответните избирателни секции.
Отделно от това ще ни върнат 5 136 смарткарти, които им бяхме
предоставили с приемо-предавателен протокол на 16 септември,
доколкото си спомням, тъй като те не са за избирателни секции,
които за тези избори са предвидени за гласуване с машини. Нали
така? И Вие предлагате приемането и предаването от „Сиела Норма“
АД към Централната избирателна комисия и от Централната
избирателна комисия към „Информационно обслужване“ АД и
обратно, по същия път, да стане с подписването на съответните
приемо-предавателни протоколи, които за Централната избирателна
комисия да бъдат подписани от поне двама от тримата колеги
Димитров, Георгиев и Гергана Стоянова.
Имате ли други предложения? Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само един уточняващ въпрос. Тези
450 карти от тези 5 136 ли ще ги дадем да ги правят?
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Първо, ще приемем тези 5 136 и след
това ще дадем 450?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да. Другите ще си
ги съхраняваме тук, докато е необходимо.
Колеги, моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Останалите ми доклади ще бъдат за
сведение и запознаване.
В папката с мои инициали от „Сиела Норма“ АД има писмо с
вх. № НС-23-209/23.09.2022 г., в което в отговор на наше писмо са
предоставили на вниманието на Централната избирателна комисия
на електронен носител инсталираната демоверсия на софтуера за
гласуване, както и ключовете, с които е подписан този софтуер за
отключване на машините.
Във връзка с указанията в писмото, което Централната
избирателна

комисия

е

изпратила,

за да бъдат извършени

съответните други действия, поискани в това писмо, те са
предоставили списъци на хора, за които да бъде осигурен достъп до
склада. В тази връзка предлагам допълнително да поискаме да
вземем решение за писмо за проверка на посочените лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване изпращането на писма до МВР и ДАНС за проверка на
лицата по предложения от „Сиела Норма“ АД списък, за които се
иска достъп до склада, за да могат да изпълнят дейностите,
възложени от Централната избирателна комисия за периода 4 – 6
октомври 2022 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
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Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам информация от Главна
дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“
с вх. № НС-04-02-286 в тази точка, тъй като е за допускане до склада
общо в шест точки изредени отчет.
Последно засега в тази точка ви докладвам писмо с вх. № НС23-206/23.09.2022 г., което също се надявам да е качено, с което от
„Сиела Норма“ АД ни предлагат на нашето внимание писмо в
изпълнение на точка 5.1.14 на договор № 20 от 9 септември 2022 г.
В текста на писмото ни информират, че софтуерът за
прочитане на бар кода от контролните разписки на
специализираните устройства за машинно гласуване се намира на
всяка една машина, тъй като се явява част от предложения софтуер
за машините, тоест всички версии на софтуера, който притежава
Централната избирателна комисия, съдържат функция за одит на
контролните разписки, която се явява и софтуер за прочитане на бар
кода от контролните разписки за специализираното устройство за
машинно гласуване.
Към

това

писмо

се

прилага

и

подробно

разписано

ръководство за изпълнение на процеса на одит на контролните
разписки. Това е за сведение и запознаване.
Във връзка с писмото, което по-рано докладвах през
седмицата, предлагам да вземем решение.
само

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колегата Георгиев,
уточнявам, вероятно има предвид писмо с вх.

№ НС-23-189/21.09.2022 г.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Точно така. Във връзка с това
писмо, което е в отговор на искане на Министерството на
електронното управление във връзка с удостоверяването, предлагам
да вземем решение за предоставянето на „Сиела Норма“ АД на
4 комплекта смарткарти и 8 броя памети за подготвяне на
съответните данни и записване на съответните носители от
наличните в подготвените машини за демонстрационни действия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И да бъдат
предоставени с приемо-предавателен протокол на „Сиела Норма“
АД във връзка с това тяхно писмо, като това може да стане
съвместно с приемо-предавателния протокол, който се очаква днес
да бъде подписан като ни връщат смарткартите. С един протокол да
бъдат всичките тези дейности по приемане и предаване.
Колеги, имате ли друго предложение? Моля да гласуваме
такова решение да предоставим 4 комплекта смарткарти от тестова
верига за демо версия заедно с 8 броя USB памети.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева); против – 1
(Севинч Солакова).
Следващ докладчик в тази точка е госпожа Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам ви само за сведение
постъпило писмо от „Сиела Норма“ АД № НС-23-207, с което ни
уведомяват за финалната версия на графика за провеждане на
обучения по РИК-ове, част от които всъщност са в предходните дендва вече дори са минали. Те са съгласувани между тях и по
изпълнение на договора, сключен с нас, следва да уведомят
Централната избирателна комисия. За това ни е представен вече
окомплектован целият график по № 23-207. Докладвам за сведение.
Колеги, допълвам доклада си, това, което току-що ви
докладвах за сведение, за да бъде изцяло изяснено дали така
представеният финален график е предварително съгласуван с всички
РИК-ове, включително и за тези, в които е посочено, че вече е
проведен такъв в предходните дни. Да изпратим писмо до „Сиела
Норма“ АД, за да уточнят с всеки от РИК-овете, за да видим дали е
съгласуван този график.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

по

предложението на колегата Стоянова?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова,
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Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
Продължаваме с точка девета:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-97/23.9.2022 г. по
електронната поща е постъпила жалба за агитация на ГЕРБ на
булевард „Дондуков“. Така е озаглавено. Виждам, че същата е
изпратена до РИК 24 МИРСтолична община, копие до
Централната избирателна комисия.
Жалбата е от Н. Б., наблюдател от Института за социална
интеграция, регистриран с описано решение на ЦИК, който ни казва,
че на витрината на клубно помещение, собственост на Столична
община, разположено на бул. „Дондуков“, срещу Английската
гимназия, са изложени предизборни плакати на партия ГЕРБ и
разполагането на тези материали не съответства на заповед на
госпожа Фандъкова, съгласно приложение 1 за конкретно посочени
места за агитационни материали, във връзка с изборите на
2 октомври 2022 г. Очевидно грубо е нарушена заповедта на кмета,
който е преценил в кои райони и на коя клубна база могат да се
излагат предизборни плакати. В Район „Оборище“ това е разрешено
единствено на определени афишни колонки. Настоява РИК 24 да
санкционира посоченото решение, да разпореди на столичния кмет
да премахне посочените агитационни материали, разположени в
нарушение на заповедта му.
Има приложен снимков материал, щях да предложа да се
изпрати на 24 МИР, на 24 РИК, но същото е адресирано до 24 РИК,
така че предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Има

предложение, различно от предложението на господин Баханов?
Моля, следващ доклад, господин Ципов.

ли
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-06139/23.09.2022 г. Сигналът е адресиран до 26 РИК – София-област от
кмета на община Костинброд за извършено нарушение на чл. 183 от
Изборния кодекс за поставяне на агитационни материали на
изборите за народни представители на регламентирани за това места
и създаване на опасност за безопасността на движението по
пътищата. Докладвам го за сведение.
Докладвам
ви
също
така

за

сведение

и

вх.

№ НС-22-292/23.09.2022 г., получен по имейл сигнал, с който не
може да бъде идентифициран подателят, тъй като се е подписал в
имейла: Един българин в Турция обръща внимание за поредна
неправомерна предизборна агитация, тъй като на територията на
Турция от неправителствена организация са звънели на турски
телефонни номера на лица с български произход. Въпросът, който
поставя

сигналоподателят,

е

откъде

тази

неправителствена

организация се е сдобила с телефонните номера на лицата, находящи
се на територията на Република Турция.
Прилага материали, които видно са от SMS от телефони, но
по тези материали не виждам причина да се произнасям, още повече
че не е ясно какъв е подателят на сигнала, нито става ясно от имейл
адреса, от който е изпратил този имейл до Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
в тази точка е госпожа Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги правя свързан доклад
на два номера: единият е НС-22-62/1 от 22 септември 2022 г.,
другият е НС-22-62/2 от 23 септември 2022 г. И двата са от доц. д-р
Ф. Ф., Институт по механика,

БАН, който е адресирал в

копие до нас сигнала си за това, че според него има данни за
извършено престъпление по Наказателния кодекс срещу него. Тъй
като всички поставени в жалбите в посочените номера въпроси са
извън компетентността на ЦИК, въпреки че сме включени в
адресатите, ги докладвам само за сведение и запознаване – писма с
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вх. № НС-22-62/1 и НС-22-62/2 от 22, съответно от 23 септември
2022 г. Докладвам ви за сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам
заседанието за 30 минути.
(След прекъсването)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. Имаме кворум,
осем членове сме в залата.
Продължаваме с доклади по дела, жалби и сигнали.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия са получени сигнали от госпожа М. Г. с
входящи номера НС-20-65/1 – индекс 1 до индекс 7, всички са с
днешна дата и се отнасят до нарушения на чл. 179 и чл. 180 от
изборния кодекс. Според нея интернет сайтовете „Афера Хасково“ и
„Хасково нюз“ са нарушили съответните разпоредби на Изборния
кодекс.

Предлагам

да

изпратим

получените

в

Централната

избирателна комисия сигнали за предприемане на действия по
компетентност от Районна избирателна комисия – Хасково, тъй като
съгласно чл. 200, ал. 2, т. 2 районната избирателна комисия е тази,
която е компетентна да се произнася по такива сигнали тогава,
когато доставчикът на медийните услуги има лицензия или
регистрация с регионален или местен обхват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:

Колеги,

изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
В тази точка има ли други доклади? Няма.
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Продължаваме с доклади по точка втора:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА
РИК –ДОБРИЧ.
Заповядайте, колега Ципов, в точката за промяна в състава на
РИК 24 – София.
КРАСИМИР

ЦИПОВ:

Колеги

докладвам

ви

вх.

№ НС-14-34/23.09.2022 г., заявление от коалиция „Продължаваме
промяната“, с което искат да бъде освободена назначената с наше
решение член на избирателна комисия в 24 Изборен район – София,
С. Б. М. и на нейно място да бъде назначена
госпожа Цанка Георгиева Черкезова-Калайджиева със съответното
ЕГН, посочена като резервен член на 24 РИК – София. В моя папка
от днес ще видите проект на решение, с което освобождаваме С. Б.
М. като член на 24 РИК – София.
Също в моята папка от днес ще видите писмо до
представляващите

коалицията

от

партиите

„Продължаваме

промяната“, с която ги уведомяваме, че искането за назначаването на
посочения от тях резервен член няма как да се осъществи, тъй като
въпросната госпожа е предложена за резервен член в предложението
на коалицията от партии „Демократична България – Обединение“
При назначаването на РИК в 24 изборен район – София, а в
предложението на ПП „Продължаваме промяната“ със съответния
изходящ номер са посочили три лица като резервни членове, които
нямат нищо общо с посочената в предложението, което е постъпило
с горепосочения от
избирателна комисия.

мене

изходящ

номер

на

Централната

В заключение, в писмото обръщаме внимание да направят
предложение за попълване на състава на РИК в 24 изборен район –
София, като посочат кандидат за член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване. Моля да гласуваме проекта на
решение.
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
Решението е № 1448-НС. Колеги, само за минута да проверим
номерацията на решенията, да не би да съм допуснала техническа
грешка в обявяването на номера. Извинявайте за забавянето. Няма
грешка в номерацията на решенията. Явно аз съм се заблудила и
решението, което току-що приехме, е
Решение № № 1468-НС/23.09.2022 г.
Сега подлагам на гласуване писмото до политическата
партия.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
Продължаваме с доклади в точка седма.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам ви, първо, открита
грама от посолството в Москва № 172515, която е постъпила при нас
с писмо от Министерството на външните работи от председателя на
работна група „Избори“ И. К.
С екстрената грама ни уведомяват, че с оглед последното
развитие на събитията в Руската федерация изключително сложната
и непредвидима обстановка по повод частичната мобилизация са
довели до сериозни изменения във възможностите за международни
комуникации, включително логистичното обслужване, както и в
прогнозите за броя на участващите

български граждани в

парламентарните избори на 2 октомври на територията на Русия.
Обяснява се, че посолството ще потърси с нота за действие за
безпрепятствено преминаване на границата на дипломатически
куриери, но рискът е изключително висок от усложнения и забавяне,
особено когато става въпрос и за автентичен товар, какъвто е
машината за гласуване в тази секция.
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Освен това се очаква сравнителното снижение на
избирателната активност. Има подадени 37 заявления за гласуване в
тази секция. За пример дават предходната година. През месец
ноември 2021 г. в посолството са гласували 316 избиратели, от които
109 са били подали предварително заявление за гласуване. Тези
статистически данни потвърждават, че е много вероятно и с оглед на
всички останали обективни фактори броят на избирателите в тази
секция да бъде много по-малък от 300.
Посолството, разбира се, приема всички мерки за нормалното
протичане на парламентарните избори на 2 октомври 2022 г., но
поради изложените аргументи предлагат и се обръщат с молба към
Централната избирателна комисия изборите в тази секция да бъдат
проведени с хартиени бюлетини, като дори предлагат на база на
анализа да бъде актуализиран броят на тези бюлетини от 800 на 600.
Молят ни за решение по повод тези предложения и разчитат на
разбиране на изключителността на обстановката.
Освен предложението с грамата от посолството, е изразено
становището на Министерство на външните работи от постоянния
секретар господин И. К., който е ръководител на работна група
„Избори“, който

каза, че наистина след направения анализ и

проведените консултации, включително и с куриера, който доставя
машините по различни точки на света – DHL не доставя на
територията на Русия, - напълно подкрепят предложението на
посолството ни в Москва и молят Централната избирателна комисия
да подкрепи направеното предложение, съответно
информираме своевременно за взетото решение.

да

ги

В този смисъл предлагам на комисията да обсъди одобряване
на предложеното и за тази секция в Москва в посолството да се
вземе решение, номерът на секцията е № 324500481 Москва
(Посолство) да се вземе решение гласуването там да се проведе с
хартиени бюлетини и броят на бюлетините да бъде редуциран
от 800 на 600.
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Колеги, има ли изказвания по доклада на колегата Стоянова,
предвид изложеното в писмото на работна група „Избори“? Нали от
там е писмото.
Предвид изложеното в писмото и предложението на
докладчика да приемем, че са налице непреодолими външни
обстоятелства с оглед невъзможността за безпроблемно доставяне
на машина за гласуване, да разрешим гласуването да се проведе с
хартиени бюлетини и в този смисъл и съобразно предложението на
докладчика да бъде изпратен отговор до работна група „Избори“.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Аз ще подготвя писмото след
малко за изпращане.
Вторият ми доклад в тази точка е с № НС-04-01-36/7 от
23.09.2022 г.. Отново от Министерството на външните работи
постоянният секретар на Министерството ни моли за съдействие в
спешен порядък да им се предоставят имената и контактите на
техническите лица, на които ще бъде възложена поддръжката на
специализираните
устройства
за
машинно
гласуване
в
избирателните секции извън страната, защото тази информация е
необходимо

да

бъде

предоставена

на

ръководителите

на

дипломатическите и консулските представителства, както и на
секционните избирателни комисии, с оглед организиране
предаването на устройствата от ръководителите на ДКП или на
оправомощените от тях лица в предизборния ден.
В тази връзка предлагам да бъде изпратено писмо с искане в
най-кратък срок спешно да ни бъдат предоставени тези имена и
контакти. Писмото да бъде до „Сиела Норма“ АД, за да можем да
обобщим информацията и да я предоставим на Министерството на
външните работи с оглед изпълнение на задълженията им за
организиране на предаването на материалите в предизборния ден.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада
на госпожа Стоянова във връзка с писмото на работна група
„Избори“ и предложенията да ги изискаме от „Сиела Норма“ АД в
спешен порядък не по-късно от края на утрешния ден?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, връщаме се в доклади по административни преписки
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от
„Информационно обслужване“ АД с приложен списък на
автомобили, на доставчици и техни за обслужване на изчислителния
пункт към Централната избирателна комисия.
В тази част на писмото предлагам да изпратим списъка на
главния секретар на Народното събрание и на звено НСО към
Народното събрание за осигуряване на достъп.
В другата част писмото съдържа списък на оператори за
изчислителния пункт към ЦИК, както и лицата, които са от
централното оперативно звено, включително и експертите към
бюрото.
Предлагам тези списъци да бъдат изпратени за проверка в
ДАНС и на МВР. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа.
Тъй като в тяхното писмо нямаме посочен срок, в който тези
лица ще се включат в подготовката на изчислителния фонд, затова
ви предлагам срокът, в който да бъде извършена проверката, да бъде
10 часа на 26 септември 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Получили сме писмо от РИК –
Добрич, с вх. № НС-15-231/23.09.2022 г. Уведомяват ни, че при
проверка на членовете на секционните избирателни комисии е
открито несъответствие в имената на кандидат за народен
представител Б. Б. Уведомили са партия ВМРО, Българско
национално движение“, които след извършена справка са
отговорили, че кандидатът за народен представител има сключен
брак от 17 септември и има добавено към фамилното име фамилното
име на съпруга.
След извършена служебна справка в областна администрация
е установено, че списъците на кандидатите са отпечатани. Районната
избирателна комисия ни уведомява, че няма да бъде извършена
такава проверка в списъците.
С оглед на това, че няма проблем за лицето да бъде
идентифицирано, а и вече сме към края на предизборната кампания,
нямаме специално искане от лицето, аз ви предлагам да го приемем
за сведение, да не изпращаме писмо за извършване на тази промяна,
без да се налага да извършваме проверка дали са параметризирани
машините за добрички изборен район.
Докладвам ви го за сведение. Ще се предостави и на колегата
Матева, с оглед събиране на информацията по отношение на
кандидатите.
Колеги, писмо с вх. № НС-0561/23.09.2022 г. Може би са се
разминали във времето и пространството нашето писмо и това. Ние
също днес изпратихме, макар че вчера гласувахме приложен файл за
разпечатване на приложение 9 към Методическите указания.
Писмото е адресирано до областните администрации с копие
до районните избирателни комисии. От областния управител на
Варна сме получили запитване да се уточни чия е отговорността и
задължението да предостави този формуляр на секционните
избирателни комисии за гласуване с СУЕМГ.
Писмо вх. № НС-15-188/23.09.2022 г. от Добрич изпращат ни,
само че много трудно ще се ориентирате вътре, тъй като самото им
писмо със запитване не е заведеният номер, а се намира измежду
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всички графици. Провели са среща с участници в изборния процес и
отговорни институции във връзка с доставката и предоставянето на
машините за гласуване на секциите, определени за машинно
гласуване по инициатива на областния управител на област Добрич,
включително координатор на „Сиела Норма“ АД за Добрич е
присъствал.
Тъй като те са много доволни от последните избори от
доставката на машините, не е създало напрежение, имало е стиковка,
координация
между
общински
администрации,
областна
администрация, районна избирателна комисия и координатора,
който в момента е същият, те предлагат да разрешим относно
организирането на тази доставка и прибирането на машините
съвместно с ОД на МВР – Добрич и координатора на „Сиела Норма“
АД, да изготвят график, който да бъде съгласуван и с общинските
администрации.
Аз ви го докладвам за сведение и за запознаване с оглед на
това, че може би ще има и други писма и тъй като предварително
бях уведомена за писмо, което е получено от районната избирателна
комисия, говорих с колегата Матева. Тя има предложение да се
изпрати едно общо указание в този смисъл на районните
избирателни комисии, на „Сиела Норма“ АД, съгласувано с
общинските администрации да изготвят окончателния график.
На този етап ви го докладвам за сведение и запознаване.
Докладвам ви за запознаване и писмо, което сме получили от
омбудсмана на Република България с вх. № НС-23-205/23.09.2022 г.
относно упражняване на избирателни права от граждани в уязвимо
положение. Става въпрос точно за лицата, които са поставени под
карантина или са под задължителна изолация, независимо че в
момента няма извънредна и епидемична обстановка, с оглед на
данните, които имаме всички ние и сме наясно със състоянието на
лицата, които към момента са карантинирани.
Ние в Централната избирателна комисия приехме решението
за гласуване на лица, които са карантинирани, поставени са под
задължителна изолация по смисъла на Закона за здравето. Този
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въпрос и предложението на омбудсмана, наред с въпросите, които
постъпват в Централната избирателна комисия относно гласуването
в ковид отделенията, както и в случаите на наличие на ковид болни
или поставени под задължителна карантина в общините в които
няма образувани подвижни избирателни секции, включително за
случаи, в които макар да има образувани такива секции, броят на
заявленията и на избирателите, включени в списъците, е достатъчно
голям, който може би ще създаде проблем за гласуването на лица,
карантинирани и ковид болни. Затова тези въпроси продължават да
стоят пред Централната избирателна комисия. Както казах,
докладвам го за запознаване, за да може да обсъдим всички
постъпили въпроси едновременно и Централната избирателна
комисия да вземе решение.
Уважаеми колеги, връщам ви към докладваните преди
почивката докладни записки, свързани с принципното решение на
Централната избирателна комисия да бъде подпомагана от външни
лица.
В първия случай – докладна записка, с вх. № ЦИК-09278/23.09.2022 г. е относно служителите от Народното събрание. Въз
основа на запитване от Централната избирателна комисия по
отделни звена получихме отговори от ръководителите на звената с
предоставени списъци и с посочени функции, които те ще
изпълняват към датата на изборите, включително в изборния ден, в
периода по приемане на документите от районните избирателни
комисии тяхното подреждане и архивиране.
В този смисъл, съгласно тази докладна записка с приложен
списък и направени предложения за сключване на граждански
договори с посочени по всеки един договор предмет на дейност, с
общата сума по договорите 66 550 лв., в това число не са включени
полагащите се средства за осигурителни вноски от възложител,
които ще

бъдат начислявани по всеки един конкретен и

индивидуален договор.
Предлагам ви Централната избирателна комисия да приеме
решение за сключване на договори с лицата така, както са
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представени, с определен размер на възнаграждения, съобразно
функциите, които се възлагат по договора, размера на
възнагражденията за всеки един и да одобрим извършването на
разходите по изплащането на договорите и осигурителните вноски
за сметка на възложителя.
Колеги, отчитането специално на служителите от Народното
събрание с оглед на това, че те всеки ден изпълняват функциите си
по договора и се отчитат едва ли не всеки ден пред Централната
избирателна комисия, предлагам след приключване на изборите
изпълнението на техните дейности да се представи една докладна
записка за извършване на плащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с направения доклад има ли изказвания и други предложения? Няма.
Моля да гласуваме така направеното предложение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Следващата

докладна

записка

е

с

вх.

№

ЦИК-09-

277/23.09.2022 г. Касае сключването на граждански договори със
следните лица: А.
–
групирани

С.

А.,
са

С.

Т. Р.
по

и

С.

И.

характеристика и по предмет на договора,

А. П.
Б.
функционална
В., М.

К.

И., Д. И. Г.
Конкретните срокове на гражданските договори са посочени
в приложените проекти. Ние ги обсъдихме, разгледахме ги
внимателно, включително и размерите на възнагражденията.
Виждате ги и във вътрешната мрежа като счетоводни документи в
папка. с оглед на направеното обсъждане в работна група предлагам
да приемем протоколно решение за възлагане изпълнението по тези
договори и сключването на граждански договори с посочените лица
в съответните срокове, така както са посочени в проектите на
граждански

договори

със

съответния

предмет,

съответното

възнаграждение да упълномощим председателя да ги сключи.
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В договорите тук се предвижда, че се представят писмени
отчети пред Централната избирателна комисия. Общият размер по
договорите е до 7 500 лв.
Предлагам ви да приемем с протоколно решение тези
предложения.
Колеги, имате ли изказвания?
Моля да гласуваме.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Госпожа Гергана Стоянова в тази точка.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам ви вх. № НС-04-03-53 –
писмо от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството,
избирателна

с

комисия

което
списъци

са

изпратени
с

броя

на

на

Централната

избирателите

по

избирателни секции за предстоящите частични избори за кмет на
община на 9 октомври и кметове на кметства в предстоящо за
произвеждане на изборите на 23 октомври 2022 г.
Предлагам тези списъци да бъдат публикувани на интернет
страницата на Централната избирателна комисия в секциите за
частични избори към съответните дати в булет за избирателите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

по

предложение на госпожа Стоянова да бъдат публикувани броят на
избирателите и избирателните секции за частичните избори за
кметове, които ще се проведат на 9 и на 23 октомври в съответната
секция на интернет страницата на Централната избирателна
комисия. моля да гласуваме, като бъде указано на администрацията
да бъде посочен и общият брой.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветозар Томов);
против – няма.
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Колеги в тази точка ще ви докладвам за запознаване писмо с
вх. № НС-23-214/23.09.2022 г. По електронната поща сме получили
от името на един от нашите IT-експерти, чиито услуги ползваме, но
в писмото се сочи, че планът, който ни изпраща, е съгласуван с
цялата група експерти в копие. Това е план за проверка за машините
за гласуване. Моля да се запознаете и за работно обсъждане – вх.
№ НС-23-214/23.09.2022 г.
Колеги, връщам на доклад две писма на Министерството на
електронното управление от 19 и от 20 септември 2022 г., с които ни
бяха изискани за целите на удостоверяването информационни
активи и допълнителни информационни активи. Едно от нещата
беше да предоставим допълнителна машина, която е предоставена с
приемо-предавателен протокол на 21 септември 2022 г.
Освен това изискват тестови данни за СИК, които трябва да
ни бъдат изготвени от изпълнителя за целите на което му
предоставяме необходимия брой смарткарти и флашпамети.
Също така беше поискан достъп до склада за машини, където
са машините. За целта сме изпратили за проверка двете лица,
посочени в писмото на министъра на електронното управление, така
както минават проверка всички лица, които имат достъп до склада.
На поставения въпрос относно операционната система, която
беше инсталирана върху хардуерната платформа, по смисъла на чл.
3, ал. 5 от Правилата за реда и условията за извършване на доверено
изграждане

на

изходния

код,

посочваме

да

отговорим,

че

инсталирането е одобрено с решение на Централната избирателна
комисия съгласно протокол № 248/19.09.2022 г. на Централната
избирателна комисия, който е публикуван на нашата интернет
страница, така че не е необходимо да предоставяме отделно писмо.
По отношение на искането за становище относно
предоставянето на достъп до изходния код ви предлагам да
отговорим, че е необходимо да предоставянето да бъде съгласувано
с Държавна агенция „Национална сигурност“. Както неведнъж сме
обсъждали, провеждането на избори е въпрос, свързан и със
сигурността и с оглед необходимите мерки, които трябва да
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гарантират сигурността в изборния процес да бъде съгласувано с
тях. Още повече че писмото на Министерството на електронното
управление, което беше адресирано до „Сиела Норма“ АД, в копие
до Централната избирателна комисия, в което бяха поставени
въпроси, свързани с достъпа до изходния код, беше адресирано и до
Държавна агенция „Национална сигурност“, така че предполагам, че
министърът на електронното управление е получил становище на
ДАНС, а ако не го е получил, се очаква такова, което, надявам се, да
бъде предоставено и на Централната избирателна комисия и отделно
да се съгласува и със „Сиела Норма“ АД в качеството им на
изпълнител по дейностите, свързани с параметризиране
бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване

на
на

машините за изборите на 2 октомври 2022 г.
Проектът на отговор е в моя папка от днешно заседание, така
че моля, ако имате предложения по текста, те да бъдат направени.
Колеги, имате ли нови предложения по текста? Ако няма,
моля да гласуваме така представения проект.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов); против – няма.
Моля, колеги, кой от вас има доклад предвид постъпващата
непрекъсната поща?
Продължаваме с точка трета:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА
АНКЕТЬОРИ, КОИТО ЩЕ ИЗВЪРШВАТ ПРОУЧВАНЕ „НА
ИЗХОДА“ В ИЗБОРНИЯ ДЕН В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам ви проект на решение за
регистрация на „Маркет Линкс“ като агенция за извършване на
проучване на изхода (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г. Постъпило е заявление с вх.
№ 4/23.09.2022 г. от „Маркет Линкс“, представляван от К.

С. и Д.
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Ж. за регистрация като агенция, която ще извършва проучване
на изхода в изборния ден в изборите за народни на 2 октомври
2022 г.
Към заявлението са приложени от изискуемите документи:
удостоверение за актуално състояние на „Маркет Линкс“,
инструкция и методика за извършване на проучване на изхода,
списъци, съдържащи имената, ЕГН на 220 анкетьори, пълномощно
от К. С. в полза на представилия заявлението.
От извършената проверка на лицата, предложени за
регистрация като анкетьори, се установява, че 218 лица отговарят на
изискванията на Изборния кодекс и на решение 1402-НС на
Централната избирателна комисия, за 2 лица са установени
несъответствия.
Предвид гореизложеното и на съответните правни основания
от Изборния кодекс и на решение 1402-НС на Централната
избирателна комисия, ви предлагам да бъде взето решение, с което
да се регистрира „Маркет Линкс“ ООД като агенция, която ще
извършва проучване на изхода в изборите за народни представители
на 2 октомври 2022 г., да бъдат регистрирани като анкетьори
предложените от агенцията 218 упълномощени лица съгласно
списък, приложен към решението и на регистрираните анкетьори да
се издадат удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1469-НС/23.09.2022 г.
Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам
заседанието на Централната избирателна комисия.
Насрочвам следващото заседание за 26 септември 2022 г. от
11 часа.
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Искам да направя едно обобщаващо уточнение – предвид
езиковата грешка, която допуснах, давайки номера на решенията,
решенията, които са приети от Централната избирателна комисия в
днешния ден, са от № 1462 до 1469, като няма прекъсване на
поредността. Благодаря ви.
Закривам заседанието.
(Закрито в 18.05 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Юлия Стоичкова

