
 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 253 

 

На 26 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно определяне размера на 

възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към 

ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, 

издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и 

ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК 

и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични 

избори на 09.10.2022 г. и 23.10.2022 г. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в 

изборите за народни представители на 02.10.2022 г. 

Докладва: Любомир Георгиев 

3. Машинно гласуване. 

Докладват: Любомир Георгиев, Гергана Стоянова 

4. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Любомир 

Георгиев, Гергана Стоянова, Севинч Солакова 

6. Проект на решение относно определяне на реда и срока за 

извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на 

Изборния кодекс в изборите за народни представители на 



 

 

2  

02.10.2022г. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Гергана Стоянова, Йорданка Ганчева 

8. Гласуване извън страната. 

Докладват: Цветозар Томов, Елка Стоянова 

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

Варна. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

10. Проект за решение относно изменение и допълнение на 

Решение № 1442-НС за назначаване съставите на СИК извън страната 

за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Докладва: Елка Стоянова 

11. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Мездра, област Враца. 

Докладва: Росица Матева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 11.10 ч., ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия и госпожа Росица Матева – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!  

Десет членове сме в залата, имаме кворум за провеждане на 
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заседанието на Централната избирателна комисия. 

Отсъстват колегите Цветозар Томов, Росица Матева и Елка 

Стоянова, които са в Министерството на външните работи във връзка 

с обучението на секционните избирателни комисии.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно определяне размера на 

възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към 

ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, 

издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и 

ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК 

и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични 

избори на 09.10.2022 г. и 23.10.2022 г. Докладчик – колегата Войнов. 

2. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в 

изборите за народни представители на 02.10.2022. Докладчици – 

колегата Георгиев и колегата Ципов. 

3. Машинно гласуване. Докладчици – господин Георгиев, 

госпожа Гергана Стоянова. 

4. Медийни пакети. Докладчик – господин Димитров. 

5. Доклади по административни преписки. Докладчици – аз, 

госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Елка Стоянова, 

господин Георгиев, Гергана Стоянова, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева. 

6. Проект на решение относно определяне на реда и срока за 

извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на 

ИК в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. Докладчик – 

госпожа Георгиева. 

7. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчици – госпожа 

Матева, Стойчева, Стоянова, господин Ципов, госпожа Ганчева. 

8. Гласуване извън страната. Докладчици – господин Томов и 

госпожа Стоянова. 

Имате ли предложения по дневния ред? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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



 

 

4  

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Преди да започнем по дневния ред, във връзка с постъпило 

писмо в съботния ден – 24 септември 2022 г., от „Информационно 

обслужване“ АД, с което ни уведомиха, че в Приложение № 9-НС от 

Методическите указания на Централната избирателна комисия, по 

отношение на РИК-6 – Враца, беше допусната техническа грешка. 

Препратено е веднага до областния управител на област Враца с 

копие до РИК – Враца, Приложение № 9 с коригираното съдържание.  

Ще моля за последващо одобрение на писмото, с което 

препратихме Приложение № 9. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

 

Заповядайте, господин Войнов, в точка първа от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ 

РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА В ИП КЪМ ОИК, ПОДДРЪЖКА НА 

РЕГИСТРИ, ПРОВЕРКА НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ, ИЗДАВАНЕ 

НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, СКАНИРАНЕ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК И 

ОИК, ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЦАТА НА ОИК И СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ С 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАСРОЧЕНИТЕ ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ НА 9  И 

23 ОКТОМВРИ 2022 г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в моя папка, 

подпапка „компютърна обработка“ има проект за решение относно 

определяне размера на възнаграждението за извършване на 

компютърна обработка в изчислителния пункт към ОИК, за 

насрочените частични избори на 9 октомври 2022 г. и 23 октомври 
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2022  г. 

Това решение го приемаме на основание Договор № 8 от 

13 август 2020 г. за компютърната обработка в изчислителните 

пунктове към ОИК между Централната избирателна комисия и 

„Информационно обслужване“ АД.  

Такова решение приемаме преди всички частични избори. То е 

относно определяне възнагражденията на преброителя за 

компютърна обработка в изчислителния пункт към ОИК, съответно 

за първи и евентуален втори тур на изборите. 

Възнаграждението е определено въз основа на Приложение № 1 

към Договор № 8. Възнаграждението при произвеждане на частични 

избори е за сметка на общинския бюджет.  

Предлагам в този вид да приемем проекта на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания, предложения по така представения проект? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против - няма. 

Решението е № 1470-МИ/26.09.2022 г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В тази връзка, предлагам да изпратим писмо 

до кметовете на общините, в които ще се произведат частични 

избори, с което да им изпратим копие от решението; да ги 

информираме, че съгласно точка 3 от решението, възнаграждението 

при произвеждане на частични избори е за сметка на общинския 

бюджет, като то се дължи при извършване на компютърна обработка 

в изчислителния пункт към ОИК. Проектът на писмо е също в 

папката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме писмата до кметовете на община Вълчи дол, където има 

избори на 9 октомври 2022 г., и на останалите кметове на общини, 

където ще се произведат избори на 23 октомври 2022 г. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

 

Продължаваме със следващата точка – втора от дневния ред. 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам най-напред проект за 

регистрация на наблюдатели. В папка с мои инициали с № 1452 е 

проект на решение относно регистрация на наблюдатели от 

Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични 

избори“ за участие в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Постъпило е заявлениe с вх. № 7-4/23.09.2022 г. от Сдружение 

„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, 

представлявано от М.   М., чрез   Н.   Г., регистрирано с Решение на 

ЦИК № 1384-НС/05.09.2022 г. като българска неправителствена 

организация за участие с наблюдатели в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от 

представляващия сдружението в полза на 28 лица, представители на 

сдружението, за да бъдат регистрирани като наблюдатели; 

декларации по образец – 28 броя; списък с имената и единните 

граждански номера на изрично упълномощените от сдружението 

лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната.  

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани, се установява, че към датата на регистрацията всички 

лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс. 

Предлагам Централната избирателна комисия в тази връзка и в 

изпълнение на съответните основания на Изборния кодекс, и 
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Решение № 1235-НС/11.08.2022 г. да  

„РЕШИ: 

Регистрира като наблюдатели за страната 28 упълномощени 

представители на Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и 

демократични избори“, както следва по списък.  

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър.  

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Гергана Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против - няма. 

Решението е № 1471-НС/26.09.2022 г. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В същата папка, но с 

проектен номер 1454 може да видите предложение относно искане да 

бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители 

на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).  

Постъпило е писмо с вх. № НС-04-01-1/14 от 23.09.2022 г. с 

искане да бъдат регистрирани общо 12 представители на ПАСЕ като 

международни наблюдатели в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Предлагам на съответните основания Централната избирателна 

комисия да  

„РЕШИ: 

Регистрира като международни наблюдатели от 

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в изборите 

за народни представители на 2 октомври 2022 г. следните лица – по 

списък.  

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 
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регистър. 

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Решението е № 1472-НС/26.09.2022 г. 

Следващ докладчик – господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще видите 

проект под № 1451 относно регистрация на наблюдатели от 

сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна 

мисия, България“ за участие в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Постъпило е заявлениe с вх. № 3-3/23.09.2022 г. от 

сдружението, което е регистрирано с Решение № 1337-НС/ 

26.08.2022 г. на Централната избирателна комисия като българска 

неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите 

за народни представители на 2 октомври 2022 г. Заявлението е 

подписано от представляващата К. К. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от К.  К., 

представляваща сдружението, в полза на 64 лица, представители на 

сдружението; декларации по образец  – 64 броя; списък с имената и 

единните граждански номера на изрично упълномощените от 

сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели 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 excel формат. 

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са 

предложени 64 лица за регистрация като наблюдатели в страната. 

От извършената проверка се установява, че към датата на 
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регистрацията 62 лица отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс, а за 2 лица са установени несъответствия.  

Колеги, на съответните основания от Изборния кодекс и 

Решение № 1235-НС/11.08.2022 г. предлагам на вниманието ви 

следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира като наблюдатели за страната 62 упълномощени 

представители на сдружение „Зона за трансатлантически 

просперитет – наблюдателна мисия, България“, както следва. Има 

списък на 62 лица с ЕГН.  

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър. 

На регистрираните наблюдатели да им бъдат издадени 

удостоверения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по така представения проект? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Решението е № 1473-НС/26.09.2022 г. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред. 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Докладвам с вх. № 

НС-00-272/23.09.2022 г. протокол за предаване на 4 комплекта – общо 

20 броя смарткарти, заедно с 8 броя флашпамети и приемане на общо 

5 136 броя смарткарти от изпълнителя по договора „Сиела Норма“ 

АД, което беше извършено съгласно решение от 23 септември по 

Протокол № 20 от 23 септември 2022 г. на Централната избирателна 

комисия.  
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Протоколът ще бъде на съответното място, след това – заведен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

приемо-предавателните протоколи, предмет на които е движение на 

смарткарти, флашпамети, ви предлагам и ще Ви помоля, колега 

Георгиев, да възложите чрез директора на дирекция 

„Администрация“ служител от администрацията да води регистър на 

движението на смарткартите и флашките, към който да бъдат 

прилагани и копия от приемо-предавателните протоколи, а 

оригиналите да се съхраняват в деловодство в обособена папка. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо от „Сиела Норма“ 

АД с вх. № НС-23-204-1/26.09.2022 г., с което ни уведомяват, че 

допълнително са установили липси на комплекти смарткарти за 

машини, изброени в писмото, със съответните номера. Молят да 

осигурим още 8 комплекта, заедно с поисканите и тези, за които ще 

стане дума и които бяхме вече предали в 89 комплекта.  

Предлагам в тази връзка, след като се запознаем с писмото, да 

приемем и текста на едно писмо до „Информационно обслужване“ 

АД, което трябва да е в папка с мои инициали с № 4070, с което 

молим допълнително да се параметризират още 40 броя смарткарти 

за 8 броя машини, като са изредени номерата на машините – така, 

както са изпратени в искането.  

Да изпратят представител на „Информационно обслужване“ 

АД, на когото с приемо-предавателен протокол да предадем още 

8 допълнителни комплекта карти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма. 

Моля, да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Колеги, следващ докладчик – госпожа Стоянова. 

Заповядайте. 
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № 23-221 

от 24 септември 2022 г. отговор от „Сиела Норма“ АД във връзка с 

наше писмо относно финалния график за осъществяване на 

обученията от „Сиела Норма“ АД на районните избирателни 

комисии. В отговор, както ще видите в самия текст, ни съобщават, че 

в този финален график има изменения от първоначално подадения 

индикативен график, които са именно във връзка с уточненията, 

направени с районните избирателни комисии. Тоест, всичко е 

съгласувано с тях и това е финалния график.  

Докладвам ви това писмо за сведение. Копие от 

кореспонденцията във връзка с осъществяване на обученията да бъде 

приложено към Договор № 20 във връзка с последващото отчитане на 

изпълнението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик в 

тази точка, господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № НС-04-80/24.09.2022 г. Писмото е от Министерството 

на електронното управление до „Сиела Норма“ АД, с копие до 

Централната избирателна комисия. Писмото е относно искане за 

предоставяне на информация, свързана с удостоверяването на 

техническите устройства за машинно гласуване. Въпросите, виждате, 

са тясно специализирани и са свързани с удостоверяването на 

софтуера. Докладвам го за сведение и запознаване. 

Още едно писмо – вх. № НС-22-305/24.09.2022 г. Писмото е от 

Б.   Б.   и е във връзка с негово предложение към 

Методическите указания за СИК, свързано с разписките в 

машинното гласуване. Докладвам го за запознаване за обсъждане на 

работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В тази точка доклад 

има господин Любомир Георгиев – заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам проект на писмо, качено в 

папката с мои инициали, с № 4067. Писмото е до министъра на 

вътрешните работи, до председателя на Държавна агенция 
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„Национална сигурност“ във връзка с писмо с вх. 

№ НС-23-209/23.09.2022 г., с което се иска и вече съм го докладвал, 

достъп от група лица на 4 октомври в склада.  

Предлагам да приемем текста на това писмо, с което изпращаме 

копие от полученото писмо от „Сиела Норма“ АД, с вх. 

№ НС-23-209/23.09.2022 г., за да бъде извършена проверка на лицата, 

посочени в писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

 

Продължаваме с точка четвърта от дневния ред: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

С вх. № НС-24-204/23.09.2022 г. е постъпил за одобрение 

договор между БНР и ПП „Атака“.  

Стойността на договора е 1 740 лева с включен ДДС. 

Предлагам да одобрим този договор. Имаме приложен и медиен 

план. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против - няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, който е 

постъпил, е с вх. № НС-24-202. Той е сключен между БНТ и ПП 

„Атака“. Става въпрос за агитационни пликове, уточнено е кога ще 

бъдат излъчвани. Цената на договора е 3 528 лева с включен ДДС. 
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Тази сума е налична. Единствено пакетът на „Атака“ има такива 

суми. 

Предлагам да одобрим договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против - няма. 

 

Продължаваме с доклади в точка пета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

В тази точка ви докладвам писмо с вх. № НС-18-1/2 от 

24 септември 2022 г. от асистента на госпожа Марцела Машкова – 

изборен анализатор на Мисията за наблюдение на изборите, с което 

се моли да одобрим присъствието на госпожа Машкова като 

наблюдател в някои от обученията на членове на СИК, провеждани от 

„Сиела Норма“ АД онлайн, съобразно графика за обучение. 

Колеги, предлагам ви по телефон да я уведомя, че госпожа 

Машкова, тъй като е регистрирана с решение на Централната 

избирателна комисия като наблюдател, като се легитимира с 

удостоверението си, може да присъства на всички етапи в изборния 

процес. 

Следващият ми доклад е с вх. № НС-04-01-49. Получили сме от 

Постоянния секретар на Министерството на външните работи писмо 

във връзка с междинния доклад на Мисията на ОССЕ за наблюдения 

на парламентарните избори. Към писмото се прилагат и изпратените 

от българска страна коментари по предварителната версия на 

доклада. Преводът е с вх. № НС-04-01-49/26.09.2022 г. Докладвам ви 

го за запознаване. 

В тази точка ви докладвам писмо с вх. 

№ НС-04-77/23.09.2022 г., постъпило в Централната избирателна 

комисия относно предоставени данни от Министерството на 
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електронното управление на две лица, за които в предходно писмо се 

искаше във връзка с удостоверяване на съответствието по чл. 213а да 

им бъде осигурен достъп до склада. С това писмо предоставят три 

имена и ЕГН и в същия ден с писмо с изх. № НС-04-02-290 сме ги 

изпратили за проверка до Министерството на вътрешните работи и 

ДАНС. 

Моля за последващо одобрение на писмото, изпратено за 

проверка, което беше направено след приключване на заседанието на 

Централната избирателна комисия. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Колеги, следващ докладчик в тази точка е господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

С вх. № 0-7-122/23.09.2022 г. е постъпило напомняне от 

Регионалния офис за Европа, с което ни молят до 30-ти, който срок е 

удължен, да попълним анкетна карта. За сведение е този доклад. 

В папката ми има едно писмо, за което принципно се 

споразумяхме как би трябвало да изглежда нашият отговор на 

запитванията на представителката на Meta.  

Предлагам да се изпрати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик е 

госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам 

получено копие от решението на РИК – Хасково, във връзка с 

упълномощаването за предаването на бюлетините, с вх. 

№ НС-15-239/24.9.2022 г.  

Във връзка с постановлението, препис от което получихме с 

№ 288 от 21 септември 2022 г., за допълнителни разходи по бюджета 

на Централната избирателна комисия във връзка с подписания 

договор за обезпечаване на машинното гласуване, докладна записка с 
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вх. № ЦИК-09-280/26.09.2022 г. относно промяна по бюджета на 

Централната избирателна комисия, предлагам да упълномощим 

председателя да извърши корекцията по бюджета на Централната 

избирателна комисия, като увеличи разходите с 9 456 233 лева, за 

което да уведоми министъра на финансите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма.  

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против - няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: От РИК – 26, сме получили мотивирано 

искане за разрешаване изработването на допълнителен брой печати – 

10 на брой. Предлагам ви с писмо в отговор на тяхното – 

№ НС-15-226 да разрешим изработването допълнително на 10 печата 

за РИК – 26. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

има ли изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против - няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение докладвам вх. 

№ НС-15-232/23.09.2022 г. Писмото на РИК е адресирано до 

политическите партии и коалиции, които имат представители в 

секционните избирателни комисии с оглед на необходимостта от 

допълнителна проверка доколко са актуални списъците, които се 

представят от участниците по време на консултациите – за ваше 

сведение. 

Колеги, във вътрешната мрежа е публикувано писмо с вх. 

№ НС-00-263/23.09.2022 г. – образци на баджовете, използвани от 
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служителите на „Информационно обслужване“ АД с достъп до 

изчислителния пункт към Централната избирателна комисия. Те са 

различни по цвят. Ще бъдат предоставени на постовете, които ще 

бъдат образувани към деня на изборите и достъп до Централната 

избирателна комисия и изчислителния пункт, включително за 

автомобилите на „Информационно обслужване“ АД – тези, които 

имат достъп, и до Централната избирателна комисия от тяхното 

централно оперативно бюро за одобряване на така представените 

баджове и приобщаване към материалите за достъпа по постове към 

изборния ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против - няма. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № 15-242/24.09.2022 г. сме 

получили писмени обяснения от госпожа Р. К., член на 24 РИК – 

София, относно отсъствията от заседания на комисията. Тъй като 

миналата седмица изпратихме писмо с изх. № НС-10-43/23.09.2022 г. 

до председателя и представляващ ПП „Възраждане“ Костадин 

Костадинов, с което го информирахме за постъпилата жалба и 

изразеното становище от  24 РИК – София, относно отсъствието на 

госпожа К., предлагам да изпратим също така до представляващия 

ПП „Възраждане“ и писмените обяснения, получени в Централната 

избирателна комисия. В папката с моите инициали има проект на 

писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стойчева има ли изказвания или други 

предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за - 8 (Гергана Стоянова, 
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Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – 1 (Севинч Солакова) 

Господин Георгиев, в „Доклади по административни преписки“ 

имате думата. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Ще докладвам писмо за сведение от 

23 септември 2022 г., в папка с мои инициали. Писмото е от 

гражданин. Писмото е на вниманието на главния прокурор на 

Република България с копие до председателя на Централната 

избирателна комисия и до министъра на правосъдието, с вх. 

№ НС-22-293/23.09.2022 г. Докладвам писмото за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик в тази точка – госпожа Стоянова. 

Заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

получен в Централната избирателна комисия препис на 

Постановление № 288 на Министерския съвет, с който са одобрени 

допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна 

комисия за 2022 г. за финансовото обезпечаване на сключения 

договор за изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на 

машинното гласуване.  

Документът е обозначен в моя папка към вх. 

№ НС-03-51/23.09.2022 г. Същото ще бъде предоставено и в копие за 

прилагане към Договор № 20, който е сключен именно за 

обезпечаване извършването на тези дейности.  

Колегата Солакова по-рано докладва изпълнението на 

останалата част от необходимото за промяната в бюджета на 

Централната избирателна комисия. 

Следващият ми доклад – също за сведение. Получено е писмо 

от „Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-271 относно 

изискана от нас проверка на лице, дали същото е подало заявление за 

гласуване в секция извън страната. Докладвам ви го за сведение. Ще 

бъде предоставено към преписката за подготовка на отговор към 
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съответния разследващ орган. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преминаваме 

към точка шеста от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА 

И СРОКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ЗА ГЛАСУВАНЕ В 

НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА ИК В ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.10.2022 Г. 

Госпожо Георгиева, заповядайте с Вашия проект на решение. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

проект на решение относно определяне на реда и срока за извършване 

на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния 

кодекс в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., 

включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по 

чл. 40 от Изборния кодекс. 

В проекта в точка 7 са решенията, относими към проекта, който 

ви докладвам – решенията, които е приела Централната избирателна 

комисия. Моля да ги погледнете. Това са решенията, с които сме 

приели Методическите указания, както и решението за сформиране 

на секциите в лечебни заведения, социални домове и други, което е 

прието през август 2022 г.  

В точка 4 ви предлагам срокът за предаване на списъците от 

РИК и ЦИК – 6 октомври 2022 г., и тъй като не са настъпили други 

промени, които да налагат промени в текстовете на решението, не 

предлагам други промени. 

Моля да го погледнете. Да обсъдим, ако имате предложения, и 

да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта. 

Колеги, по проекта на решение има ли изказвания и 

предложения по текста? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против - няма. 

Решението е № 1474-НС/26.09.2022 г. 

Продължаваме със следващата точка – седма от дневния ред. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-22-300/24.09.2022 г. – жалба от Н. Н. 

Господин Н. ни информира, че се чувства винаги заинтересован от 

обществените процеси в България и следи с внимание и интерес 

онлайн заседанията на РИК – 24. Обръща ни внимание, че не вижда в 

кадър да присъства единият от членовете на 24 РИК – господин 

Г.  К.  Д. В тази връзка отправя молба към нас да 

бъде отстранена тази нередност в поведението на господин 

Димитров. 

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

24 РИК –София, с което изпращаме така постъпилата жалба за 

становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Ципов има ли изказвания?  

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви жалба с вх. 

№ НС-10-44/25.09.20222 г. Тя е от господин   Г.    Г.     Г. – 

кандидат за народен представител на ПП ДПС в 31. Многомандатен 

изборен район – Ямбол, против решение на РИК – Ямбол, 

от 23 септември 2022 г., а именно № 66-НС.  

След получаване на жалбата съм се свързала с председателя на 

РИК – Ямбол, да изпрати преписката по издаване на оспорваното 

решение, защото установих, че протоколът от датата на 
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произнасянето липсва на страницата на РИК – Ямбол. 

Колеги, моля да се запознаете. В по-късната част на 

заседанието вероятно ще бъда готова и с проект на решение, тъй като 

ми съобщиха от деловодството, че е пристигнала административната 

преписка. Става въпрос за жалба, по която оспорваното решение е 

постановено след наше Решение № 1447/21.09.2022 г., с което сме 

дали указания на РИК – Ямбол, че в решението, което е постановено, 

липсва фактическа обстановка, липсва изясняване на обстановката и 

указания как да се постанови съответно решението, което е в 

условията на отхвърлително решение, което е било оспорвано по 

жалба на господин Никола Димитров – кандидат за народен 

представител от ПП „Възраждане“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в точка 

„Доклади по дела, жалби и сигнали“, госпожа Стоянова е следващ 

докладчик. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпил 

сигнал с вх. № НС-22-302/24.09.2022 г., който сигнал е от госпожа 

Веселина Захариева, която се е представила като собственик на сайта 

„Афера“. С него ни обръща внимание, че коалиция „Продължаваме 

промяната“ използвала на плакати и билбордове снимка, която е 

собственост на очевидно притежавания от нея сайт „Афера“. Изисква 

от нас да извършим проверка и ако е налице нарушение, да бъде 

наложена санкция. Към сигнала има приложена една снимка на 

билборд. 

Предлагам ви този сигнал за сведение, тъй като индикацията за 

нарушение, с която ни е сезирала, тоест – собственост на ползвания 

снимков материал не е от кръга правоотношения, които по някакъв 

начин Централната избирателна комисия контролира и налага 

санкции. Освен това, видно и от самата снимка, са налице 

изискуемите по Изборния кодекс реквизити на предизборен 

агитационен материал с обозначаване на текста „Купуването и 

продаването на гласове е престъпление“ и е обозначено от кой 

политически субект се представя този агитационен материал, поради 
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което това не е в кръга на обстоятелствата, които преценява и 

контролира Централната избирателна комисия. Би следвало за 

собственост и авторство на снимковите материали, собственикът на 

сайта да има представа как да си уредят взаимоотношенията с 

конкретния политически субект. Затова ви го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам изменение и 

допълнение на дневния ред с проект на решение за промяна в състава 

на Районна избирателна комисия в 3.Изборен район – Варненски. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения по дневния ред?  

В такъв случай подлагам на гласуване допълване на дневния 

ред с нова точка 9: „Проект за решение относно промяна в състава на 

РИК – Варна“ с докладчик колегата Ганчева.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

 

Продължаваме с новата точка девет: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА 

НА РИК – ВАРНА. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, с наше Решение 

№ 1467-НС сме освободили член на РИК – Варна, Г.    К.    

В. Съответно сега от РИК – Варна, ни е препратено постъпило 

предложение за замяна на член на районната избирателна комисия. 

Препратено ни е с придружително писмо от председателя и 

секретаря на РИК – Варна.  

В преписката се сочи, че ще постъпи по куриер, тя е в копие, но 

с оглед обезпечаването процеса на работа на РИК – Варна, в малкото 
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оставащо време до изборите, ви предлагам проект на решение 

съгласно предложението на коалиция „Продължаваме промяната“, а 

именно на мястото на освободения член да бъде назначена госпожа 

Катя Димитрова Минчева със съответното ЕГН, като в преписката се 

съдържа копие на дипломата за висше образование на госпожа 

Минчева, декларация, попълнена, като К.      Д.      М. 

Съгласно дипломата е К.    Д.     П., става въпрос вероятно за 

едно и също лице, защото ЕГН-то съвпада. 

Предлагам проект на решение, с който да назначим за член на 

РИК в Трети изборен район – Варненски, К. Д. М., със 

съответното ЕГН, и да й се издаде удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по така 

представения проект има ли изказвания?  

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Решението е № 1475-НС/26.09.2022 г. 

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия, което ще продължи в 14.00 часа. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме заседанието на Централната избирателна комисия.  

Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум.  

 

Продължаваме с доклади в осма точка:  

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.  

Заповядайте, госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. 

№ НС-04-02-293/26.09.2022 г., което е от Държавна агенция 
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„Национална сигурност“, и е във връзка с поставени въпроси на 

Централната избирателна комисия на работна среща, проведена на 

20 септември 2022 г. Предлагат на нашето внимание текстове на 

електронни съобщения, които да се изпращат от ВКП на Централната 

избирателна комисия.  

По отношение на предизборния ден те предлагат съобщението, 

което да се изпраща след изпращане на документите, при завършена 

подготовка за работа в изборния ден от ВКП да се изпраща 

съобщение с текст: „Съобщението е получено от ЦИК“.  

При възникнали проблеми, колеги, обръщам внимание на тази 

част от писмото, при подготовка за работа или при проблем за 

съставяне на СИК полученото съобщение се препраща към 

електронни адреси, указани от ЦИК към СИК – подател на 

съобщението, се изпраща отговор: „ЦИК е уведомена за възникналия 

проблем“.  

Позволявам си да изкажа моето мнение, въпреки че не е 

обсъждано на работна група, с оглед срещата, която беше проведена 

на 20-и. В резултат на това ние изпратихме писма съответно до ДАНС 

и до Министерството на външните работи, работна група „Избори“ и 

с оглед обсъжданията, доколкото аз възприех, е, че Министерството 

на външните работи, в частност работна група „Избори“ обезпечава 

подготовката на СИК извън страната за работа в изборния ден. С 

оглед на това ние приехме да не бъдат изпращани съответните 

протоколи в Централната избирателна комисия, като работна група 

„Избори“ си осъществява връзка със секционните избирателни 

комисии извън страната с оглед обезпечаването с материали. В 

контекста на това не ми става ясно и не помня да сме обсъждали 

какви електронни адреси Централната избирателна комисия ще даде 

за препращане. И като се уведоми Централната избирателна комисия 

с едно съобщение при установения приет вече ред с оглед работната 

среща, какво ще следва от това? Предлагам да го обсъдим на работна 

група.  

По отношение на изборния ден – 2 октомври, също са 
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предложени електронни съобщения, като първото съобщение, което 

ще бъде изпращано, се сочи, че ще е с текст: „Документите са 

получени в Централната избирателна комисия. Моля, изчакайте да 

бъдат обработени“. Като се сочи, че при всяко изпратено електронно 

съобщение, съдържащо сканирани документи и файлове от машинно 

гласуване, ВКП изпраща на СИК този отговор.  

Колеги, аз считам също, че тук трябва да претърпи корекция, 

тъй като ние изпратихме писмо за така наречената проверка на 

документите от външна страна, или фейсконтрол. Тоест не може 

секционната избирателна комисия извън страната да получава такова 

съобщение всеки път, когато праща файл, защото ако там има 

нередовни документи от външна страна, СИК при този текст приема, 

че всичко е окей и изчаква да й бъдат обработени документите. Аз 

считам, че веднага след изпращане на файловете от секционната 

избирателна комисия Централната избирателна комисия чрез ВКП 

следва да изпрати съобщение дали документите са редовни от 

външна страна, тоест дали са налице сканирано четливи всички части 

на документите. В случай че се установят нередовности, да се 

изпрати съобщение с ясно съдържание какво не е редовно и чак след 

това, когато е изпратен пълният документ, който е годен за 

извършване на проверка с оглед установения резултат, да се изпраща 

съобщение, че документите са предадени в Централната избирателна 

комисия с този текст. Тоест на СИК извън страната да е ясно, че е 

изпратила правилно документите и те в момента подлежат на 

обработка.  

Тъй като считам, че е важно с оглед СИК извън страната, ви 

предлагам да го обсъдим на работна група. Още повече, считам това 

писмо и за малко закъсняло, предвид че Централната избирателна 

комисия доста адекватно и в кратки срокове направи всичко 

необходимо за приемане на Методическите указания и днес е минало 

обучението за СИК извън страната. Въпреки това, считам, че с оглед 

яснота на СИК извън страната няма пречка да го разгледаме и да 

изпратим отговор до съответния адресат и копие до господин Томов с 
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оглед и приемането на реда. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик в 

точка осма – госпожа Елка Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, в моята папка може да 

видите вх. № НС-23-222 – това е писмо в отговор на наш изх. 

№ НС-23-217 от 23 септември, с което ние изискахме от „Сиела 

Норма“ АД да ни бъдат предоставени контактите на техниците, които 

ще обслужват в деня на изборите и в предизборния ден секционните 

избирателни комисии извън страната.  

В отговора си „Сиела Норма“ АД ни пишат, че все още към 

момента извършват действия по назначаване на техници и не биха 

могли да предоставят пълен списък на техническите лица, 

представители на „Сиела Норма“ АД, които ще обслужват район 

„чужбина“. И пишат, че съгласно т. 5.1.6 от Договор № 20 от 

9 септември, Изпълнителят предоставя на Възложителя списък на 

техниците, съдържащ три имена и ЕГН не по-късно от един ден преди 

датата на произвеждането на изборите по този договор.  

В края на писмото посочват три лица, които са за контакт с 

техниците, от които за две лица не е уточнено за кои региони 

отговарят, и едно лице, което отговаря според написаното за 

избирателните секции в Република Турция. Допълнително молят 

Централната избирателна комисия да им предостави часовете, в 

които техниците трябва да се явят по места в избирателните секции в 

район „чужбина“, или да предоставят контакт, откъдето могат да 

получат тази информация.  

На база на посоченото в писмото и предвид ясно посоченото в 

нашето изходящо писмо № НС-23-217 с каква цел е изискана тази 

информация от „Сиела Норма“ АД предлагам да им се изпрати още 

днес писмо, в което им се укаже в най-кратък срок, но не по-късно от 

28-и, сряда, на обяд да ни предоставят списък с контактите на лицата, 

които ще обслужват секциите в чужбина, тъй като тази информация е 

необходима на Министерството на външните работи, за да 

организира и извърши процеса по обезпечаване на работата на 
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секционните избирателни комисии, включително и в предизборния 

ден. Освен това да бъдат поискани контакти на отговорниците по 

отделните места, ако са групирани като такива. И да им се укаже, че 

информация за часовете, в които техниците трябва да се явят по места 

в избирателните секции в чужбина, е част от процедурата по 

техническото и организационното обезпечаване на изборния процес, 

което е в прерогативите на Министерството на външните работи, така 

че „Сиела Норма“ АД трябва да предостави на нас тези контакти, а 

оттам нататък ангажиментът на Министерството на външните работи 

е да се свърже с тези лица и да им укаже кога и къде да бъдат.  

Предлагам да се изпрати в спешен порядък това писмо. След 

малко ще подготвя и файла и ще го кача във вътрешна папка, но моля 

за протоколно решение такова писмо да бъде изпратено още днес и 

срокът, който да бъде определен на „Сиела Норма“ АД, да е до 28-и, 

сряда, до 12,00 ч. на обяд, за да имат и Министерството на външните 

работи достатъчно време да извършат необходимите действия по 

свързване с тези лица и да обезпечат нормалното протичане на 

предаването на материалите и обезпечаването на изборните 

помещения на 1 октомври.  

Това е предложението ми.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Дали са три лица като отговорници – един 

за Турция и други двама, за които не е уточнено къде ще бъдат, какво 

ще правят и така нататък. В писмото да се посочи, че като се иска 

нещо, поне да се отговаря на това, което се иска. Освен за Турция и за 

другите двама.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: За кои държави отговарят.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да. Какво пишат имена? Да се допълни 

писмото, че не се пишат просто текстове, а се отговаря на конкретни 

въпроси. Ето това е.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения?  
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 Моля, режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

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

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад в тази точка е 

писмо с вх. № НС-04-01-38/3 от 23 септември, с което 

Министерството на външните работи и постоянният секретар 

господин Иван Кондов ни уведомяват, че имат нужда с оглед 

своевременното установяване на връзка с всички членове на СИК да 

им бъде предоставена информация с координати на назначените 

членове в секционните избирателни комисии извън страната, 

предложени от политическите партии и коалиции. В тази връзка е 

уточнено с участвалите в консултациите парламентарно представени 

партии и коалиции, че имат възможност до сряда – 28-и, да 

организират базата с данни и контакти на членове на секционни 

комисии, тъй като в момента все още не е приключила. Днес в 

по-късните часове на деня ще докладвам решение за изменение и 

допълнение на Решение № 1442, изменено и допълнено с Решение 

№ 1461, с което се назначават съставите на секционните комисии, тъй 

като политическите формации продължават да извършват редакции 

по предложенията си. Има фактори от различно естество – 

ангажименти, ковид и други такива неща, и се налагат замени от 

тяхна страна. В късните часове на заседанието ще докладвам проект 

на решение в тази връзка. И до сряда с оглед настъпващите промени 

им е дадена възможност да актуализират информацията. Сега ви го 

докладвам за сведение и запознаване и когато бъде обобщена тази 

информация, ще предложа да бъде изпратено писмо на 

Министерството на външните работи.  

Другото, което ви докладвам, е само за сведение и запознаване, 

тъй като са писма, постъпили по имейл, от български избиратели или 

от хора, които са в секционни комисии, една част от които следва да 

бъдат препратени на Министерството на външните работи заради 
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естеството на изложенията вътре.  

Има писмо с вх. № НС-23-281/1 от 23 септември, което е от хора 

от Бостън, които ни сезират за необходимост от промени в 

секционната комисия. То следва да бъде препратено към Външно 

министерство, защото касае техни квоти.  

Писмо с вх. № НС-22-288/22.09.2022 г. от българска гражданка, 

която заявява, че иска да се включи в секционна комисия извън 

страната, поради което също ще бъде изпратено на Министерството 

на външните работи.  

Има писмо от член на СИК, който ни уведомява, че се налага да 

се оттегли от състав на комисия поради ангажименти. То ще бъде 

предоставено на партийната квота, която го е излъчила, за да бъде 

предложена замяна.  

От същото естество има молба във връзка със секция в Молдова 

и тя е с вх. № НС-23-202. Отново ще се процедира по този начин – ако 

е партийна квота, да бъде предложено лице, ако е на Външно 

министерство, ще бъде изпратено за вземане на мерки.  

Вх. № НС-23-211 ни уточнява за секция в Германия, 

Регенсбург, че иска да бъде извършена проверка и при необходимост 

корекция.  

С вх. № НС-22-289 ни питат защо не се виждат всички СИК в 

чужбина в Решение № 1442. Направих проверка на сайта – при мен 

файлът се отваря, така че предполагам е проблем на съответното 

лице, което се е опитало да влезе и провери списъка.  

И по отношение на още една секция в Италия, Салерно – писмо 

от някаква дама, която е имала конфликт с член на комисията. И това 

ще препратим на Външно министерство, тъй като Централната 

избирателна комисия не може да взима отношение, нито пък има 

механизъм, по който да решава такъв тип спорове. Засега това са ми 

докладите в тази точка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с доклади във втора точка: 

Госпожо Стойчева, заповядайте.  
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Колеги в Централната избирателна комисия е постъпило 

заявление с вх. № 12-1 от Сдружение „Институт за развитие на 

публичната среда“. Същото сдружение е регистрирано с решение на 

Централната избирателна комисия като българска неправителствена 

организация за участие с наблюдатели в изборите за народни 

представители на 2 октомври.  

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи. В 

същото заявление и в списъка на упълномощените лица са 

предложени 12 лица за регистрация като наблюдатели в страната и 

шест лица като наблюдатели извън страната.  

От извършената проверка е установено, че към датата на 

регистрацията всички те отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс.  

Предвид изложеното и на посочените в проекта на решение 

правни основания предлагам Централната избирателна комисия да 

регистрира като наблюдатели 18 упълномощени представители на 

Сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ съгласно 

приложения списък – 12 в страната, и 6 лица извън страната. 

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им бъдат издадени удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по този проект?  

 Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

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

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 1476-НС/26.09.2022 г.  

 

Продължаваме с пета точка:  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.  

Госпожо Матева, заповядайте.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви няколко 

писма от областни управители и районни избирателни комисии, 

свързани с връщането на машините за гласуване с демоверсия.  

Първото е с вх. № НС-05-63/23.09.2022 г., изпратено от 

областния управител на Софийска област, с  копие до Централната 

избирателна комисия и до председателя на 26 РИК, с което ни 

уведомяват, че със „Сиела Норма“ АД са се споразумели, че 

машините с инсталирана демоверсия ще бъдат върнати обратно на 

„Сиела Норма“ АД на 29 септември.  

Следващото писмо е с вх. № НС-05-60/1 от 23 септември, което 

е от областния управител на област София, с което във връзка с 

указанията на Централната избирателна комисия за предаване на 

машините с демоверсия на 1 октомври, ни уведомяват, че не им е 

удобна тази дата и че на 30 септември упълномощени служители на 

областната администрация могат да предадат машините на „Сиела 

Норма“ АД, защото на 28 и 29 ще получават бюлетините и изборните 

книжа.  

От областна администрация Русе, с вх. 

№ НС-05-65/26.09.2022 г. ни изпращат писмо, с което очакват да ги 

уведомим – те имат готовност на 1 октомври да предадат машините, 

но очакват да ги информираме кое лице ще ги получи.  

Мисля, че в петъчното заседание ви докладвах и от Видин 

подобно писмо от областния управител.  

В тази връзка ви предлагам да изпратим ново писмо до всички 

областни управители с копие до „Сиела Норма“ АД, че ако указаният 

ден 1 октомври е неудобен за областните администрации, 

съгласувано със „Сиела Норма“ АД, да уточнят часа и датата на 

предаване на машините с демоверсия в ден, различен от 1 октомври.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения?  

Моля да гласуваме.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 
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Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – 1 (Ерхан Чаушев).  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

управителите на „Алфа Рисърч“ – вх. № НС-17-5 от 24 септември, с 

което се обръщат към нас във връзка с техническата грешка в 

издадените на анкетьорите удостоверения. Припомням, че в първите 

издадени удостоверения за регистрираните анкетьори вместо датата 

на изборите „2 октомври“ беше записано „12 октомври“. Успяхме да 

сменим част от удостоверенията, които не бяха предадени на 

анкетьорите на останалите агенции, но на тази не успяхме да ги 

заменим, тъй като вече бяха предадени на анкетьорите. Всъщност те 

се обръщат към нас с искане да се публикува съобщение на 

страницата на Централната избирателна комисия, че е допусната 

техническа грешка и анкетьорите, които се легитимират с такова 

удостоверение, текстът да се чете „2 октомври“.  

Предлагам ви да гласуваме да бъде публикувано съобщение на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия  може би 

изпратено с копие до всички районни избирателни комисии, които да 

уведомят и секционните избирателни комисии, че върху 

удостоверенията на част от анкетьорите поради техническа грешка е 

посочено, че датата на изборите е „12 октомври“, но да се чете 

„2 октомври“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения?  

Господин Димитров, заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Може би по-практично ще бъде във 

време по-близко до изборния ден да напишем съобщението, тъй като 

те няма да ровят назад да гледат кое съобщение къде е. Така че сега да 

го изпратим като съобщение до районните комисии, а пък на 

страницата в петък или събота преди изборния ден. Това е моето 

предложение.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, коригирам предложението си: да 
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изпратим писмо до всички кметове на общини с копие, разбира се, до 

районните избирателни комисии, което да бъде разпечатано и 

предоставено на всичките секционни избирателни комисии заедно с 

изборните книжа – указание, че в удостоверенията на анкетьори, в 

които датата на изборите е записана „12 октомври“ следва да се чете 

„2 октомври“ и да се считат за валидни тези удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви писмо от село Загражден, 

област Смолян с вх. № НС-22-316. То е изпратено до всички медии в 

Република България, но е изпратено и на имейла на Централната 

избирателна комисия. Подписано е от сдружение „Горди 

загражденци“ и инициативен комитет, който е създаден от 

населението от село Загражден и района на община Баните. Изразява 

се общо взето несъгласие с това, че нямат добра връзка с останалите 

райони и вътрешността на България и изразяват намерението си да не 

гласуват на тези избори.  

Аз лично бих предложила, тъй като е адресирано да всички 

медии, да го препратим до приемната на Министерския съвет. В 

крайна сметка липсата на път и на положен асфалт е в правомощията 

и задълженията на изпълнителната власт, така че ви предлагам да го 

препратим на Министерския съвет.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения или изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо- запитване от 

РУ – Панагюрище, с вх. № НС-04-02-292/25.09.2022 г., във връзка с 

извършвана проверка по преписка, която е цитирана, по описа на РУ – 

Панагюрище, и във връзка със сигнал за нарушение на изборните 

правила по линия на предстоящите избори. Началникът на РУ – 

Панагюрище ни пита получили ли са представители на коалиция 

„Демократична България“ специализирано устройство за електронно 

машинно гласуване с номер на идентичност, който е посочен, и какво 

е основанието? Какъв софтуер е инсталиран на посоченото 

устройство и какви са условията, при които то може да се използва? 

Да се изпратят заверени копия на документи във връзка с получаване 

на устройството, сроковете и начините за ползването му и кои са 

лицата, упълномощени да боравят с машината, и всички други 

документи и данни, които ние считаме, че биха могли да помогнат на 

лицата, имащи отношение към проверката.  

Извърших проверка. Съгласно приемо-предавателен протокол 

от 13 септември и въз основа на решение на Централната избирателна 

комисия трябва да видим от коя дата беше решението – на 

13 септември е предоставено на упълномощен представител на 

коалиция от партии „Демократична България“ Б. С. две машини за 

гласуване с инсталирана демоверсия, едната от които е машината, 

описана в писмото на РУ – Панагюрище. Представено е изрично 

пълномощно за получаване на машините. В протокола е записано, че 

те трябва да бъдат върнати до 30 септември.  

Предлагам ви да върнем отговор на РУ – Панагюрище, с това 

съдържание – че Централната избирателна комисия, със свое 

решение е предоставила две машини на всяка политическа партия и 

коалиция, регистрирана за участие в изборите, която е пожелала това, 

за извършване на разяснителна кампания и обучение на избирателите 

как да гласуват, като върху устройствата е инсталирана демоверсия. 
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И да представим копие от приемо-предавателния протокол и 

пълномощното на лицето.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Матева има ли изказвания? Няма.  

Моля да гласуваме.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-20-64 от 23 септември във връзка с акредитация на екипа на 

Нова телевизия за работа около изборния ден в Централната 

избирателна комисия. Ще бъде предоставено на администрацията за 

предприемане на последващи действия.  

Докладвам ви писмо от областна администрация Кюстендил, с 

вх. № НС-05-44-6/23.09.2022 г., с което ни изпращат отново график за 

пробното гласуване. От кмета на община Дупница е допусната 

техническа грешка в преди това изпратения график. Докладвам го за 

сведение. Ще бъде приобщено към останалите графици, които сме 

обобщили в една папка.  

Следващият ми доклад е писмо от гражданин с вх. 

№ НС-22-311/25.09.2022 г.  

„Уважаема Комисия, моля Ви съвсем кратичко да ми 

отговорите на въпроса отбелязвайки квадратчето „Не подкрепям 

никого“ какво става със съответния глас? Моля да отговорите ясно и 

простичко, не като политици. Искам да знам зачита ли се гласът ми, 

участва ли в общия процент на гласувалите и той също участва ли в 

определяне на изборната бариера от 4% за влизане в голямата бяла 

сграда?“  

Колеги, тъй като считам, че има общо неразбиране на това, че 

гласовете „Не подкрепям никого“, независимо че са действителен 

глас, те, първо, не се разпределят към гласовете на някоя партия или 
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коалиция, не се включват в броя гласове, определящи 4-процентната 

бариера, предлагам наистина кратичко да обърнем внимание на този 

човек и може би да качим в рубриката „Въпроси и отговори“ отговор 

на този въпрос, като го опишем, да го качим и в рубриката „Въпроси и 

отговори“, защото, очевидно, има неразбиране по този въпрос. Чувам 

различни мнения, че отиват за най-голямата партия, което не е вярно. 

Затова ви предлагам кратичко да му отговорим в този смисъл и да 

качим отговор на този въпрос.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения?  

Колеги, моля режим на гласуване по предложението на госпожа 

Матева – отговор съобразно методиката за определяне на изборните 

резултати, както и да се качи в рубриката „Въпроси и отговори“.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням, че на 23 септември ви 

докладвах писмо от „Сиела Норма“ АД с изпратен технически 

носител – диск, на който се съдържаха кандидатските листи и листите 

с всички секции. Тогава от диска не можеше да се чете информацията 

и върнахме писмо на „Сиела Норма“ АД. Сега с писмо с вх. 

№ НС-23-125/26.09.2022 г. в отговор на наше изходящо писмо 

№ НС-23-208/23.09.2022 г. „Сиела Норма“ АД ни информира, че 

представените файлове са във формат csd, който е файл със 

стойности, разделени със запетая и това е начин за съхранение на 

информация в табличен вид, и ни обясняват какъв текстови редактор 

трябва да се използва, за да се разчете информацията. Във вътрешната 

мрежа в папка с мои инициали, където е папка „Сиела – обучителни 

материали“, в подпапка „Кандидати“ е качен файлът с кандидатите и 

файлът със секционните избирателни комисии и сега се четат. След 

като са спазили указанието за сваляне на файловете по този начин, 
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сега се четат. Може би от файла със секционните комисии и господин 

Войнов ще се заинтересува. Докладвам го в момента за сведение и 

запознаване.  

Колеги, докладвам ви писмо от „Сиела Норма“ АД с 

вх. № НС-23-220/24.09.2022 Г., с което ни предоставят първа част от 

одобрените от екраните за всички РИК-ове в страната. Това са 

екрани, предполагам, на електронната бюлетина. Част втора е 

изпратена с писмо с вх. № НС-23-221 от 24 септември.  

Колеги, във вътрешната мрежа в папката с моите инициали е 

подпапка „Скрийн zip файл“. Като го отворите са публикувани от 

16-и до 31-ви. Не знам защо не са публикувани от 1-ви до 15-и.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: От 1-ви до 15-и са в 

част първа.  

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Нейкова, аз съм докладчик по 

двете писма, съгласно Вашата резолюция. В моята папка е качена 

само втората част. Първата част я няма в моята папка. Въпреки това 

се надявам, че всички части са дадени още вчера. Не се надявам, 

проверила съм. Вчера в звено „Регистри“ дежурният сътрудник 

извърши проверка на всички електронни екрани и съм информирана, 

че те съответстват на одобрената от нас електронна бюлетина. Но не е 

лошо да се качи и първата част в моята папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Те бяха изпратени по 

електронната поща на всички.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-00-274/24.09.2022 г., с което „Информационно обслужване“ 

АД ни информират, че са публикували обучителните материали – 

протоколи и тестове, както ги информирахме с наше писмо 

№ НС-00-262 от 22 септември. За сведение.  

Мисля, че приключих с административните преписки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка 

ви докладвам – с вх. № НС-09-201-2/26.09.2022 г. сме получили 

заповед № РД-04-744 от 26 септември на административния 

ръководител на Софийска градска прокуратура, с която се изменя т. 
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2.1 от тяхна предходна заповед от 9 септември, свързана с 

организацията на работа и осъществяване на контрол за 

законосъобразност от Прокуратурата на Република България при 

провеждане на изборите на 2 октомври. Докладвам ви я за 

запознаване и ще бъде приобщена към останалите заповеди, които 

съм ви докладвала в предходен ден, в деловодството на разположение 

на всички колеги.  

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия с вх. № НС-22-315/26.09.2022 г. е получен сигнал от Д. 

Р. с твърдения за злоупотреба с личните му данни при 

представянето на подписката за регистрация в Централната 

избирателна комисия от партия „Национален фронт за спасение на 

България“. Предлагам да изпратим сигнала на господин Р. за 

предприемане на действия по компетентност в Комисията за защита 

на личните данни.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

Следващ докладчик по тази точка – господин Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-00-273/23.09.2022 г. ни е 

изпратен доклад от „Информационно обслужване“ АД, който 

съдържа всички документи, свързани с подготовката за обработка на 

резултатите. Съдържа списък на отговорниците, които ще работят в 

пунктовете. Отговорник в нашия пункт ще бъде А. С. Това е 

Централно оперативно бюро, обучение с всички материали, които са 

свързани с обучението – кога се е провело, в каква форма, както и 

инструкция за работата на операторите, които ще бъдат наети, за да 

работят в отделните изчислителни пунктове. Докладвам го по-скоро 
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за сведение и запознаване. В моята папка е.  

Да обърна внимание, че част от материалите са във вид хартия, 

малка част. Голямата част всъщност се съдържа в цифров запис, 

който ни е представен на дискета. Дискетата е приложена. Докладът 

представлява нещо като отчет за подготовката. Така можем да го 

наречем.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев, 

заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папката с мои инициали 

докладвам най-напред писмо с вх. № НС-22-314 от определен за 

председател на подвижна секционна избирателна комисия на 

територията на 24. Изборен район – София. Предлагам това писмо да 

бъде препратено по компетентност на Районната избирателна 

комисия в 24. Изборен район.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да продължа със следващото писмо.  

Вх. № НС-22-318, също от гражданин с молба за списък на 

членовете на съответна секционна избирателна комисия, която се 

намира на територията на 16 изборен район в Пловдив. Предлагам 

също да гласуваме препращане на това писмо по компетентност на 

Районната избирателна комисия в 16. Изборен район – Пловдив-град.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме това предложение.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Колеги, преди да прекъснем заседанието, госпожо Матева, 

заповядайте в седма точка: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

постъпила в Централната избирателна комисия жалба с вх. 

№ НС-22-313/25. Това е отново изпратен до нас сигнал за това, че на 

територията на 23.Изборен район – София, се разпространяват заедно 

с учебник по родинознание предизборни и агитационни материали на 

политическа партия, регистрирана за участие в изборите, и 

по-конкретно на неин кандидат. Партията е „Възраждане“.  

Доколкото все пак това става отново на територията на 23. МИР 

– София, предлагам да препратим жалбата заедно с доказателствения 

материал към нея на 23 РИК – София. Но с оглед обстоятелството, че 

предходният изпратен сигнал е оставен без разглеждане с мотив, че 

избирателят няма правен интерес от подаването на този сигнал, да 

бъде указано на Районната избирателна комисия, че всеки български 

гражданин има интерес да подава жалби и сигнали срещу 

неправомерна предизборна кампания и агитация и че безспорно, 

когато се предоставят материали, в които е записано името на 

партията, името на кандидата с призиви за подкрепа, това е 

агитационен материал по смисъла на Изборния кодекс и 23 РИК – 

София, следва да разгледа жалбата, да извърши проверка, ако е 

необходимо, и да се произнесе по нея.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Матева има ли изказвания?  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Единствено в частта относно това дали 

е агитационен материал, редакцията трябва да насочва към 

компетентният орган и те да си извършат преценката съгласно 

дефинитивната норма на Изборния кодекс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения?  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, прекъсвам заседанието, което ще продължи в 16,30 ч.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Преди да продължим по дневния ред, ви предлагам във връзка с 

дейностите, които Централната избирателна комисия предприема за 

сигурността и проверката на машините за гласуване, и предвид 

предложението, което беше изпратено до ЦИК с вх. № НС-23-214 от 

23 септември, от експертите, чиито услуги ползва Централната 

избирателна комисия, предложението им по т. 1 – предложението е в 

моя папка от 23 септември, ви предлагам, за да може да се осигурят 

необходимите материали за работа, да им се предостави 

флашпаметта, посочена в т. 1, а именно хеш екстрактор, с два лаптопа 

на Централната избирателна комисия, за да може тази флашпамет да 

бъде размножена в до десет копия с оглед подготовката за 

извършване на следващите дейности, посочени в техния план, като 

дейностите се извършват в зала 76а от експертите, посочени в техния 

план за дейностите по т. 1.  

Колеги, предлагам хеш екстракторът да бъде изваден от касата, 

където се съхранява, и да бъде предоставен с приемо-предавателен 

експерт между експертите, посочени в т. 1 от плана с вх. № НС-23-214 

от 23 септември 2022 г., а за Централната избирателна комисия да 

бъде подписан от колегите, които присъстваха на довереното 

изграждане в Министерството на електронното управление – 

колегите Димитров, Георгиев и Елка Стоянова.  

Имате ли други предложения?  

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, определям госпожа Матева да продължи да води 

заседанието.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Георгиев, заповядайте в трета точка: Машинно гласуване.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам да гласуваме писмо до 

изпълнителя „Сиела Норма“ АД и до директора на Главна дирекция 

„Жандармерия и специални операции борба с тероризма“ във връзка 

с предаването на поисканите вече параметризирани карти с две писма 

последователно – най-напред 89, след това още 8 комплекта, които 

първо бяха предадени, след  това приети, параметризирани и 

подготвени от страна на „Информационно обслужване“ АД, за което 

са входирани и съответни протоколи, които по-късно ще докладвам. 

 Да гласуваме писмото, с което ги уведомяваме, че предстои 

това предаване.  

Съответно продължава да бъде с решението от 23-и – поне 

двама от тримата колеги – Димитров, Гергана Стоянова и аз.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Тези, 

които бяха определени с  решение от 23-и?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да, за тези дейности, казано в 

множествено число, за приемо-предавателния протокол по 

съответния начин да бъде разписан.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението на колегата Георгиев?  

Колеги, подлагам на гласуване предложението на колегата 

Георгиев.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 
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Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам протоколите за предаване 

и приемане. Най-напред с вх. № НС-00-275 от днешна дата, след това 

със същия входящ номер с индекс 1, 2 и 3. По-късно ще докладвам и 

следващите протоколи, тъй като не ги виждам. Досега докладваните 

са свързани с първия комплект от 89 комплекта карти.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-333. С него молят за 

разрешение да внесат в склада 33 броя лаптопи, които да използват за 

извършване на контрол на параметризацията на инсталираните 

машини за гласуване, като същите лаптопи искат да бъдат изнесени 

обратно от склада на 30 септември. Освен това молят 17 резервни 

техници да получат достъп до склада в периода от 28 до 30 септември.  

Тъй като според мен от това писмо не е много ясно какво точно 

представлява този контрол на параметризацията на инсталираните 

машини за гласуване, предлагам да изпратим писмо до „Сиела 

Норма“ АД, с което да поискаме да ни информират как са определили 

необходимия брой от 33 лаптопа и как ще бъде извършван контролът 

на параметризацията на инсталираните машини за гласуване с 

исканите лаптопи.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Във връзка с писмото от „Сиела Норма“ АД 

предлагам да изпратим писмо и до МВР и ДАНС, за да бъдат 

проверени 17-те лица, които се предлагат, като бъдем уведомени за 
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резултатите от проверката, а лицата след допълнително решение на 

Централната избирателна комисия ще бъдат допуснати.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Карго-партнер“ с вх. № НС-23-235. С него ни молят да дадем 

разрешение експедирането на машините за гласуване в периода от 

30 септември до 3 октомври да се извършва едновременно на всички 

рампи. Освен това молят да се осигури достъп до склада за периода 

между 2 и 7 октомври на още 13 лица, тъй като е необходим 

допълнителен трудов ресурс за експедирането, както и за обратния 

прием.  

В тази връзка, първо, предлагам към писмото до МВР и ДАНС, 

което преди малко гласувахме, да добавим и имената на тези 13 лица, 

които са подадени от „Карго-партнер“ за проверка. Освен това 

предлагам и писмо до ГД „Жандармерия“ и до „Карго-партнер“, с 

което да ги уведомим, че даваме разрешение в периода 

от 30 септември до 3 октомври експедирането, съответно приемането 

на СУЕМГ да се извършва едновременно от всички рампи.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

най-напред подлагам на гласуване предложението да се допълни 

писмото до МВР и „Жандармерията“, като бъдат добавени 

съответния брой лица за проверка.  

Има ли различно становище? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 

(Ерхан Чаушев).  

Сега подлагам на гласуване писмото до „Карго-партнер“ и 

„Жандармерията“, че Централната избирателна комисия не възразява 

да се използват всички рампи на склада за транспортиране на 

машините.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Сутринта ви докладвах писмо от 

Министерството на електронното управление, с което задаваха някои 

въпроси на „Сиела Норма“ АД във връзка с удостоверяване на 

техническите устройства за машинно гласуване. Сега е получено 

писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-230, с което отговарят на 

въпросите, поставени от Министерството на електронното 

управление. Докладвам го за сведение и запознаване.  

Също така е постъпило и ново писмо от Министерството на 

електронното управление с вх. № НС-04-81, с което задават само един 

въпрос към „Сиела Норма“ АД – дали са правени промени в 

параметризиращия софтуер за предстоящите избори на 2 октомври. 

Също го докладвам за сведение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

имаме ли готови регистрации на наблюдатели?  

Връщаме на втора точка: Проекти на решения за регистрация 

на наблюдатели.  

Заповядайте, колега Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, постъпило е заявление с 

вх. № 3-4 от 26 септември от Сдружение „Зона за трансатлантически 

просперитет – Наблюдателна мисия България“, регистрирано с 

решение на Централната избирателна комисия № 1337-НС от 
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26 август като българска неправителствена организация за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври, 

подписано от представляващата К. К.  

Към заявлението са приложени: пълномощно в полза на две 

лица, представители на сдружението; два броя декларации по 

образец; списък с имената и единните граждански номера на 

упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани 

като наблюдатели за страната. Извършена е проверка на лицата, 

която показва, че те отговарят на изискванията на Изборния кодекс.  

Предвид представените изискуеми документи, резултата от 

проверката, както и на база правните основания, предлагам на 

Централната избирателна комисия да  

„РЕШИ: 

 Регистрира като наблюдатели за страната двама 

упълномощени представители на Сдружение „Зона за 

трансатлантически просперитет – Наблюдателна мисия България“ по 

приложен списък.  

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър. 

 На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по доклада?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 1477-НС/26.09.2022 г.  

 

Заповядайте, колега Солакова, по пета точка: Доклади по 

административни преписки.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за запознаване във 

вътрешната мрежа е проекта на Оперативен план. Моля да го 
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погледнете за обсъждане на работна група и може би за утре за 

дневния ред.  

Докладвам ви за последващо одобрение писмо до Държавна 

агенция „Национална сигурност“ и до МВР с изпратен списък, за 

които ще се осигури достъп след проверката до изчислителния пункт 

към Централната избирателна комисия от „Информационно 

обслужване“ АД за компютърна обработка. Във вътрешната мрежа е 

публикувано изпратеното писмо с вх. № НС-23-232/26.09.2022 г. 

 ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля, режим на гласуване.   

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

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

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-04-02-295/26.09.2022 г. по изпратения списък на 23-и с искане 

до 10,00 ч. на 26-и да бъда изготвена проверката на лицата по списъка 

от „Информационно обслужване“ АД. Днес в 10,12 ч. сме получили 

отговор от ДАНС. Те не установяват наличие на относима 

информация като основание за отрицателно становище. Докладвам 

ви го за сведение, тъй като все още от МВР не сме получили отговор 

на резултата от проверката на списъка. Говорим за изпратения списък 

от 23 септември.  

Колеги, получили сме писмо от РИК – Хасково, с вх. 

№ НС-15-239/24.09.2022 г. Приложили са сканирано копие от свое 

решение от 23 септември, с което са приели мотивирано искане до 

Централната избирателна комисия за изработване допълнително на 

десет броя печати за Районната избирателна комисия за обезпечаване 

на дейността във връзка с предаването и приемането на документите 

от секционните избирателни комисии.  

Предлагам ви съгласно Решение № 167 от 23 юни тази година 

да изпратим писмо, с което да разрешим изработването на 

допълнително десет броя печати за РИК – Хасково.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение ви докладвам писма от 

областна администрация Враца и Монтана. Изпращат ни констативни 

протоколи за получаването на бюлетините.  

В тази връзка ви докладвам, че по график днес от Печатницата 

на БНБ и печатниците подизпълнители по договора за изработка на 

бюлетините са предадени бюлетините за изборни райони Бургас, 

Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Монтана, 

Русе, Силистра и Хасково.  

Получихме първите констативни протоколи за доставката в 

областните центрове. За сведение ви ги докладвам.  

Докладвам ви писмо, което сме получили от Омбудсмана на 

Република България с вх. № НС-23-205/23.09.2022 г. относно 

упражняването на избирателните права от граждани в уязвимо 

положение. Писмото е адресирано до министър-председателя на 

Република България, до министъра на здравеопазването и до 

председателя на Централната избирателна комисия.  

Във връзка с предстоящите избори и като се има предвид, че 

омбудсманът, цитирам: „Продължавам да отстоявам позицията си, че 

на всеки един гражданин трябва да бъде осигурена възможност да 

даде гласа си в изборния ден и да упражни конституционното си 

право“, се обръща към компетентните органи, свързани, на първо 

място, с гласуването на хора в уязвимо положение като поставените 

под задължителна карантина или задължителна изолация по смисъла 

на Закона за здравето да се даде възможност да гласуват на мястото, 

където са карантинирани или поставени под задължителна изолация.  

Заболелите от ковид, които са настанени в болница, според 
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омбудсмана все пак ще имат възможност да гласуват предвид 

разпоредбата на чл. 28 по избирателни списъци в лечебните 

заведения в секции, образувани от ръководителя на болничното 

заведение. Тези, които са извън болничното заведение, според 

Омбудсмана в някои случаи ще бъдат в невъзможност да упражнят 

конституционното си право на глас.  

Без адекватен достъп до изборния процес според омбудсмана 

продължават да бъдат значителна част от хората с увреждания, 

защото за тях не са създадени подходящи условия, не са изпълнени 

напълно изискванията на редица международни актове за 

осигуряването на всеобщо равно и тайно гласуване чрез равностойна 

процедура, осигуряваща свобода на гласуването. Омбудсманът 

цитира препоръките на Комитета за правата на хора с увреждания по 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания във връзка с 

първоначалния доклад за прилагането на международния акт от 

21 септември 2018 г. Комитетът акцентира върху основния проблем в 

нашето законодателство, а именно ограничението за хората с 

увреждания, поставени под запрещение, да избират и да бъдат 

избирани. Разбира се, последното е ограничение, което е залегнало в 

Конституцията и задължително трябва да бъде пренесено в Изборния 

кодекс.  

Освен това в писмото на омбудсмана се посочва, че и 

Комитетът отбелязва, че някои избирателни секции не са достъпни и 

че информациите и съобщенията във връзка с изборите не са напълно 

достъпни. Комитетът препоръчва на България да бъде осигурена 

възможност на всички пълнолетни лица с увреждания да упражняват 

правото си да гласуват на избори и да бъдат избирани. Препоръчва се 

също така всяка държава да изготвя информация за изборите в 

достъпни формати, в това число с метода „улеснено четиво“ и да се 

разпределят финансови и технически ресурси за подобряване на 

физическата достъпност на избирателните секции.  

Посочени са и други съществени проблеми, отразени и в жалби 

до Омбудсмана – за липса на жестов превод за хора с увреден слух, 
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неосигурена възможност за подаване на светлинен сигнал от 

устройствата при разпечатване на контролната разписка, не е 

предвидено, че официалната информация за процеса на гласуване ще 

бъде достъпна в секциите на Браил или в аудио формат, подходящ за 

случая. Все още в пълнота не може да бъде опазена тайната на вота за 

незрящите граждани като повече от осем месеца – казва 

Омбудсманът – не бяха предприети действия за адаптиране на 

софтуера на машините към потребностите на хората с увредено 

зрение.  

Обръща се с призив за предприемане на подходящи мерки, 

въпреки малкото оставащо време до изборите, за осигуряване на 

възможност за гласуване на всички лица, поставени под 

задължителна карантина или задължителна изолация в изборния ден. 

Да бъдат предприети и други действия за осигуряване на възможност 

за гласуване на хората с увреждания, като подчертава, че в 

Методическите указания на Централната избирателна комисия може 

да се направи допълнение, като изрично се включи изискване пред 

определената секция за гласуване на избиратели с увредено зрение 

или със затруднения в придвижването да се постави аудио плеър и 

брайлов шаблон със списък на кандидатите и партиите, фигуриращи 

в бюлетината. Да бъде осигурен достъп на хората с увреден слух до 

услугите на жестов преводач онлайн. Да бъде създадена подходяща 

организация за гласуване на хората с увреден слух, като те получават 

информация от членовете на секционните избирателни комисии на 

звуковия сигнал при издаване на контролната разписка, включително 

да бъде въведен безплатен телефон.  

Позволих си, колеги, да ви запозная по-подробно, независимо 

от наличие или липса на интерес към това писмо на омбудсмана, 

защото всички ние би трябвало да сме загрижени за изпълнение на 

гаранцията, особено на хората в уязвимо положение. Давам си сметка 

обаче сега, ако решим да направим каквото и да е и да възложим на 

кметовете на общини, на районните избирателни комисии на 

областните управители тези допълнителни мерки да бъдат 
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предприети и действия да бъдат осъществени, че бихме създали 

затруднение за нормалното протичане в последните дни преди 

изборния ден.  

Отчитайки необходимостта от изпълнение на всички 

необходими дейности в тази връзка, оставам с надеждата, че за 

следващите избори ще се направи нещо, което да бъде в по-нормални 

срокове, даващи възможност на всички органи спокойно да се 

справят със задачите си.  

С това ще приключа. Не предлагам да се изпрати каквото и да е 

указание или да се направят допълнения към Методическите 

указания. Разбира се, след запознаване всеки един би могъл да 

направи подобно предложение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Ципов.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-22-320/26.09.2022 г. По имейл Невена Стоянова ни е изпратила 

снимки с текста: „Поправете ме, ако не греша, но не мисля, че е 

разрешена агитация на различен от българския език“.  

В моя папка от днес ще видите проект на отговор до госпожа 

Стоянова, който да бъде изпратен по имейл.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: За сведение ви докладвам вх. 

№ НС-06-137/21.09.2022 г. – писмо от община Велинград, с което ни 

информират за достъп до запечатано помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни 

представители, проведени през 2021 г. Писмото е съпроводено със 

заповед и протокол от комисията, която е осъществила достъпа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 
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продължаваме с доклади по седма точка:  

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги,  докладвам ви 

съобщение от Административен съд – София-град, по 

административно дело № 8193/2022 г. Входящият номер е 

НС-08-48-1 от днешна дата. С това съобщение ни се изпраща частна 

жалба от лицето Е. К., с която се обжалва Определение 7102 от 

15 септември на Административен съд – София-град, като ни се 

указва, че в тридневен срок от получаване на съобщението можем да 

подадем писмен отговор.  

Колеги, с оглед обстоятелството, че господин К. многократно и 

на всички избори подава жалби срещу решенията на Централната 

избирателна комисия за одобряване на техническите характеристики 

на бюлетините с твърдение, че са незаконосъобразни, и многократно, 

всъщност винаги административните съдилища до момента 

отхвърлят жалбата, ви предлагам да не изразяваме становище с оглед 

обстоятелството, че изборите предстоят в следващата неделя. Мисля, 

че можем и трябва да се занимаваме с по-съществени неща, ако 

сте съгласни.  

Докладвам ви жалба, постъпила в Централната избирателна 

комисия от А. К., който обжалва Решение № 1448 на Централната 

избирателна комисия. Към жалбата са приложени различни 

доказателства, но тъй като тя трябва да бъде администрирана до 

Върховния административен съд, ви я докладвам само за сведение. 

Ще бъде комплектувана административната преписка и изпратена 

във Върховния административен съд.  

Едновременно с това ви докладвам, че всъщност жалбата е 

подадена от него очевидно и във Върховния административен съд. 

Жалбата е с вх. № НС-15-151/25.09.2022 г., а ние сме получили и от 

Върховния административен съд писмо от председателя на Четвърто 

отделение с вх. № НС-08-50/26.09.2022 г., с което ни се изпраща 

Разпореждане № 13806 от 26 септември и ни се указва, че ни се 
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връчва копие от жалбата за окомплектоване на административната 

преписка и изпращане във Върховния административен съд. Така че 

двете преписки ще вървят заедно, ще бъдат окомплектовани и 

изпратени във Върховния административен съд.  

Колеги, само за запознаване ви докладвам постъпили две писма 

от 10 РИК – Кюстендил, с вх. № НС-15-238/24.09.2022 г., с което РИК 

– Кюстендил, ни изпраща копие от решение, с което е взето Решение 

№ 106-НС/23.09.2022 г. за заличаване на кандидат от кандидатска 

листа по негово желание и подадено заявление. Със следващо писмо с 

вх. № НС-15-243/25.09.2022 г. РИК – Кюстендил, ни изпраща 

Решение № 107-НС/24.09.2022 г., с което се оставя без разглеждане 

заявлението на същия кандидат да оттегли предходното си заявление, 

с което е бил заличен като кандидат от кандидатската листа. Срещу 

тези две решения в Централната избирателна комисия с вх. 

№ НС-15-243/1 от 25 септември е подадена жалба от кандидата Т.     

Л., в която се излага, че с първото обжалвано Решение № 106 

от 23 септември е удовлетворено неговото желание регистрацията му 

за кандидат за народен представител да бъде анулирана с 

последващите от това процедури. Междувременно след 

постановяване на решението и публикуването му на интернет 

страницата на Районната избирателна комисия са настъпили 

промени, обстоятелствата, които са го накарали да се откаже от 

участие, са отпаднали и той се обръща към Районната избирателна 

комисия с искане на мястото на отказалия се Т. Л. в листата на 

„Демократична България“ да бъде вписан също Т. Л.  

Колеги, има и допълнително представени, днес постъпили с 

вх. № НС-15-243/2 документи, по-точно нотариално заверено 

заявление декларация, образец 67 от изборните книжа с дата 

26 септември, с което жалбоподателят Т.      Я.       Л. заявява, 

че е съгласен да бъде регистриран като кандидат в кандидатската 

листа от Десети изборен район – Кюстендилски, на 

„Демократична България“. Нотариално заверено е това заявление 

декларация.  
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За съжаление, срокът за регистриране на кандидатски листи 

или за промяна в кандидатските листи по желание на издиган от 

партия и коалиция е изтекъл, така че аз лично смятам, че след като 

лицето е подало заявление да бъде заличен от кандидатската листа на 

политическата партия, която го е издигнала и Районната избирателна 

комисия, която е компетентна да разгледа това заявление, се е 

произнесла с решение, с което е удовлетворила желанието на 

кандидата, той вече няма качеството на кандидат, поради което не 

може да обоснове правен интерес от обжалване на решението, с което 

е заличен, респективно, след като вече има решение на Районната 

избирателна комисия, с което се е произнесла комисията по неговото 

заявление, няма как да се иска отмяна на това решение чрез оттегляне 

на подаденото заявление.  

Бих ви предложила друг вариант на решение, ако заявлението 

за оттегляне беше подадено преди да се е произнесла Районната 

избирателна комисия. Тогава би било оправдано да не се произнася 

Районната избирателна комисия. Така че аз сега ви предлагам тази 

жалба да бъде оставена без разглеждане. Ако сте съгласни, мога да 

изпиша решение след това или да го подготвя като проект и да 

докладвам отново утре. Не съм имала физическото време днес да 

подготвя проект на решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания и 

предложения по доклада на госпожа Матева?  

Подлагам на гласуване така направеното предложение да 

оставим без разглеждане жалбата на господин Л.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 1478-НС/26.09.2022 г.  

Следващ докладчик – госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в първата част на заседанието 
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ви докладвах за запознаване жалба срещу решение на РИК – Ямбол, а 

именно жалба от Гроздан Георгиев Грозев в качеството му на 

кандидат за народен представител в 31 МИР – Ямболски, с вх. 

№ НС-10-44/25.09.2022 г., като тя е срещу Решение № 66-НС на РИК 

– Ямбол, от 23 септември.  

След като получих жалбата се свързах с РИК – Ямбол, за 

комплектуване на административната преписка и изпращането й в 

ЦИК.  

С вх. № НС-15-245 от днес сме получили административната 

преписка от РИК – Ямбол, която съдържа копие от обжалваното 

решение, копие от обявеното решение, копие от решението, качено на 

интернет страницата, първоначалната жалба, която е инициирала 

настоящото производство с вх. № 1 на РИК – Ямбол, от 15 септември 

– жалба срещу Решение № 66/23.09.2022 г., както и извлечение от 

протокола на РИК – Ямбол, в частта за приемане на оспорваното 

решение.  

След като разгледах цялата административна преписка, по 

същество в жалбата се сочи, че решението е немотивирано, не е 

изследвана фактическата обстановка. С Решение № 66 РИК – Ямбол, 

е постановила решение, с което е установила нарушение на 

разпоредбите на чл. 182, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, изразяващо се в 

раздаване на агитационни материали (автомобилен комплект за първа 

помощ, аптечка и визитки), върху които не се съдържа законово 

изискуемото се от чл. 183, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс съдържание – 

задължително отбелязване от чие име се издава информацията, че 

купуването и продаването на гласове е престъпление, извършено на 

12 септември 2022 г. от Гроздан Грозев в качеството му на кандидат 

за народен представител, както и се оправомощава председателят на 

РИК – Ямбол, да състави съответно акт за установеното нарушение.  

Колеги, това решение РИК – Ямбол, е приела след като ние сме 

се произнесли с Решение № 1447-НС/21.09.2022 г. по жалба от 

Никола Ангелов Димитров – кандидат за народен представител от ПП 

„Възраждане“ в 31 МИР – Ямболски, срещу Решение 
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№ 55-НС/16.09.2022 г. на РИК – Ямбол. С постановеното решение 

ние сме дали задължително указание, обективирани в мотивите на 

решението, а именно след разглеждане на всички материали 

Централната избирателна комисия е указала, че проектът на решение, 

припомням – решението, което е приела РИК – Ямбол, е в условията 

на отхвърлително мнозинство и ние сме указали, че липсва 

изследване на фактическата обстановка, съблюдаване на 

материалния закон, липсва изследване какво е деянието, съставлява 

ли то нарушение по смисъла на разпоредбите на § 1, т. 17 от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, чл. 181, чл. 183 от 

Изборния кодекс, от кого е извършено нарушението. И сме посочили, 

че липсват данни, за да се вземе информирано и законосъобразно 

решение от представената преписка.  

След като сме постановили решението, РИК – Ямбол, приема 

оспорваното към настоящия момент решение, с което, колеги, 

отбелязвам, че след като е отворила Фейсбук страницата, както е 

видно и от протокола-извлечение по приемане на процесното 

решение, както и от мотивирането на решението, отварят Фейсбук 

страницата и приемат, че жалбата е безспорно доказана, след като са 

разгледали Фейсбук. Не са обсъждани и не са взети под внимание 

дори на заседанието, в което се обсъжда предложения проект на 

решение, с който да се установи нарушение на разпоредбата, че се 

коментира законът в частта му § 1, т. 15, а именно, че Фейсбук не 

представлява медийна услуга по смисъла на Изборния кодекс.  

Накратко, с оглед това, че вече веднъж сме разглеждали на 

заседание на Централната избирателна комисия първоначалната 

жалба, постановеното решение при условията на отхвърлително 

мнозинство и сме дали задължителни указания, материалите, както и 

в първата част на заседанието ви ги докладвах, предполагам, че сте се 

запознали.  

След като разгледах административната преписка считам, че 

жалбата е подадена от лице, което има правен интерес, тоест 

надлежна страна е и се явява процесуално допустима.  
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След като повторно разгледах служебно известните ми 

материали в определена част, с оглед приемането на наше Решение 

№ 1447, установих, че не са изпълнени указанията на нашето 

решение, а именно решението е постановено при нарушение на 

материалния и процесуалния закон, а именно: не е изследвана 

фактическа обстановка, няма данни да е изследвана такава, няма 

данни да са извършени някакви проверки в тази посока, или изобщо 

да са разглеждани доказателства, каквито по мое мнение липсват 

изобщо в цялата административна преписка, за наличие на 

нарушение по смисъла на сочените разпоредби и с оглед това, че не е 

налице агитационен материал по смисъла на § 1, т. 17 от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.  

Единственото, което става ясно, е, че след нашето решение е 

отворена Фейсбук страницата на съответната партия, от която е 

кандидатът за народен представител, и въз основа на това комисията 

е приела, че жалбата е безспорно доказана с установена фактическа 

обстановка и приемат решение, с което да установят нарушение, 

какъвто е диспозитивът на Решение № 66-НС от 23 септември 2022 г. 

Това показва формалният подход на РИК – Ямбол, при приемане на 

решението. Не са спазени нито изискванията на материалния закон, 

нито изискванията на процесуалния закон, още повече Решение 

№ 1447 и дадените с него указания.  

Обръщам внимание, колеги, че към първоначалната жалба, 

която е инициирала настоящото производство, се сочи снимков 

материал, който не обосновава по мое мнение нарушение на нормите, 

които се сочат, и не може да се наложи изводът, че има агитационен 

материал. Още повече при втората жалба от първоначалния 

жалбоподател срещу решението, което е постановено в условията на 

отхвърлително мнозинство, се прилага и видеозапис, така е описано, 

който обаче, както е посочено и в наше Решение № 1447, е бил 

празен, тоест препратен ни е от РИК.  

На това основание считам решението, което е оспорвано, за 

незаконосъобразно, в остро противоречие с материалния и 
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процесуалния закон, както и че въобще не изпълнява и не съобразява 

нашите указания с Решение № 1447. Предлагам да отменим 

решението и да върнем административната преписка на РИК – 

Ямбол, съобразно мотивите, които съм ви предложила в решението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения по проекта на решение?  

Ще подложа на гласуване проекта малко по-късно, тъй като има 

колеги, които имат желание да се запознаят с изготвения проект.  

В жалби и сигнали има ли други доклади?  

Господин Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Току-що ми е разпределена жалба, 

свързана с агитационен материал. Подателят и преди, по други 

избори, е изпращал подобни жалби. Има снимки, които онагледяват 

разлепените агитационни материали на ПП „Възраждане“, които са в 

нарушение на заповед еди-коя си на кмета на община Пловдив.  

Предлагам да насочим жалбата към кмета на община Пловдив с 

копие до подателя, който се легитимира като представляващ 

организацията „Аз обичам Пловдив“ – вх. № НС-22-315/26.09.2022 г.  

РОСИЦА МАТЕВА: А защо до кмета?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Защото кметът отговаря, негова 

заповед е нарушена. Става въпрос за мястото. Той и преди ни е 

пращал такива снимки с едни огради. От кмета на общината са 

определени временни места по райони за поставяне на агитационни 

материали и това, което е документирано на снимковия материал, не 

е измежду тези места.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, считам, че тази жалба трябва 

да се изпрати по компетентност за произнасяне на Районна 

избирателна комисия 16. Мисля, че става въпрос за Пловдив-град.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Коригирам предложението си: да се 

изпрати до РИК – Пловдив, който да продължи нататък по 

компетентност, както и копие, разбира се, до „Аз обичам Пловдив“.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване препращането по компетентност на РИК 16.  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Колеги, сега се връщам към доклада на колегата Ганчева, тъй 

като колеги имаха да се запознаят с проекта на решение по проектен 

№ 1457.  

Има ли изказвания или други предложения?  

Ако няма, моля, режим на гласуване по този проект. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 

няма.  

Решението е № 1479-НС/26.09.2022 г.  

В седма точка – заповядайте, господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Докладвам за сведение 

писмо с вх. № НС-22-298, което е озаглавено от автора сигнал, но 

според мен е писмо по повод на сигнал, подаден от автора преди 

известно време, а именно на 27 октомври 2019 г. Писмото е с копие до 

различни държавни органи и институции о господин Цветан 

Димитров и се намира в папката с мои инициали от днес. Предлагам 

го за сведение.  

По същите причини ще докладвам още едно с вх. № НС-22-326, 

в което от автора, записан като господин Ц. Р., се твърди, че има 

нарушение в БНТ. Предлагам го за сведение.  

Последно в тази точка от мен е писмо с вх. № НС-22-324, 

всичките са с днешна дата, с което под формата на писмо авторът 

обръща внимание на нещо, което е видяла на предходните избори: 

хора отиваха с телефона си до машината и след гласуване снимаха 

екрана. И съображение от автора. Предлагам го за сведение.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с доклади на госпожа Елка Стоянова в осма точка: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.  

Заповядайте.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Първо ви докладвам, колеги, 

писмо с вх. № НС-04-01-65, дошло в съботния ден от работна група 

„Избори“. Уведомяват ни с писмо и прилагат открита екстрена грама 

от Посолството в Лондон, както и заповед № АВ-02-187 на посланик 

Марин Райков, съгласно която заповед е отстранена техническа 

грешка в предходна заповед по отношение на избирателна секция 

№ 3238000428 и адресът се чете по различен начин – последната част 

от адреса е различен. Променят адреса на секцията. Уведомяват ни за 

тази промяна.  

Тъй като това е секция, в която ще се осъществява машинно 

гласуване, предлагам да изпратим писмо до изпълнителя „Сиела 

Норма“ АД за информация за промяната на адреса.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стоянова, моля, режим на гласуване да 

изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД във връзка с променения адрес 

на избирателната секция във Великобритания.  

Моля да повторим гласуването по доклада на колегата 

Стоянова.  

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

Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад в тази точка е в 

папка от днес с мои инициали – проектен № 1464-НС. Това е проект 

на решение с предложение за изменение и допълнение на Решение 

№ 1442/19.09.2022 г., изменено и допълнено с Решение 

№ 1641/22.09.2022 г. за назначаване съставите на секционните 

избирателни комисии извън страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Стоянова, 
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трябва да допълним дневния ред с проект на решение.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Много се извинявам, аз не съобразих. 

Съжалявам.  

Правя предложение за допълване на дневния ред с точка: 

Приемане на Решение за изменение и допълнение на Решение 

№ 1442/19.09.2022 г., изменено и допълнено с Решение 

№ 1641/22.09.2022 г. за назначаване съставите на секционните 

избирателни комисии извън страната за изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. Извинявайте, колеги.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, правя предложение 

за промяна в дневния ред с Проект на решение за освобождаване на 

член на ОИК – Мездра.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

допълним дневния ред.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 (Йорданка Ганчева).  

 

Заповядайте, госпожо Стоянова, в новата десета точка:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

НА РЕШЕНИЕ № 1442 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ, ИЗМЕНЕНО И 

ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ № 1641 ОТ 22 СЕПТЕМВРИ, ЗА 

НАЗНАЧАВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ 

ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ИЗВЪН СТРАНАТА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Проектният номер е 1464. Към 

него има още един файл, който е приложението към решението със 

същия проектен номер 1464.  

Моля да се запознаете и ако имате предложения да ги обсъдим, 
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ако нямате, да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта на 

решение има ли изказвания и предложения?  

Моля да гласуваме проекта на решение.  

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

Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 1480-НС/26.09.2022 г.  

 

Преминаваме към последната точка:  

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА 

НА ОИК – МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА.  

Заповядайте, госпожо Матева, за Вашия проект на решение.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, проектът е във 

вътрешна мрежа в папка с моите инициали.  

Припомням, че на 22 септември ви докладвах постъпило по 

електронната поща заявление от член на ОИК – Мездра, да бъде 

освободен като член поради подаване на оставка. Указахме на 

колегата да изпрати заявлението в оригинал. Пристигнало е днес с вх. 

№ МИ-15-266, поради което ви предлагам да вземем решение на 

посочените в проекта правни основания да освободим като член на 

ОИК – Мездра, област Враца М.  К.  С.  с посоченото ЕГН и 

анулираме издаденото му удостоверение. Решението подлежи на 

обжалване, както е посочено в него.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по този проект има ли? Няма.  

Моля да гласуваме.  

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

Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 1481-МИ/26.09.2022 г.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в тази връзка ви предлагам да 

уведомим представляващите коалиция от партии „Обединени 

патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, че са предсрочно прекратени 

пълномощията на М.     К.        С. – член на Общинска избирателна 

комисия – Мездра, област Враца и в 

най-кратък срок следва да направят предложение чрез упълномощен 

представител на коалицията за попълване на състава на Общинска 

избирателна комисия – Мездра.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам да обмислим дали да не 

добавим в писмото, че в Централната избирателна комисия, съгласно 

споразумението, представено за участие в местните избори през 

2019 г. коалицията се представлява заедно и поотделно от тримата 

представляващи към онзи момент партиите, участващи в състава на 

коалицията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Матева?  

Изпращаме до тримата представляващи в най-кратък срок чрез 

упълномощен представител поне един от тримата представляващи 

коалицията да направят предложение за попълване състава на ОИК – 

Мездра.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  
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Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото за утре – 27 септември, от 10,30 ч. Благодаря.  

 

(Закрито в 18,20 ч.) 

  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

 

Стенографи:  

  Красимира Николова 

 

    Нина Иванова  

 

 

 


