ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 254
На 27 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в
изборите за народни представители на 2.10.2022 г.
Докладва: Любомир Георгиев
2. Машинно гласуване.
Докладват: Емил Войнов, Гергана Стоянова и
Любомир Георгиев
3. Гласуване извън страната.
Докладват: Цветозар Томов и Елка Стоянова
4. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
5. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия. Нейкова, Росица Матева,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова
6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Силвия Стойчева, Любомир Георгиев,
Елка Стоянова
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7. Проект на решение за определяне на изпълнител по
обществената поръчка относно възлагане на компютърната обработка
на данните в РИК и в ЦИК в гласуването на 2 октомври 2022 г.
Докладва: Димитър Димитров
8. Проект на решение относно реда на предаване от СИК/ПСИК
на РИК на сгрешен при попълването протокол с резултатите от
гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Докладва: Силвия Стойчева
9. Искане за отваряне на запечатано помещение.
Докладва: Силвия Стойчева
10. Проект на решение относно регистрация на застъпници на
кандидатска листа на ПП ДПС в изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г.
Докладва: Цветанка Георгиева
11. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладва: Цветанка Георгиева
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч
Солакова, Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 10,50 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия.
*

*

*
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Тринадесет членове сме в залата, имаме кворум за заседание.
Предлагам ви следния проект на дневен ред.
1. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели с
докладчик господин Георгиев.
2. Машинно гласуване с докладчици господин Войнов, госпожа
Стоянова и господин Георгиев.
3. Гласуване извън страната. Докладчици – господин Томов и
госпожа Елка Стоянова.
4. Медийни пакети. Докладчик – господин Димитров.
5. Доклади по административни преписки. Докладчици –
Камелия Нейкова, госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Елка
Стоянова, господин Георгиев и госпожа Солакова.
6. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчик – госпожа
Стойчева.
Имате ли предложения по дневния ред?
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да ме включите в точката „Гласуване
извън страната“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други?
Господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да ме включите в точката „Доклади по
дела, жалби и сигнали“.
И предлагам нова точка – „Решение за заличаване на анкетьори“.
Добре, ще
допълнително.

проверя

после

и

евентуално

за

включване

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
предложения по дневния ред?
Заповядайте, господин Баханов.

4

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да ме включите към „Доклади по
административни преписки“, въпреки че се чухме по телефона и казах
да ме включат, но не знам защо не са ме включили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други?
Госпожо Стоянова в Доклади по дела, жалби и сигнали?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, Георги
Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, преди да започнем с точка първа, в папката с моите
инициали от днешна дата, в подпапка „План“ с вх. № НС-23246/27.09.2022 г., както възложихме на IT-експертите, те са
актуализирали предложения от тях План за проверка съобразно
проведеното вчера обсъждане по тази тема.
От този план дейностите по точка 1 бяха извършени въз основа
на протоколно решение на Централната избирателна комисия от вчера
и за действията бяха съставени приемо-предавателни протоколи,
подписани от трима членове на Централната избирателна комисия и ITекспертите, които са посочени в точка 1 като отговорни за
извършването на тези действия. В резултат на това бяха направени 7
броя копия на флашката за изчисляване на хеш кода, които в момента
се съхраняват в Централната избирателна комисия.
Предлагам ви да одобрим така предложения План за проверка,
както и графика, по който той да бъде извършен – от днес,
27 септември, до 30 септември 2022 г. включително, както и да бъдат
съставени съответните документи, така както е предложено в Плана, и
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резултатите от проверката да бъдат предоставени на Централната
избирателна комисия.
Към Плана е приложена и таблица, в която да се попълват
данните, свързани с извършената проверка. За целите на извършената
проверка ви предлагам освен да одобрим Плана, да предоставим на ITекспертите седемте броя флашки по опис на техните серийни номера,
както и един брой машина за гласуване, която се намира в Централната
избирателна комисия, и от днес след обяд да започне извършването на
тази проверка.
Имате ли изказвания и други предложения?
Моля, режим на гласуване.
В тази връзка може би, колеги, трябва да изпратим и писмо до
„Жандармерията“, с копие до „Карго-партнер“.
Господин Войнов, ако имате готовност с писмото, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моята папка има проект на
писмо до ГД „Жандармерия“, разбира се, ще бъде с копие до „Каргопартнер“, в което изискваме да бъдат допуснати в склада на „Каргопартнер“ за периода от 27 септември до 30 септември 2022 г., ще бъде
написан целият състав на Централната избирателна комисия плюс
седемте експерти. Също така към писмото ще се добави, че на
27 септември 2022 г. следва да бъде допуснато внасянето в склада от
отговорните лица на един брой СУЕМГ, което ще бъде обратно
изнесено от склада на 30 септември 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, Георги
Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
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Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА
НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
Господин Георгиев, заповядайте по точка първа.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам проект с вх. № 1461 относно
регистрация на СНЦ „Истината за Стара Загора“ за участие с
наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври
2022 г.
Постъпило е заявление с вх. № 15 от 26 септември 2022 г. от
сдружението, представлявано от Я. Г. Я., за участие с
наблюдатели в страната в изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г.
Към заявлението са приложени изискуемите пълномощно в полза
на 237 лица; декларация по образец – общо 237 броя, и 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.
От изричната проверка на лицата се установява, че към датата на
регистрацията 236 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс,
а за едно лице са установени несъответствия.
Предлагам Централната избирателна комисия въз основа на това,
че са представени всички изискуеми документи, резултатът от
проверката и на основание съответните членове от Изборния кодекс и
Решене № 1235-НС/13.08.2022 г. да
„РЕШИ:
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Регистрира Сдружение СНЦ „Истината за Стара Загора“ за
участие с наблюдатели в изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г. като българска неправителствена организация.
Регистрира като наблюдатели за страната 236 упълномощени
представители на сдружението, както следва по списък.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта на
господин Георгиев има ли изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение е № 1482-НС/27.09.2022 г.
Продължаваме с точка втора:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е
писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-237 от 26 септември 2022 г.
С него ни уведомяват, че допълнително са установили липсата на един
комплект смарткарти за машина за една избирателна секция и молят да
осигурим комплект смарткарти.
В тази връзка предлагам да изпратим писмо до „Информационно
обслужване“, с което да ги помолим допълнително да параметризират
още пет броя смарткарти за един брой СУЕМГ за съответната
избирателна секция. Проектът на писмо е в моята папка.

8

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,
гласуваме.

моля да

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е още едно
Писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-249. То е в отговор на
нашето писмо от вчера, с което ги попитахме да ни дадат повече
разяснения за нуждата от 33-те броя лаптопи.
От „Сиела Норма“ АД ни уведомяват, че броят на лаптопите е
определен на база предишния опит, свързан с дейностите по
инсталиране и тестване на машините, а също така във връзка с
изпратеното искане от Централната избирателна комисия да водят
отчет на серийните номера на СУЕМГ, тъй като серийните номера, за
да се сканират, се обработват с бар код скенери, които са свързани с
лаптопи.
И молят да вземем под внимание, че преди да са на разположение
в склада тези лаптопи не могат да започнат работа по инсталиране на
СУЕМГ, което очакват да стартира днес не по-късно от 14,00 ч.
В тази връзка според мен отговорът е убедителен, предлагам да
изпратим писмо до Жандармерията с копие до „Карго-партнер“ , с
което да разрешим да бъдат внесени тези лаптопи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, госпожо
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Понеже чувам, че едната от причините да
бъдат внесени лаптопите е, за да могат да дадат информация за
движението по сериен номер на машините, аз нямам спомени да сме
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получили информация по серийния номер на машините, които
заминаха извън страната.
Ако някой колега си спомня, защото господин Георгиев
докладваше „Машинно гласуване“, докато колегата Войнов
отсъстваше, аз нямам спомен да са ни изпратени.
Много моля да поискаме, ако трябва и с отделно писмо, в спешен
порядък днес да ни бъде изпратена информация с номерата на
машините – коя машина в коя държава е заминала, за извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада на
господин Войнов, явно застраховането няма значение.
Има ли изказвания или други предложения?
Моля да гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева); против – няма.
И сега, колеги, предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“
АД и до Министерството на външните работи в спешен порядък да ни
предоставят списък със серийните номера на машините за гласуване
извън страната по държави и места.
РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам днес до 16,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, днес до 16,00 ч.
Имате ли други предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева); против – няма.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам да изпратим писмо и до
„Карго-партнер“, за да им напомним, че сме дали указания да въвеждат
в складовата система движението на всяка машина и да ни информират
при напускането на територията на склада на машини, поради което
следва да ни уведомят относно…
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Не сме давали указание да предоставят
информация за напускането на машините.
РОСИЦА МАТЕВА: Добре, тогава предлагам в момента да им
кажем, че следва да ни информират всеки ден кои номера машини
напускат склада, като в спешен порядък днес да ни изпратят
информация за машините, които вече са напуснали склада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,

други

предложения?
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Искам само да допълня. В текста на
писмото до укажем тези списъци и справки за машините да бъдат в
Excel, за да е възможна обработката на информацията, защото обемът
вече нараства като бройки серийни номера машини. Просто да бъде
указано изрично да бъде предоставено в този вид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от
Министерството на електронното управление с вх. № НС-0482/26.09.2022 г. относно проект на правила за достъп до изходен код,
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който ще се използва за произвеждане на изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
С оглед изпълнение на изискването на чл. 213а, ал. 3 от Изборния
кодекс и във връзка с Решение № 1389-НС/05.09.2022 г. на
Централната избирателна комисия. Министерството на електронното
управление е подготвило Проект на правила относно условията и
изискванията за предоставяне на достъп до изходния код на
съответните представители. Молят за нашите предложения по проекта
на правила до края на работния ден на 26 септември 2022 г.
Писмото освен до Централната избирателна комисия е изпратено
и до Държавна агенция „Национална сигурност“ и до „Сиела Норма“
АД.
Тъй като срокът за предложенията е изтекъл, докладвам го за
сведение и запознаване.
Уважаеми колеги, писмо вх. № НС-23-236 от „Сиела Норма“ АД.
То е до Министерството на електронното управление с копие до
Централната избирателна комисия и е в отговор на писмо на
Министерството на електронното управление.
Информират, че не са правили промени в параметризиращия
софтуер за предстоящите избори на 2 октомври 2022 г. За сведение го
докладвам.
Писмо вх. № НС-04-02-297 от ГД „Жандармерия“. Уведомяват
ни, че за периода от 23 до 26 септември 2022 г. е била създадена
организация за изпълнение на указанията в писмата, които сме
изпратили. Също за сведение.
И едно писмо с вх. № НС-06-141/26.09.2022 г. от община
Ветрино. Искат да им предоставим график за разставяне на машините
по секции: „Моля да ни бъде предоставен график за разставяне на
машините за гласуване по секции преди изборния ден – 1 октомври
2022 г.“
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Тъй като още не сме получили логистичния план от „Сиела
Норма“ АД, предлагам да остане за сведение. След като го получим, ще
уведомим всички общини и районни избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка?
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви, то е и свързан
доклад към последното, изложено от колегата Войнов, предполагам
поради отсъствието последните дни не се е снабдил с необходимата
информация, индикативния график за доставка на СУЕМГ в страната за
гласуването на 2 октомври 2022 г. Той беше изпратен миналата
седмица от „Сиела Норма“ АД към Централната избирателна комисия,
за да може да бъде съгласуван с районните избирателни комисии. В
поставения от Централната избирателна комисия срок на районните
избирателни комисии до 23 септември 2022 г. постъпиха отговори,
някои от които и след това.
Всичката тази информация е обобщена, в моята папка от днешна
дата има подпапка „Доставка СУЕМГ в РИК-ове“. В нея са сложени
всички отговори от районните избирателни комисии заедно с
предложенията на някои от тях по промяна в така посочения график.
И извън тази папка има проект на писмо, което ви предлагам да
бъде гласувано, до „Сиела Норма“ АД, с което да им изпратим
обобщената справка за информацията от районните избирателни
комисии и тяхното потвърждение на графика или предложения за
промени, които да бъдат съобразени и уточнени, след което „Сиела
Норма“ АД да ни изпрати окончателния график за доставка на
машините за гласуване в страната в изборите на 2 октомври 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания или предложения по текста?
Моля да гласуваме.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
Следващ докладчик – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам заведени протоколи с
входящи номера НС-00-275-4, НС-00-275-5 и НС-00-275-6 – всичките
от 26 септември 2022 г., свързани с предаването на общо 10 комплекта
или 50 броя смарткарти от „Информационно обслужване“ АД на
Централната избирателна комисия.
И с вх. № НС-00-275-7/26.09.2022 г. – приемо-предавателен
протокол за предаване на „Сиела Норма“ АД от Централната
избирателна комисия на общ брой карти, разделен съгласно две писма,
най-напред 89 комплекта или 445 броя и освен това допълнително
8 комплекта или 40 броя карти за съответните специализирани
устройства за машинно гласуване.
Протоколите ще бъдат заведени там, където са и предишните от
същия вид, на едно и също място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка и
аз ще върна на доклад писмо, което съм ви докладвала за запознаване,
но беше свързано с извършване на проверка.
С писмо от 23 септември 2022 г. с вх. № НС-04-77
Министерството на електронното управление бяха поискали да бъде
осигурен достъп до склада за съхранение на машините на две лица. В
писмото се сочеше, че е за извършване на проверка на
функционалностите на машина за гласуване конкретно в избирателна
секция извън страната.
В последствие във връзка с изпращането за проверка на органите
на МВР и ДАНС на всички лица, за които се иска достъп до склада,
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изискахме от Министерството на електронното управление данни за
двете лица – три имена и единни граждански номера, за да може да
бъдат изпратени за проверка. И на 23 септември 2022 г. беше изпратено
писмо до Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция
„Национална сигурност“.
С писмо вх. № НС-04-02-294/26.09.2022 г. сме получили
резултата от извършената проверка от Държавна агенция „Национална
сигурност“ и с писмо вх. № НС-04-02-303/26.09.2022 г. сме получили и
резултата от проверката, извършена от органите на Министерството на
вътрешните работи.
В писмото, с което се предоставиха данните на лицата, за да
може да бъде извършена проверката, Министерството на електронното
управление отново посочва, че предложените от тях експерти ще
извършват тестване на машина с цел проверка на функционалността на
устройствата, предназначени за провеждане на изборите извън
страната, както и че ще се проверява изобразяването на бюлетина без
преференции.
Предвид

времето,

когато

беше

получен

резултатът

от

извършваната проверка, както и обстоятелството, че машините за
гласуване извън страната, по информация на Министерството на
външните работи и техния логистичен план, на 23 септември 2022 г.
окончателно бяха предадени чрез дипломатическо карго за
транспортиране извън страната, ви предлагам да изпратим отговор до
заместник-министъра на електронното управление в отговор на тяхното
писмо, с което можете да се запознаете в папка с моите инициали от
днес – проекта на отговор.
Колеги, по проекта на отговор до Министерството
електронното управление имате ли предложения?
Моля, режим на гласуване.

на

15

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – 3 (Димитър Димитров, Ерхан Чаушев и
Йорданка Ганчева).
Колеги, продължаваме с точка трета:
ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ НС-23-245 от един български гражданин, който ще е член на СИК в
Женева. Той се обръща към нас по въпроси, касаещи състава на
секционната комисия и контакти.
Докладвам ви го за сведение и запознаване, тъй като тези неща са
в обхвата на дейностите, които Министерството на външните работи
ще извърши с членовете на секционните комисии – вх. № НС-23245/27.09.2022 г.
Докладвам ви писмо вх. № НС-22-336. Отново писмо от
гражданка, която ни обръща внимание за една от секционните
избирателни комисии – че е установила дублиране на имена, но
всъщност тази грешка е отстранена. Става въпрос за Дрезден-1 и
Дрезден-2 – едно и също лице. Грешката е отстранена и това ще бъде
отразено в решението, което в момента се публикува на сайта на
Централната избирателна комисия. Докладвам за сведение и
запознаване.
Докладвам ви също и писмо с вх. № НС-23-250/27.09.2022 г. от
„Сиела Норма“ АД в отговор на наше писмо изх. № 23240/26.09.2022 г.
Припомням ви, че с това писмо Централната избирателна
комисия изпрати на „Сиела“ указания в срок до 28 септември 2022 г. до
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12 часа на обяд да ни предоставят телефоните на техниците, които ще
обслужват секциите извън страната, за да бъдат предоставени тези
контакти на Министерството на външните работи с
организирането на работата в предизборния и в изборния ден.

оглед

Писмото ни беше изпратено въз основа на изричната молба на
Министерството на външните работи, което на практика разполага
само с няколко дни до изборите, за да изпълни всичките си
ангажименти по организацията и техническото обезпечаване на
дейността на секционните избирателни комисии извън страната.
В писмото, което ни изпраща „Сиела Норма“ АД за втори път
вече, защото с първото изпратено такова писмо те ни подадоха списък с
имена и лични данни на лица, без контакти, като уточняват, че
съгласно договор № 20 от 9 септември 2022 г. имат ангажимент найкъсно до един ден преди датата на изборите да предоставят на
Централната избирателна комисия по договорните условия три имена,
ЕГН, гражданство на техниците и номерата на избирателните секции, в
които ще обслужват СУЕМГ. Съответно контакти няма предоставени.
В това писмо аз виждам същия отговор, по нищо не се
различава. Напомнят ни, че по предвидените в договора срокове до
един ден преди изборите могат да ни предоставят тази информация, но
тъй като мисля, че има някакво неразбиране от страна на „Сиела
Норма“ АД какво точно искаме от тях, ви предлагам да им изпратим
още едно писмо, като, разбира се, уведомим и Министерството на
външните работи, че към момента не можем да им предоставим
исканата от тях информация, тъй като изчакваме „Сиела Норма“ Ад да
ни я предостави.
И да уточним в писмото до „Сиела Норма“ АД, че ние нямаме
претенции по отношение на договора и не претендираме предоставяне
на информация по клаузите по този договор. Ние искаме от тях да
окажат нормалното в такава ситуация съдействие на Министерството
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на външните работи и на Централната избирателна комисия по
отношение на организационния процес, тъй като, както казах,
контактите на техниците са необходими за извършването на дейности
по обезпечаване на дейността на секционните избирателни комисии в
предизборния и изборния ден и това няма нищо общо с предоставената
информация –лични данни – три имена, ЕГН и гражданство на
техниците, по Договор № 20 от 9 септември 2022 г.
Та в този смисъл това ми е предложението. На базата на отново
получения непълен отговор от „Сиела Норма“ АД по отношение на
исканата информация във връзка с организацията на изборите да им
бъде изпратено писмо, с което да им се напомни, че сроковете
продължават да текат и до изборите на практика има няколко дни.
На Министерството на външните работи да изпратим писмо и да
им укажем, че в мига, в който ги получим от „Сиела Норма“ АД, ще им
бъдат предоставени.
Писмото можете да видите в моята папка – № НС-23250/27.09.2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

по

предложението на госпожа Стоянова за писмото до „Сиела Норма“ АД
има ли изказвания, предложения?
Моля да гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, следващ докладчик – госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Връщам на доклад за запознаване към
момента, тъй като разбрах от колегата Томов, че утре ще приемаме
реда за приемане на документи и обработка на ВКП.
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Входящ № НС-23-146/16.09.2022 г. Аз съм го докладвала, ние го
обсъдихме по приемането на Методическите указания извън страната и
е съобразено и би следвало да бъде част и от реда за приемане.
И вх. № НС-00-220/16.09.2022 г. е предложението

на

„Информационно обслужване“ АД за движение на документи, което
ние също обсъдихме на работна група, и, доколкото аз разбрах, този
ред се възприема.
Ще ги предоставя на колегата Томов за съобразяване при доклада
на реда за приемане на ВКП.
И на мой доклад отново е писмото, което ви докладвах вчера, аз
си изразих мнението. Днес Централната избирателна комисия го е
обсъдила, за съжаление не можах да присъствам на работната група, но
предполагам, че колегата Томов ще внесе отговор на писмото до
Държавна агенция „Национална сигурност“ с вх. № НС-04-02-293, а
именно за съобщенията, които да се изпращат чрез ВКП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължаваме
с точка четвърта:
МЕДИЙНИ ПАКЕТИ.
Заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Първо имаме едно запитване. То е от Телевизия „Евроком“.
Отнася се до медийния пакет на ПП „Атака“.
Стойността на запитването е 1920 лева с ДДС.
Предлагам да одобрим това запитване, за да могат да подготвят
своят договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,

моля да

гласуваме.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
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Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова и
Цветанка Георгиева), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам и два договора, които ще
предложа за одобрение.
Номер НС-24-25/26.09.2022 г. е договор, сключен между ПП
„Атака“ и Студио „Медия“, което се оказа, че е регионална телевизия,
Канал 0 или нещо подобно.
Договорът е на стойност 1176 лева. Имаме медия план.
Моля да одобрим този договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,

моля да

гласуваме.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева и Севинч Солакова), против
– няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И още един договор. Той също е на ПП
„Атака“. Сключен е с „Вис виталис Самарски и сие“. Става въпрос за
цена на медийна услуга 1140 лева с ДДС. Това е локално радио с
регистрация в Казанлък.
Моля да одобрим този договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим на
гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Емил Войнов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева и Севинч
Солакова), против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само да добавя, че вх. № е 24-207,
който, изглежда, пропуснах в съобщението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължаваме
с точка пета:
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ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо от
Районната избирателна комисия на Втори изборен район – Бургаски, с
което ни уведомяват, че със свое Решение № 187-НС от 26 септември
2022 г. Районната избирателна комисия е заличила регистрацията на Б.
Р.
Р.
като
кандидат
за
народен
представител
в
изборите за народни представители под № 15 в листата на Коалиция
„Продължаваме промяната“. Подадено е заявление от лицето.
В тази връзка ви предлагам да изпратим писмо до Районната
избирателна комисия – Бургас, с което да им напомним, че следва да
укажат на всички секционни избирателни комисии в изборния район в
деня преди изборите да зачертаят името на кандидата на таблата с
кандидатските листи пред и във изборното помещение.
Писмото е във вътрешната мрежа в папката с моите инициали –
проектен № 40-99.
Колеги, оттеглям предложението си. Ще изчакаме и ще уведомим
районните избирателни комисии, в които има заличени кандидати, след
като вече е отпечатана информацията за кандидатските листи, която се
поставя пред и във изборното помещение, за малко по-късно, може би
за четвъртък или за петък, за да можем да видим дали има и други
такива заличени кандидати, и евентуално тогава – в петък или в събота,
ще уведомим и „Информационно обслужване“ – за такива кандидати,
които са заличени след срока, в който можем да правим промени в
електронната бюлетина, и след като са отпечатани кандидатските
листи, какво да се случва с евентуално подадените преференции за тях.
Така че решението на РИК – Бургас, ви го докладвам в момента
за сведение.
Колеги, тъй като днес в 17,00 ч. изтича срокът за регистрация на
кандидатски листи в частичните избори за кметове на кметства на
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23 октомври 2022 г. и днес, въпреки че има затруднения с ползване на
системата …, поне с моя електронен подпис, опитах се да проверя и
това, което успях да установя, е, че до момента няма въведена нито
една кандидатска листа от тези общински избирателни комисии, които
организират частичните избори.
Едновременно с това ви докладвам писмо с вх. № ЧМИ-15-90 от
26 септември 2022 г., изпратено от ОИК – Мездра, с което ни изпращат
списък с данни на заявени за регистрация кандидатски листи за
частичен избор за кмет на кметство с. Боденец.
И вземам повод от това, докладвам го за сведение в момента и ви
предлагам, ние сме изпратили едно писмо до осемте общински
избирателни комисии, с което сме им указали да въвеждат в системата
… всички данни на партиите, подали документи, както и на техните
кандидати. Да им напомним, че след изтичане днес на срока трябва да
въведат данните на всички кандидати в системата и да ги изпратят на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
предложения, изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, следващ докладчик в тази точка – господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо Председател.
Ще докладвам за сведение два входяща номера.
Първият е междинен отчет на Радиокомпания Си. Джей ООД за
периода 19 – 23 септември 2022 г. с вх. № 25-15/5. Това е междинен
отчет по-скоро по разяснителната кампания. Има някъде такава папка –
междинен отчет, какво са излъчили и колко са излъчили.
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Имаме и един въпрос, който е: как да се регистрирам към
медийни доставчици?
Ще отговорим с две изречения – вх. № НС-20-67 от 26 септември
2022 г. – за сведение, разбира се. По това време регистрация на
доставчици може да важи за следващите избори.
И предлагам в нова точка да бъде обособен докладът за
обществената поръчка по компютърната обработка и договорът, който
трябва да сключим с „Информационно обслужване“ АД.
Това е решение, с което приемаме доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има решение за избор
на изпълнител, нали?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, има проект на решение в точката
„Компютърна обработка“ и ще кажа кой е – протоколи и доклади на
комисията, доклад на комисията…
Със сигурност има проект на решение, гледах го сутринта.
Да, това е най-долу, номер няма, но е от 26 септември 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
по
предложението на господин Димитров за нова точка в дневния ред –
Проект на решение за определяне на изпълнител по обществената
поръчка относно възлагане на компютърната обработка на данните в
РИК и в ЦИК в гласуването на 2 октомври 2022 г.
Предлагам ви това да бъде точка 7.
Други предложения има ли?
Ако няма, моля да гласуваме допълването на дневния ред.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Господин Димитров, в „Административни преписки“ имате ли
други доклади?
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нямам друг доклад, благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре,

тогава

заповядайте в новата точка седма. Имате ли готовност? Ако искате,
малко по-късно.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам готовност и мога да докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към
точка седма от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ПО ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ОТНОСНО ВЪЗЛАГАНЕ НА
КОМПЮТЪРНАТА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ В РИК И В ЦИК В
ГЛАСУВАНЕТО НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, има втори уърдовски файл в
папка „Обществена поръчка“ – доклад на комисията, изписани са
всички процедури, поредности, разговори, описани са протоколите от
първи до четвърти, които са различни, тъй като първите два са от
преговори, а трети и четвърти са от заседания на комисията, назначена
по обществената поръчка. Описано е подробно, особено в последния,
четвърти текст, какво сме приели и какво сме отхвърлили от
предложените корекции на текстове в договора. Предложенията за
корекции са направени от изпълнителя.
Като цяло бяха отклонени желанията на изпълнителя да се
редактира точка 3.5., както и точката, отнасяща се до попълването на
работата на тези, които са упълномощени да наблюдават организацията
и технологията в изборния ден, отнасяща се до дневника, който ще
бъде автоматизиран и ще се попълва, както и за предоставяне на
данните от тези записи. Точката в договора е 4.1.4.
Подобен текст има и в точка 7, всъщност не е точка 7, по-ранна
точка е – да се предадат всички документи, свързани с изпълнението на
поръчката.
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Толкова по доклада. Докладът е коректен, подробен, подписан е
от всички участници в преговорите и заседанията на комисията при
определяне на изпълнителя на обществената поръчка.
Имам един проблем. Поне един от членовете на комисията каза,
че би било по-редно преди да гласуваме доклада и договора, все пак да
се опитаме да постигнем споразумение с изпълнителя, тъй като се
отнася до неговите задължения.
По моя преценка те не поемат излишни задължения, които са
извън обхвата на предмета на договора. Въпросът е до съгласуване на
някои технически стъпки.
Това е моят доклад.
Текстът, който е предложен, е да се утвърди с решение на
Централната избирателна комисия съответният протокол и докладът, с
който се приема работата на комисията, да се подпише от председателя.
Да се утвърди окончателен вариант на договора, който, разбира се, след
това трябва да се оповести в ЦАИС заедно с всички протоколи от
заседанията на комисията, както и протоколи от преговорите.
Предлагам да утвърдим доклада с решение с номер. Това е
предложението. Утвърждавайки доклада, на практика ще одобрим и
договора.
Добре, засега с протоколно решение
изпълнител, решението ще получи номер.

за

определяне

на

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, от доклада на
господин Димитров разбирам, че се прави предложение въз основа на
изложеното и документите, които са публикувани на вниманието на
Централната избирателна комисия, ЦИК да одобри доклада на
комисията и нейната работа, ведно с приложенията към доклада.
Господин Димитров, това ли е Вашето предложение?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, това е моето предложение.
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И тъй като в работата на комисията имаше и други колеги, някои
са присъствали на част от преговорите, други – на целите преговори,
могат да изкажат някакво мнение по предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по направения доклад?
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз мога само да кажа, че това, което
председателят на комисията сподели като доклад, е така. Аз като член
на комисията го потвърждавам. Не знам кой член на комисията е
изразил несъгласие с това, че според него трябвало договорът отново
да се обсъжда, но от протоколи № 1 и № 2 – клаузите на договора,
който се предлага да одобри Централната избирателна комисия, са
обсъдени заедно с поканения за Изпълнител и всичко, което е
постигнато като съгласие по тези клаузи на договора, е включено в
проекта на договор.
Имаше момент, в който един от членовете на комисията си беше
позволил да изпраща варианти на договора на Изпълнителя без
санкцията на комисията, но в крайна сметка този проект на договор,
който се предлага, е обсъден от комисията и в него са въведени
промените на базата на постигнатите договорености с изпълнителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
изказвания? Няма.

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

други

Подлагам на гласуване Централната избирателна комисия да
приеме доклада от работата на комисията ведно с приложенията към
него.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Гергана Стоянова, Георги
Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Заповядайте, господин Димитров, с проекта на решение.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Проект на решение – в същата папка,
под „Доклад на комисията“ и в уърдовските варианти на протоколите.
Текстът на решението е…
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във Вашата папка,
файлът се нарича…
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, виждам го, но не мога да го отворя.
Имам проблем с отварянето на някои от файловете.
Решението е на основание съответния член и Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки, чл. 18, чл. 57, ал. 1, т. 33
във връзка с § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс,
във връзка със съответните наши решения, заповедта на председателя
за назначаване на комисията за провеждане на преговорите,
протоколите от проведените преговори и докладът, който току-що
утвърдихме, одобрен с протоколно решение.
Описано е кога е открита процедурата, на какви основания и така
нататък, заповедите.
Решението е: „Определя за Изпълнител на обществената поръчка,
открита и проведена при условията на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от
Закона за обществените поръчки и чл. 65, ал. 1 от ПП ЗОП.“
Уникалният номер на поръчката е този, който е получен.
„Възлага изпълнението на дейностите по процедурата на
договаряне без предварително
обществената поръчка.“

обявяване

на

възлагането

на

Предметът на поръчката е: „Възлагане на компютърна обработка
на данните от РИК и ЦИК за гласуването и издаване на бюлетин на
ЦИК с технически носител за резултатите от изборите“.
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Възлага изпълнението на този предмет на участника –
„Информационно обслужване“ АД, със съответния адрес и седалище.
Упълномощава председателя на Централната избирателна
комисия да подпише с определения за Изпълнител участник –
„Информационно обслужване“ АД, договор за изпълнение на предмета
на обществената поръчка.
На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 от ЗОП и на чл. 19а, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 и т. 4 от ПП ЗОП настоящото решение, протокол и доклада от
резултатите от работата на комисията да се публикуват едновременно в
Регистъра на обществени поръчки към електронната преписка на
обществената поръчка и съответно решението подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се
запознаете с проекта на решение.
Има ли изказвания по проекта на решение или предложения?
Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, Георги
Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева),
против – няма.
Решението е № 1483-НС/27.09.2022 г..
Колеги, преди да прекъснем заседанието, заповядайте, господин
Войнов, по точка втора.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми
колеги, постъпило е писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-252. С
него предоставят на Централната избирателна комисия на електронен
носител резултатните файлове за всяка районна избирателна комисия с
молба да ги предадем на „Информационно обслужване“ АД с цел
верифициране на резултатните файлове.
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И тъй като дискът е в един екземпляр, предлагам да вземем
решение дискът да се копира, за да остане един екземпляр в
Централната избирателна комисия, а с писмо да предадем оригиналния
диск на „Информационно обслужване“ АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друго
предложение?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Димитър
Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна
комисия. Ще продължим в 14 часа.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
В залата сме 11 членове, имаме кворум.
Продължаваме с доклади в точка пета от дневния ред.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви, госпожо Председател!
Колеги, във връзка с предишно наше писмо, с което
информирахме „Информационно обслужване“ АД, за съгласуване на
представен приемо-предавателен протокол между РИК и ЦИК, днес
връщам обратно това на доклад, за да предложа на вниманието ви с
оглед на предвиденото в проекта на Оперативен план районните
избирателни комисии да представят опис на секциите с машинно
гласуване с посочен брой на флашките и на смарткартите, които
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предават. Тоест, наличните както по секции, така и общият брой за
района.
Миналата година това не беше част от съдържанието на
протокола и всички, които приемахме документите от районните
избирателни комисии, трябваше да го изписваме на ръка.
Сега обаче ние бихме могли да поискаме от „Информационно
обслужване“ АД това да стане част от съдържанието на протокола.
Проектът на писмо до „Информационно обслужване“ АД е във
вътрешната мрежа като допълнение към предходно наше писмо. Да
предложим нова точка като опис на секциите с машинно гласуване, с
брой флашпамети и смарткарти.
Ще предложа отдолу да добавим изрично уточнението, че при
възможност „Информационно обслужване“ АД да отпечата в приемопредавателния протокол броя на флашпаметите и смарткартите за
съответния изборен район. Така ще ни бъде по-лесно да установяваме
разликата, вместо да правим изчисленията по време на приемането на
документите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

има

ли

изказвания или предложения?
Моля да гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение докладвам писмо,
което сме получили от секретаря на община Бургас, с вх. № НС-14-15
от 26.09.2022 г. Информират ни, че на основание Решение № 1244
комисия

в

общинската

администрация

е

отворила

запечатано

помещение с изборни книжа и материали с цел предаване за
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унищожаване на неценни изборни книжа и материали с изтекъл срок на
съхранение. Става въпрос от изборите за президент и вицепрезидент на
06.11.2016 г. и нов избор на 13 ноември, както и от изборите на
04.04.2021 г. и 17.07.2021 г.
Комисията е констатирала; описано е състоянието на
помещението с изборните чували, в които се съхраняват изборните
книжа и материали и запечатването. Макар да не са представени всички
документи по Решение № 1244, с оглед на пълнотата на информацията,
която се съдържа в писмото, не правя предложение за изпращане на
такова искане до общинска администрация Бургас. Докладвам ви го за
сведение.
От община Червен бряг сме получили писмо с вх. № ЦИК-14-11
от 26.09.2022 г. Отново на основание Решение № 1244 са отворили
запечатаните помещения с цел архивиране на изборните книжа и
предаването им на „Държавен архив“. Отново са посочили в писмото
цялата информация, която трябва да бъде получена в Централната
избирателна комисия на основание Решение № 1244. Писмото е от
кмета на общината. Също не са приложени документите съгласно
Решение № 1244, но информацията е пълна, поради което не правя
предложение за изпращане на писмо с искане на заверени копия от
протоколи и заповедта.
Колеги, докладвам ви само за сведение писмо с вх. № НС-02-43/
26.09.2022 г. Това е график на дежурствата от сектор „Квестори“ –
служители от Народното събрание. Ще се предостави, за да може да се
класира в обособената папка с оглед на работата по приемането на
документите от районните избирателни комисии.
Получили сме писмо от община Септември с вх. № НС-06-142/
26.09.2022 г. Към писмото са приложени копия от заповедта за
изменение на заповедта за образуване на избирателните секции на
територията на община Септември. Става въпрос за мотивирана
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заповед въз основа на постъпило също мотивирано предложение от
кмета на кметство Симеоновец. Променен е адресът на избирателна
секция с посочения номер в с. Симеоновец.
Тъй като секцията е за машинно гласуване, предлагам ви да
изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД и до „Информационно
обслужване“ АД, за да ги уведомим за промяната в адреса на секцията
с посочения номер в с. Симеоновец, община Септември.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим на
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от
областния управител на област София за промяна в списъка на
отговорните лица за получаване на бюлетините за 24.Изборен район.
Предлагам ви да изпратим писмо до Печатницата на БНБ с копие
до министъра на финансите и до МВР за тази промяна, като посочим
името на лицето, което е оправомощено от областния управител със
заповед от 26.09.2022 г. за изменение на заповед от 09.09.2022 г. с
данните на лицето – три имена, ЕГН и телефон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим на
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение
получени констативни протоколи от областна администрация –
Силистра, Бургас, Видин, Русе. Това са по графика от вчерашния ден за
доставка на бюлетините.
В тази връзка ви информирам, че днес по график са предадени
бюлетините за изборни райони Пазарджик, Разград, Сливен, Смолян,
Стара Загора, Търговище, Шумен и Ямбол. Безпроблемно всички
транспортни средства са по назначение.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-04-02-304/26.09.2022 г., № НС04-02-305/26.09.2022 г. Това са писма от Национална дирекция
„Полиция“ във връзка с извършена проверка на списъците на
„Информационно обслужване“ АД за осигуряване на достъп до
Изчислителния пункт на Централната избирателна комисия.
Уважаеми колеги, тъй като в писмата, които преди малко
цитирах, се съдържат имена на лица, които следва да бъдат изключени
от списъците на „Информационно обслужване“ АД, докладвам ви
писмо с вх. № НС-00-278/27.09.2022 г. С това писмо от
„Информационно обслужване“ АД сме получили актуализираните
списъци на лицата, за които се иска достъп до Изчислителния пункт.
Изчакваме само последната проверка от ДАНС, за да можем да
изпратим тези списъци до Народното събрание, съответно до главния
секретар и звено НСО.
Колеги, във вътрешната мрежа има един проект на писмо до
всички районни избирателни комисии. Във връзка със създаване на
възможност за една по-нормална организация в предизборния ден и в
изборния ден във връзка с координацията на работата на техниците по
техническото обслужване на машините ви предлагам да изпратим това
писмо до всички районни избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим на
гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, последно писмо. Предлагам да
изпратим писмо до ОИК – Вълчи дол. Съгласно Решение № 1823-МИ
от 09.06.2020 г. да одобрят предпечатния образец на бюлетината за
гласуване в частичния избор за кмет на община на 09.10.2022 г.
Проектът на писмо е във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля да гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик е господин Баханов.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, по е-mail е пристигнало
искане с вх. № НС-04-02-285/23.09.2022 г. от СДВР за разследване във
връзка с досъдебно производство, като желаят да им предоставим
информация относно това към 30.10.2021 г. – изброени са няколко лица
– дали същите са били кандидати в предизборната кампания за
изборите за президент и вицепрезидент на Република България на
14.11.2021 г. и дали към настоящия момент някой от тези лица участва
като кандидат в предизборната кампания за български парламентарни
избори, провеждащи се на 02.10.2022 г.
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Изготвена е справка от деловодството на Централната
избирателна комисия и по отношение на едно от лицата, същото е било
независим кандидат за вицепрезидент на 14.11.2021 г., а другите лица с
изключение на едно, са кандидати в различни избирателни райони на
територията на Република България. Писмото е изготвено в табличен
вид.
Предлагам така да се изпрати. Ако не, трябва да се опише в
текстови вид за всяко едно от лицата къде е кандидат, тъй като едни от
лицата са кандидати в повече от един избирателен район, тоест, в два
избирателни района.
Предлагам да изпратим отговор с исканата информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има

ли

изказвания по предложението на господин Баханов.
Моля да гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Димитър
Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото писмо, колеги, е с вх. № НС04-02-287/23.09.2022 г. от РУ– Карлово, ОД на МВР – Пловдив. Те
желаят във връзка с проверка по тяхна преписка – на Районна
прокуратура – Пловдив – да им изпратим решение за избор на членове
на секционната избирателна комисия в секция № 477, Обединено
Кралство Англия и Северна Ирландия, гр. Лондон в изборите за
Народно събрание на 11.07.2021 г., в което същите са упоменати
поименно, както и справка дали същите гласуват по прави в
съответната секция, в която са членове на СИК.
На второ място, другото, което ви предлагам, е да приемем
заявление за гласуване в Обединеното Кралство на Д. Ч. с
посочените имена и ЕГН за 11.07.2021 г. и желаят, на трето място,
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протокол и една извадка от машината за гласуване в горепосочената
секция, от която да е виден броят упражнени гласове и брой на
избирателите, упражнили правото си на глас в тази секция,
включително е недействителните такива.
Уважаеми колеги, предлагам, първо, да изпратим писмо до
господин
Ивайло
Филипов,
изпълнителен
директор
на
„Информационно обслужване“ АД, за отговор на втория въпрос и, като
се върне отговорът, а именно дали лицата са подавали електронно
заявление за гласуване, тогава да изготвим окончателния отговор с
отговорите на другите два поставени въпроса.
Така че на първо място предлагам да изпратим писмо до
„Информационно обслужване“ АД за предоставяне на информация
дали лицето е подало електронно заявление. Писмото го има във
вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим на
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Ганчева.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ НС-04-02-296 от ОД на МВР – Велико Търново, с което ни е
поискана информация съгласно прокурорски указания, както е
посочено в писмото, относно данни в СИК № 487 в Обединеното
Кралство за парламентарните избори през месец юли.
Предлагам текст на писмо, което се намира във вътрешната
мрежа, с отговор за предоставяне на данните, с които разполага
Централната избирателна комисия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ
изказвания по предложението?

НЕЙКОВА:

Колеги,

има

ли

Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Димитър
Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик е господин Чаушев.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане от
Областна дирекция на МВР – Монтана, за информация по образувана
преписка по сигнал, с която се иска от ЦИК информация има ли
решение на ЦИК, с което сме приели правила за определяне на
помещения и достъп до тях в изборите на 14 юни 2021 г. Налице ли е
решение за разрешение на достъп до тези запечатани помещения,
подаван ли е сигнал до ЦИК за изтичане на лични данни на членове на
ПП „Има такъв народ“, касаещ дейността на Монтана.
Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има проект на
решение за отговор – изготвена е проверка от администрацията – с
който уведомяваме ОДВР – Монтана, че имаме такова решение, и то е
Решение № 879/08.11.2021 г. Достъпът се осъществява въз основа на
реда на наше Решение № 1244, съответно има препратки на нашия сайт
и в ЦИК не са регистрирани сигнали за изтичане на лични данни във
връзка с дейността на РИК – Монтана.
Предлагам това писмо да се изпрати до ОДВР – Монтана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има

ли

изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Димитър
Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
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Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – господин Георгиев, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № НС06-145/27.09.2022 г. Това е писмо от община Борово, откъдето искат да
дадем указания по какъв начин да бъде отговорено на писмо от
Районното управление на МВР в Девин за предоставяне на поименен
списък или регистър на лицата, подали заявление за гласуване с
подвижна избирателна кутия на предстоящите избори за Народно
събрание на 02.10.2022 г.
Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес ще
видите проект на отговор, в който уведомяваме, че Централната
избирателна комисия е правоприлагащ орган и като такъв ще трябва да
упражнява контрол по прилагането на Изборния кодекс. Решение
№ 1399/08.09.2022 г. урежда реда за образуване на секции за гласуване
на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в
изборите на 02.10.2022 г.
Смятам, уважаеми колеги, че Централната избирателна комисия
няма правомощия да дава указания на общински администрации.
Поради тази причина предлагам такъв проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, госпожо
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на това, че в
писмото на ОД на МВР не се сочи никакво основание, поради което се
изисква този списък, аз предлагам да напишем, че няма основания въз
основа на така представеното копие от писмото на ОД на МВР да се
предостави списъкът на лицата, включени в избирателния списък за
гласуване с подвижна избирателна кутия.
Аз всъщност ще си направя труда да изчета писмото, защото е
много важно да се чуе как се правят проверки и как органи, които
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нямат компетентност, в случая, изисквайки документи, се намесват в
изборния процес.
Не знам дали да не предложа да изпратим това писмо до
омбудсмана на Република България, тъй като вчера прочетохме едно
писмо на орган, загрижен за гаранциите, които държавата създава за
лица от уязвими групи. Лицата с увреждания са точно такава уязвима
група и не може ние да си позволим да продължаваме мълчаливо да
поощряваме полицията да се занимава с лицата с увреждания.
Категорично възразявам Централната избирателна комисия да не
изрази категоричното си становище, че така посоченото писмо не дава
основания за предоставяне на списъците във връзка с предстоящите
парламентарни избори. Създаване на организация за гласуване с
подвижна избирателна кутия не е основание за предоставяне на
избирателния списък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
предложения?

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

други

Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Извинявайте, колеги, но сега току-що
чувам, че на Централната избирателна комисия не й е работа да се
занимава с това. Съжалявам много, но Централната избирателна
комисия е органът, който в държавната структура и в органната
система стои точно заради това – да може да се даде възможност на
всички български граждани да упражнят избирателното си право –
едно от най-важните граждански и политически права, закрепено в
Конституцията, и ние да казваме, че нямаме отношение към това?!
Напротив! Ние създаваме реда за упражняване на това право и трябва
да сме гарантът, че българските граждани могат да упражнят
избирателните си права и не можем просто да казваме: това не ни е
работа, онова не ни е работа.
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Специално това писмо, което е изпратено, много прилича по
съдържание на миналогодишните. Не може да остане орган, безучастен
в случая. Кметовете на общините може наистина да търсят съдействие
от Централната избирателна комисия поради различни съображения.
Но, от друга страна, пък МВР няма право без основание да изисква
списъците и да прави проверки на тези български граждани. Не
забравяйте, това са хора с увреждане, това са уязвими групи хора,
които трябва да получават съдействие от държавните органи, а не
такова отношение .
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друго
предложение или отказване?
Господин Томов, заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Аз съм напълно съгласен с това,
че трябва да съществуват някакви екстраординерни причини, за да
искат да получат подобна информация. Но все пак това писмо е от
кмета към ЦИК, не е от полицията. Кметът няма никаква нужда от
указания от ЦИК, за да отговори и да откаже това искане по
съображенията, които Вие изтъкнахте. Ако те се обръщат към ЦИК,
естествено, би трябвало да реагираме така, както се предлага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз смятам, че кметът съвсем резонно се
обръща към ЦИК. Ако видим писмото на ОД на МВР – Смолян,
мотивировката му е, вижте първото изречение: „Във връзка с
предстоящите парламентарни избори, създаване на организация за
гласуване с подвижна избирателна кутия и обособяване на подвижните
избирателни секции, предоставете ….“ някаква си информация.
Организацията е изцяло в компетентностите на кмета, в случая и
изборните органи. Организацията по отношение на подвижните
избирателни секции, в които гласуват хора с увреждания, не е част от
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компетенциите на МВР. Не знам кога МВР се занимава с организация
на изборите така, както е записано тук, в този текст по отношение на
тази организация. Какво прави? Натиск ли ще оказваме, ще ходим да
събираме по улиците, да гледаме и да правим гимнастики, както едно
време имаше, при предните избори, да проверяваме дали този може да
става, или не може да става, да им влизаме в къщите ли? Какво правим
тук?
Така че не е работа на МВР по производството, каквото и да е
било, да се занимава с организация на подвижните избирателни
комисии, поне видно от този текст. Така че кметът съвсем резонно
пита: в крайна сметка кой се занимава с организацията на гласуването с
подвижни избирателни кутии? И пак ще плашим хората?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
изказвания или предложения?
Дотук постъпиха две предложения – на докладчика, и новите
предложения на госпожа Солакова.
Ако няма други предложения,
предложението на господин Ципов.

подлагам

на

гласуване

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – 2 ( Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).
Заповядайте, госпожо Солакова за обяснение на отрицателен вот.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, гласувах против,
защото това писмо е доказателство, че Централната избирателна
комисия или не осъзнава, или съвсем съзнателно се отказва от
основната си мисия. Жалко за органа, който не си дава сметка, че
неговото становище е много важно в случая не само за кмета на
общината, не само за органа, който е сезирал кмета на общината, но за
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всички, за всички български граждани, където и да се намират по света.
Централната избирателна комисия е точно затова призвана и затова е
създадена – да изпълнява предвидени в Конституцията функции.
Жалко за такъв отказ от изпълнение на функции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Този отговор е пак, че органи, силови органи,
се намесват отново в изборния процес, който е компетентност на
местната власт и изборните органи. И тук Централната избирателна
комисия наистина трябваше да каже, че в крайна сметка всеки си има
компетентности, да си върши работата, а не да навлиза в сфери, където
не им е тяхната компетентност и да не оказва съответния натиск.
Хората да си вършат работата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА: Госпожо Матева,

заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с възникналия дебат не
разбирам защо колегите, които гласуваха против и се изказаха, че
органът Централна избирателна комисия не стои на мястото си, не
предложиха да сезираме министъра на вътрешните работи, който и
като вицепремиер е определен за отговорник по изборите.
Иначе отговорът, който току-що гласувахме, е идентичен с
подобен отговор, изпратен от Централната избирателна комисия по
повод запитване на друг кмет, на друга община. Или има значение кой
е кметът и кое е населеното място, и кой е роден там.
Така че аз правя предложение да се изпрати писмо до министъра
на вътрешните работи и да се обърне внимание, че намесата на
органите на Министерството на вътрешните работи е без основание и
те нямат отношение към организацията на изборния процес. Редът за
гласуване с подвижна секционна избирателна комисия е определен с
посоченото решение на Централната избирателна комисия. Те трябва
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да бъдат внимателни в начина, по който упражняват техните
правомощия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, госпожо
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Имам реплика, защото това изобщо не е
вярно – че в отговор на едни и същи писма, се правят различни
предложения. Това не е вярно!
Който твърди обратното, нека да извади писмата на кмета на
община Бяла и сегашното писмо и да ги сравни. В случая при кмета на
община Бяла писмото, което беше получено там, се позоваваше на
образувано предварително производство за извършване на проверка, а
в този случай няма позоваване на образувана проверка. Разликата е
огромна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, госпожо
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, госпожо
Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Председател!
Колеги, предлагам да включим нова точка в дневния ред с обсъждане
на проект на решение относно реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК
на сгрешен при попълването на протокол с резултатите от гласуването
и получаване на нов протокол и проект на решение относно отваряне
на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа
и материали в изборите за народни представители на 2 октомври
2022 г., в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и
референдуми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

предложения по дневния ред има ли?
Заповядайте, госпожо Георгиева.

НЕЙКОВА:

Колеги,

други
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо Председател, предлагам две
нови точки в дневния ред: Регистрация на застъпници на кандидатска
листа за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. и
втората: Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
предложения има ли?

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

други

Предлагам ви т. 8 да бъде: Проект на решение за предаване на
сгрешен протокол с докладчик колегата Стойчева.
Т. 9: Проект на решение за отваряне на запечатано помещение с
докладчик госпожа Стойчева.
Т. 10: Проект на решение относно регистрация на застъпници на
кандидатска листа извън страната в изборите на 2 октомври 2022 г. с
докладчик госпожа Георгиева.
Т. 11: Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК с докладчик госпожа Георгиева.
Има ли други предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване за допълване на дневния ред.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Колеги, продължаваме с шеста точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпил е сигнал от Съвета за
електронни медии (СЕМ) с вх. № НС-20-66/23.09.2022 г., в който се
сочи, че в телевизионна програма „България 24“ на доставчика на
медийни услуги „Вижън Лаб“ ЕООД във времевия отрязък от 20,53 до
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20,58 ч. на 22 септември е излъчена платена агитационна форма с
участието на кандидата за народен представител от ВМРО А. Д., в
която се съдържат изрази, накърняващи добрите нрави, честта и
доброто име на кандидати за народни представители.
Към този сигнал е приложен и диск с откъс от излъчения
материал.
Аз прегледах излъчения материал. Видно от съдържанието на
този материал е, че съдържа обозначения, че е платена форма, съдържа
както наименованието на Партия ВМРО, така и номера на партията в
бюлетината, от което може да се направи изводът, че това е
предизборен агитационен материал. В този материал се прави коментар
на позицията на представители на Демократична България по
отношение образуването на избирателни секции извън страната.
Използваните в този материал изрази по отношение на
представители на Коалиция Демократична България – Обединение,
става дума за Христо Иванов, Ивайло Мирчев и Антоанета Цонева,
които са и кандидати за народни представители, а именно „те слагат
фесове“, „те вземат в ръката ибриците“, „група лицемери“,
„национални предатели“, „неможаци световни“, „гнусни соросоиди и
грантаджии“, се накърняват добрите нрави, честта и доброто име на
кандидати за народни представители, което представлява нарушение на
разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на посочените в проекта за решение
правни основания предлагам Централната избирателна комисия да
вземе решение, с което установява нарушение по чл. 183, ал. 4 от
Изборния кодекс, извършено от кандидата за народен представител от
ВМРО
А.
Ч.
Д.,
изразяващо
се
в
нарушение
на
добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите за народни
представители Христо Иванов, Ивайло Мирчев, Антоанета Цонева по
програма „България 24“ от 20,53 ч. до 20,58 ч. на 22.09.2022 г.
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Оправомощава председателя на Централната избирателна
комисия да състави акт за установеното нарушение на А. Ч. Д.
Проектът на решение е с № 1466 във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали. Там можете да се запознаете и с видеоматериала от
излъченото обръщение на кандидата за народен представител А. Д. с
един много цветист език, непестящ неласкави епитети по отношение на
останалите кандидати.
В сигнала на СЕМ е посочено, че е използвано знаме на чужда
държава. В скоби е посочено, че става дума за Република Турция. Но от
това, което аз изгледах във видеото, не мога да свържа знамето, което е
посочено в този агитационен материал, със знамето на Република
Турция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се
запознаете с проекта на решение.
Колеги, успяхте ли да се запознаете с видеоматериала и с проекта
на решение? Имате ли изказвания и предложения?
Моля, режим на гласуване по така представения проект относно
подаден сигнал от Съвета за електронни медии.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението е № 1484-НС/27.09.2022 г.
Господин Георгиев, Вие сте следващ докладчик в точката по
дела, жалби и сигнали.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Най-напред докладвам за сведение
писмо с вх. № НС-22-331/26.09-2022 г., което, от една страна, е като
въпрос от гражданин, а от друга страна, в писмото госпожата пише:
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„Не знам дали сигналът ми да е към вас и ако не е, да ме насочите към
кого трябва да го подам.“
Въпросът е: „Кой следи да не се говорят откровени лъжи в
предизборните клипове? Как се реагира и защо се допуска те да
отидат…? Предлагам това за сведение.
Следващият сигнал е с вх. № НС-22-334. Това е писмо с
прикачени към него три броя снимки. В писмо подателят твърди, че е
лицето – написани са трите му имена – заместник-председател на
25.РИК – така пише – че участва дейно в предизборната кампания, като
посещава партийни мероприятия и агитира чрез личния си фейсбукпрофил.
От приложения снимков материал и други, тъй като става въпрос
и за фейсбук, а и тъй като аз лично не намирам да са нарушени
изискванията на посочения член от Изборния кодекс, предлагам този
сигнал за сведение.
Ако има друго предложение, колегите да кажат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
предложението на господин Георгиев?
Има

ли

други

предложения

НЕЙКОВА:
или

така,

Колеги,
както

по

предложи

докладчикът? Няма други предложения.
Господин Чаушев, заповядайте в тази точка.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали докладвам текст, наречен „жалба“ с вх. № НС22-342 от 27.09.2022 г. в ръкопис от господин Н. с е-mail „Mafia” и
фейсбук: Първа частна прокуратура. Уведомява ни, че срещу кандидат
в тези избори има образувани най-различни производства,
включително е изпратено до различни други институции по-нататък.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друго
предложение, различно от на колегата Чаушев? Няма.
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Моля, продължете със следващия сигнал, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, също във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали трябва да има сигнал с вх. № НС-22335/27.09.2022 г. Госпожа К. ни изпраща по имейл обложка на книга и
твърди, че тази обложка на книга нарушавала и е била обстоятелство за
неверност в предизборната кампания.
Предлагам текст за писмо, което също е качено. Казваме, че
съгласно § 1, т. 15 „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия не контролира публикации в социалните мрежи по време на
предизборната кампания, а също така издаването, съдържанието и
разпространяването на книга от книжния пазар. Толкова!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,

има

ли

изказвания или други предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик е господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам сигнал с вх.
№ НС-22-328/26.09.2022 г. Сигналът е от гражданка, която твърди за
свой близък, че той живее извън страната, във Федерална Република
Германия. Твърдението в сигнала е, че той няма българско гражданство
и не би следвало да има избирателни права. Посочват се някакви
обстоятелства, свързани с това твърдение. Освен до нас сигналът е
адресиран до администрацията на Президента на Република България.
Моето предложение е да препратим по компетентност този
сигнал на ГД ГРАО към Министерството на регионалното развитие и
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благоустройството, тъй като Централната избирателна комисия няма
как да се произнесе относно неговата основателност.
Тя оспорва правото на свой близък да гласува. Основанието за
това е, че знае, че той имал немско гражданство, че според немския
закон за гражданството двойно гражданство няма как да има. ГД ГРАО
би могла да провери в своята база данни и да види дали такова
обстоятелство действително има по отношение на този човек. Аз не
виждам ние какво можем да направим с този сигнал.
Другият вариант е да го оставим за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друго
предложение? Колегата Томов предложи да се изпрати на Главна
дирекция ГРАО.
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Предлагам да приемем сигнала за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:

Господин Томов,

последно като докладчик какво е Вашето мнение?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Оттеглям предложението си да го изпратим
на Главна дирекция ГРАО.
Предлагам

да

остане

за

сведение.

По-скоро

приемам

предложението на господин Красимир Ципов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик е
госпожа Гергана Стоянова.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение писмо
от електронната поща на Централната избирателна комисия с вх.
№ НС-22-80/1 от 26.09.2022 г. от господин М. З. Това писмо е
идентично с изпратеното на 24 август 2022 г. писмо от него, с
идентично съдържание, именувано със заглавие „Нарушение на Закона
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за политическите партии“. Господинът твърди, че не е получил отговор
от нас.
Първо, полученото от него писмо е докладвано на Централната
избирателна комисия за сведение на 25.08.2022 г. с мнение да остане за
сведение, тъй като Централната избирателна комисия не осъществява
контрол по Закона за политическите партии. Тогава докладвах, че
господинът следва да се обърне към колега-юрист, защото това е
свързано с регистрираното производство по регистрация на
политическите партии.
Докладвам и повторното му писмо, идентично с първото, за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Елка Стоянова
има заявен доклад в тази точка. Имате ли готовност,
Стоянова?
Колеги, определям
заседанието.

госпожо

господин Томов за малко да води

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Заповядайте, госпожо Стоянова.

ЦВЕТОЗАР

ТОМОВ:

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-15227/26.09.2022 г. Постъпила е преписка в оригинал от Районната
избирателна комисия – Пазарджик, с която ни изпраща преписката по
жалба с наш № НС-15-227 ведно със съответните решения и протоколи.
Жалбата
е
от
Б.
В.
изречения лицето ни моли да отменим

Л.
С
Решение№

нея
136

в
–

три
НС/

21.09.2022 г.
и
Решение
№
130-НС/21.09.2022
г.
като
незаконосъобразни, защото смята, че са такива, но не се сочат
аргументи за това. Моли се за отмяна на решенията на РИК.
След като се запознах с преписката и с двете решения: Решение
№ 130 и Решение № 136, съм подготвила проект на решение, с което
предлагам жалбата да бъде оставена без разглеждане, първо, като
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недопустима. А отделно, по основателността съм посочила, че
разгледана по същество е неоснователна, като аргументите ми за това
са изложени в решението – след малко ще го видите качено във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали.
С две думи ще ви кажа какви са те. Оспореното Решение № 130 е
по сигнал, който е постъпил в Районната избирателна комисия –
Пазарджик, в който се твърди, че четири лица, посочени поименно в
решението, в качеството си на регистрирани кандидати за народни
представители са извършвали предизборна агитация в нарушение на
чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс. С този сигнал се иска да бъдат
санкционирани тези лица за извършване на предизборна агитация в
нарушение.
РИК – Пазарджик, е извършила проверка по жалбата. Отишли са
на място. Има констативен протокол, той е приложен към преписката.
От проверката се установява, че има проведено мероприятие, като в
резултат на проверката се установява, че на тази среща мероприятието
не е било предизборно, нито пък е провеждана предизборна агитация.
Протоколирани са действията на извършилите проверката членове на
РИК – Пазарджик.
На база на извършеното с Решение № 130 РИК – Пазарджик, е
приел, че не са налице данни и обстоятелства, на база на които да се
установят нарушения на разпоредбите на чл. 182 по отношение на тези
четири лица, посочени поименно в същото.
Тъй като със същата жалба се оспорва и още едно решение –
Решение № 136 на РИК – Пазарджик, там произнасянето е по
входирана при тях жалба под № 7-ЖС от техния регистър, подадена от
същото лице, в която се твърди, че отново има извършено нарушение
на Изборния кодекс по чл. 183, ал. 3 с разлепяне на плакати на
забранени от кметовете места във всички села в област Пазарджик.
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В Решение № 136 РИК – Пазарджик, е приел, че не са налице
данни, за да се установи нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от
Изборния кодекс, тъй като са общи формулировките за наличието или
липсата на нарушение и не може да бъде извършена проверка по
случая.
С оспореното решение РИК – Пазарджик, е указала на
жалбоподателя, че когато конкретизира мястото на извършване на
нарушение, РИК – Пазарджик, ще осъществи правомощията си
съобразно Изборния кодекс и ще извърши проверка.
Към жалбата, която е депозирана пред ЦИК от лицето, няма
приложени нови доказателства, нито се сочат нови обстоятелства,
които да сочат непълнота на извършените действия от РИК –
Пазарджик, по отношение на изясняване на фактическата обстановка и
на двете оспорени решения, нито пък се излагат аргументи, които да
обосновават изводи за незаконосъобразност на което и да е от двете
оспорени решения на РИК – Пазарджик, приела съм ги за
едновременно произнасяне и разглеждане, тъй като, първо, че в
жалбата
няма
изложени
самостоятелни
твърдения
за
незаконосъобразност на всяко решение, а самите решения имате
идентичен предмет, оспорването е инициирано от едно и също лице
срещу актове на един и същи орган, което обосновава и разглеждането
им в едно и също производство пред ЦИК.
Считам, че изложените от РИК – Пазарджик, в обстоятелствената
част на двете решения мотиви са обосновани и не дават основание за
произнасяне в посока незаконосъобразност на което и да е от двете
решения.
Относно допустимостта, считам, че жалбоподателят няма правен
интерес от обжалването, тъй като е извън кръга на лицата, чиито права
или законни интереси се засягат с решенията, по които се произнася
РИК – Пазарджик, а именно да се установи извършено нарушение от
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конкретни лица, посочени в сигналите № 5-ЖС и № 7-ЖС, подадени
пред РИК – Пазарджик.
А извън горното, по отношение на основателността и твърдяната
незаконосъобразност на двете решения, следва да се има предвид, че и
двата акта са издадени от компетентен орган в рамките на
правомощията им, в срок, в предвидената от закона форма, извършени
са необходимите действия по изясняване на фактическата обстановка,
приобщени са към преписката по образуваните пред РИК – Пазарджик,
производства по Решение № 130 и Решение № 136 и всички относими
доказателства. Давани са указания на жалбоподателя за конкретизиране
на твърдяното в неговите сигнали.
Така че считам, че не са налице основания дори, ако приемем, че
жалбата е допустима и за разглеждането й по същество за твърдяната
незаконосъобразност.
Диспозитива, който предлагам, е: да бъде оставена без
разглеждане жалбата с наш вх. № НС-15-227 от 26.09.2022 г. от Б. Л.
срещу Решение № 130 и Решение № 136 – и двете от 21.09.2022 г. – на
РИК.13 – Пазарджик. Преписката да бъде върната на РИК.13 –
Пазарджик.
Това е предложението ми за решение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря
Ви, госпожо Стоянова.
Изказвания по предложението на докладчика?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Проектният номер е 1468 и се намира във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешна дата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги,
малко време за запознаване.
Колеги, има ли изказвания по предложението на докладчика?
Тогава да пристъпим към гласуване. Предложението е жалбата да
бъде оставена без разглеждане.
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Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението е № 1485-НС/27.09.2022 г.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Следващият ми доклад в тази
точка е свързан с предходен доклад по преписка с вх. № НС-15-150 от
20.09.2022 г. е писмо, с което Районната избирателна комисия –
Пазарджик, ни изпраща преписката по жалба срещу нейно Решение
№ 90. В тази връзка ние се произнесохме с наше Решение № 1448 сме
се произнесли по жалба срещу Решение № 90 на РИК – Пазарджик.
Казвам го в началото на изложението, тъй като това е свързано със
следващите ми доклади – четири сигнала, постъпили в Централната
избирателна комисия, които са пряко свързани с това наше решение. А
по нашето Решение № 1448 има постъпила жалба до Върховния
административен съд и в момента преписката вече е изпратена на съда.
Така че тук имаме образувано производство по отношение на
лицата, които ще видите в обстоятелствената част на Решение № 1448.
В. Р. и С. М. – това са двете имена, които се коментират в Решение №
1448 на ЦИК и Решение № 90 на РИК – Пазарджик.
Имаме постъпил сигнал с № НС-22-306 от Н.

М., с което той в

едно емоционално изложение твърди, че председателят не си изпълнява
задълженията като бездейства, като бави и не изпълнява взетите
решения от РИК – Пазарджик, препотвърдени от Централната
избирателна комисия. Моли за цялостна проверка на РИК – Пазарджик,
със съдействието на МВР и отстраняването му като председател на
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РИК, за да има честни избори в област Пазарджик, като прикрива
системни нарушения на лицата С. М., В. Р.и други.
Предлагам този сигнал да бъде взет за сведение, първо, защото,
както вече ви казах, по отношение на твърдените действия или
бездействия на база на това, което е изложено в сигнала, няма как да
вземем отношение. Районната избирателна комисия – Пазарджик, по
постъпилите сигнали се е произнасяла и всички решения във връзка с
тези две лица, които вече ви споменах, са публикувани на сайта на
Районната избирателна комисия. А отделно има и висящо съдебно
производство пред Върховния административен съд. Затова, ако
комисията не предлага друго развитие по сигнала, предлагам същият да
бъде оставен за сведение.
Също и сигнал с № НС-22-306/1, който е от Б. Л., който в
съдържанието си е идентичен с това, което сега прочетох, даже мисля,
че са copy-paste. Сигналът е пак по отношение на това, че според
сигналоподателят председателят на РИК – Пазарджик, бездействал и не
бил изпълнил решението на РИК – Пазарджик, да състави АУАН
срещу лицата С. М. и В. Р.
Предлагам тези два сигнала като свързани да се разглеждат
едновременно – вх. № НС-22-306 от Н. М. и вх. № НС-22-306/1 от Б.
Л.
и
да
бъдат
приети
само
за
сведение
предвид
и висящото производство пред Върховния административен съд.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
предложения?

ЦВЕТОЗАР

ТОМОВ:

Други

Ако няма други предложения, остава становището на докладчика
да останат за сведение двата сигнала.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Следващият ми доклад е пак във
връзка с РИК – Пазарджик, също според мен са правени copy-paste.
Отново е от

Н.

М.

М.

Само че това ни е препратено
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от МВР, защото очевидно е пуснал там сигнала, съответно те ни го
препращат на нас. Той е с вх. № НС-04-02-291, с който Ситуационният
център на МВР ни препраща имейл, тъй като твърдят, че не е от
тяхната компетентност.
В този сигнал, който е адресиран до министъра на МВР, се
излагат със същите изречения същите аргументи.
В тези връзка предлагам вх. № НС-04-02-291 – сигнал от Н.
М., в който се говори за РИК – Пазарджик, и за председателя на РИК –
Пазарджик,
по
отношение
на
непредприемане на действия
спрямо
С.

предприемане
М.,
В.
Р.

или
да

бъде оставен за сведение с оглед висящото производство пред
Върховния административен съд и с оглед идентичните преписки,
постъпили до момента в Централната избирателна комисия.
Правя свързан доклад с индекс 1 – абсолютно същият вх. № НС04-02-291/1. Очевидно няколко пъти ни е препратен сигнала от Н. М. и
понеже изхожда със следващо писмо, в Деловодството е заведено под
същия номер с индекс 1, докладвам го за сведение, освен ако комисията
не предложи друго решение по въпроса.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Време за запознаване.
Има ли други предложения? Няма.
Тези два сигнала остават за сведение.
Преминаваме към точка осма от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРЕДАВАНЕ ОТ
СИК/ПСИК НА РИК НА СГРЕШЕН ПРИ ПОПЪЛВАНЕТО МУ
ПРОТОКОЛ
С
РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ
ГЛАСУВАНЕТО
И
ПОЛУЧАВАНЕ НА НОВ ПРОТОКОЛ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА
ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ
2022 Г.
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Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали с проектен № 1460 моля да се запознаете с проект на
решение относно реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен
при попълването му протокол с резултатите от гласуването и
получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
Основанието за приемане на този проект на решение е чл. 57, ал.
1, т. 1, 3 и чл. 274 от Изборния кодекс. Целта на решението е да уреди
начина, по който се случва предаването от страна на секционната
избирателна комисия или на подвижната секционна избирателна
комисия сгрешения протокол.
В т. 3 на проекта на решение е посочено какво се е имало
предвид под „сгрешен протокол“. Това е такъв протокол, при
попълването на който допуснатите грешки са от такова естество, че не
позволяват реално да бъде установен резултатът от гласуването.
Указано е как се процедира в този случай, какви формуляри се
подписват между членовете на секционната избирателна комисия и
упълномощения с решение на Районната избирателна комисия член на
РИК, какви са действията след попълване на секционния протокол и
как се съхраняват екземплярите съответно на СИК и на РИК от
въпросния протокол.
Уточнено е, че това решение се прилага от секционната или
подвижната секционна избирателна комисия и районните избирателни
комисии.
Моля, ако имате някакви корекции по проекта на решение, да ги
изложите.
ЗАМЕСТНК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Време за запознаване.
Има ли бележки и предложения по този проект на решение?
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Нека да пристъпим към гласуване.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е № 1486-НС/27.09.2022 г.
Колеги, преминаваме към точка девета от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ОТВАРЯНЕ
НА ЗАПЕЧАТАНО ПОМЕЩЕНИЕ.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият ми проект на решение е под
№ 1462 относно отваряне на запечатани помещения, определени за
съхранение на изборни книжа и материали от изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г., в които се съхраняват изборни
книжа от предходни избори е референдуми.
С този проект Централната избирателна комисия разрешава
отваряне на запечатани помещения, определени за съхраняване на
изборните книжа и материали от изборите за народни представители,
като отварянето на помещенията следва да се извърши не по-рано от
20,00 ч. на 2 октомври, а определянето на помещенията с цел
прибиране и съхраняване в тях на изборните книжа и материали от
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. да се
извърши със заповед на кмета на общината или района съгласно т. 1 от
Решение № 1244 на Централната избирателна комисия, като достъпът
до запечатаните помещения да се извърши по реда на т. 4 от
цитираното вече решение и новите изборни книжа и материали да се
поставят на обособено в помещението място, което не позволява
смесването или объркването на изборните книжа и материали и за
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всички извършени действия от комисията, назначена със заповед на
кмета на съответната община или район, следва да се състави протокол.
Копие от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от
общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по така представения проект?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението има № 1487-НС/27.09.2022 г.
Преминаваме към точка десета от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА
ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТСКА ЛИСТА НА ПП ДПС В
ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ
2022 Г.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, постъпило е заявление с вх.
№ НС-11-58/27.09.2022 г. за регистрация на застъпници в избирателни
секции извън страната на кандидатска листа на Партия „Движение за
права и свободи“ в изборите за народни представители на 2 октомври
2022 г.
Заявлението е подписано от упълномощено лице. Към него са
приложени списък, съдържащ имената и ЕГН на 73 лица, предложени
да бъдат регистрирани като застъпници, на хартиен и технически
носител; декларации от лицата – 73 броя и пълномощни.
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Извършена е проверка на предложените лица, която установява,
че 72 от тях отговарят на изискванията на Изборния кодекс и за едно
лице са установени несъответствия.
Предлагам на Централната избирателна комисия на база
правните основания да
„РЕШИ:
Регистрира за застъпници на кандидатска листа на ПП
„Движение за права и свободи“ в избирателни секции извън страна
72лица по приложен списък.
На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ
изказвания по представения проект?

НЕЙКОВА:

Колеги,

има

ли

Моля, режим на гласуване на проекта за решение.
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, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението има № 1488-НС/27.09.2022 г.
Колеги, преминаваме към точка единадесета от дневния ред:
ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.

ЗА

ИЗПЛАЩАНЕ

НА

Заповядайте в точка единадесета, госпожо Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, с вх. № МИ-25-168 от
26.09.2022 г. е постъпило искане от Общинска избирателна комисия –
Стражица, за изплащане на възнаграждение за проведено едно
дежурство, дадено от председател и секретар, и едно заседание на
комисията, проведено на 01.09.2022 г.
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Заседанието е било във връзка с обявяване на избран за общински
съветник следващ член в листата на политическа партия поради това,
че е подадена оставка от досегашния титуляр.
Приложени са всички изискуеми документи.
Дежурството е било във връзка с подготовка на заседанието.
Сумата е в размер на 671,65 лв.
Предлагам ви с протоколно решение да я одобрим за Общинска
избирателна комисия – Стражица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ
изказвания? Не виждам.

НЕЙКОВА:

Колеги,

има

ли

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, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, прекъсвам заседанието за 15 минути.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия с точка пета:
Доклади по административни преписки.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви, че въз основа на
изпратени в първата част на заседанието писма сме получили от „Сиела
Норма“ АД с вх. № НС-23-253 списък с номерата на машините и
номерата на избирателните секции, в които са заминали извън страната.
Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали в Excel формат е
списъкът от „Сиела Норма“ АД, и втори списък от „Карго-партнер“ с
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вх. № НС-23-259. Има подпапка „Карго-партнер“ в моята папка, така че
може да се запознаете с информацията и от „Карго-партнер“ за
машините, които са напуснали склада. Очакваме от Външно
министерство информацията, която към настоящия момент все още не
е пристигнала. За момента го докладвам за сведение и за запознаване.
Колега Стоянова, можем ли на база на тази информация да
изпратим на застрахователя?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка
има ли други докладчици? Няма.
Господин Чаушев, заповядайте с изплащане на възнаграждения
на ОИК.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги,

с

вх.

№ МИ-27-

167/26.09.2022 г. сме получили искане от ОИК – Перник, за изплащане
на възнаграждение, за проведено заседание на 11 юли 2022 г., на което
са присъствали председател, двама заместник-председатели, пет
членове, на което са прекратили правомощията на кмета по негово
желание. Също така на 28 юли 2022 г. един член е присъствал на
заседание на Общинския съвет за полагане клетва на общински
съветник.
По преписката има счетоводна справка и контролен лист, на
което основание предлагам да се изплати за дежурството и за
проведеното заседание на колегите от ОИК – Перник, сумата в размер
на 497,42 лв.
Предлагам да се изплати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
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, Любомир Георгиев,
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Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против –
няма.
Продължаваме с докладите в точка трета:
ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.
Господин Томов, заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, първо, докладвам
писмо с вх. № НС-23-234/26.09.2022 г. С това писмо посолството в
Лисабон моли в спешен порядък да бъдат предоставени контакти на
трима назначени членове на секционната избирателна комисия в
секция № 466 в Лисабон и в секция № 467 в Сао Теотонио.
Извадил съм необходимата информация за тези лица и предлагам
да я изпратим на посолството с писмо по електронна поща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли предложения,
или изказвания?
Моля да гласуваме.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 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 – 1 (Йорданка Ганчева).
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам писмо с вх. № НС-22337/27.09.2022 г. от госпожа Р. К. В писмото се правят предложения
във връзка с начина на заплащане труда на членовете на секционните
избирателни комисии извън страната. Не е много ясно защо е
адресирано към Централната избирателна комисия.
Предлагам да го изпратим по компетентност на Министерството
на външните работи, което има този ангажимент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
предложения? Няма.
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Моля да гласуваме предложението на господин Томов.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов ); против – няма.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам писмо с вх. № НС-04-01-532/26.09.2022 г., с което работна група „Избори“ ни информира за
промени в адреса на две избирателни секции: секция № 325300556 в
Балъкесир, Бандърма (Турция) и секция № 323300296 в Комрат,
Молдова.
От тези две секции секцията в Балъкесир е с две машини, докато
другата е хартиена. В тази връзка предлагам да изпратим писмо до
„Сиела Норма“ АД, с което да ги информираме за промяната в адреса
на секцията.
Информацията за този адрес е актуализирана на сайта на Външно
министерство и е налична на този сайт. Писмото е качено във
вътрешната мрежа в папка с мои инициали от днешна дата със
сигнатура „Сиела – промяна адрес секции“, файлът, който е най-отгоре
в папката с писма. Мисля, че така процедирахме и при други сходни
случаи, защото в инсталационния доклад за машините не е отразена
промяната на адреси и е редно да ги информираме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов ); против – няма.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Накрая докладвам писмо с вх. № НС-04-0152-1/27.09.2022 г. от работна група „Избори“, подписано от
ръководителя на групата Иван Кондов, постоянен секретар на Външно
министерство.
Молбата, която се съдържа в писмото, е да бъдат изпратени на
работна група „Избори“ указания за работата на секционните
избирателни комисии в секциите с машинно гласуване, ако стане така,
че сканирането на финалните протоколи от машините доведе до това
финалният протокол да е по-дълъг от лист с размер А-4, тъй като
мултифункционалните устройства, които са осигурени на секционните
избирателни комисии извън страната, позволяват сканиране на
документ само до размер А-4.
Направих проверка дали съществува такъв риск. Според
уверенията на „Сиела Норма“ АД няма такъв риск, тоест протоколите
ще бъдат с размер А-4 и няма да има такива случаи.
Колеги, коригирам предложението си – независимо, че имаме
устни уверения от „Сиела Норма“ АД, че размерът на финалните
протоколи от машините няма да надхвърля А-4, да поискаме с писмо
все пак писмено потвърждение на този ангажимент на Изпълнителя,
предвид писмото на Външно министерство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението на
господин Томов? Все пак в писмото да укажем срок, в който да ни бъде
предоставена исканата информация – може би утре.
По направеното предложение има ли изказвания,

или

предложения, като аз предлагам да се укаже и време, до което трябва да
ни бъде предоставена тази информация.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов ); против – няма.
Заповядайте, госпожо Стоянова, в тази точка.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви за запознаване
преписка с вх. № НС-04-01-38-5/27.09.2022 г. – писмо от постоянния
секретар господин Иван Кондов, ръководители на работна група
„Избори“ към Министерството на външните работи, към което има
приложена грама от генерално консулство Мюнхен, в която се изразява
молба за промяна на броя на членовете на секцията в Улм, Германия,
мотивирано от постъпило писмо от Министерството на
здравеопазването на Федерална провинция Баден-Вюртемберг на
19 септември. Докладвам го за запознаване, да го разгледаме и в
следващото заседание да вземем решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
доклади?
Продължаваме с доклади във втора точка.
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № НС-22258/27.09.2022 г. от „Сиела Норма“ АД. Предлагам да се запознаете с
текста на писмото, с което ни уведомяват, че е отпаднала
необходимостта от издаване на карта в предишно посочено писмо, за
което ще докладваме с господин Войнов.
Също така ни уведомяват, че допълнително имат готовност да
предадат подготвените 4 комплекта карти, подготвени с демо
бюлетина, свързани с удостоверяването на съответствието с
Министерството на електронното управление. Освен това, във връзка с
постигане на по-добра оперативност предлагат да обсъдим и вземем
евентуално решение да предадем на „Информационно обслужване“ АД
определен брой смарткарти, да разрешим при възникване на
необходимост от един или няколко комплекта за параметризиране да си
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контактуват организациите, като, разбира се, ако се обсъди такова
решение, предлагам да е с информация за всичко, извършващо се като
кореспонденция и действия, свързани с подготовката на смарткартите
за машините за гласуване, да бъде с информация до Централната
избирателна комисия. Това предложени е във връзка със съкращаване
на времето за подготовката на машините за гласуване на предстоящите
избори.
Предлагам да приемем решение за предоставяне със съответно
придружително писмо на „Информационно обслужване“ АД
първоначално на 100 комплекта – 500 смарткарти, за резерва във връзка
с евентуално отстраняване на грешки при параметризирането на
картите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с
доклада на колегата Георгиев, аз ще си позволя в малко по-друг смисъл
да бъде евентуално изпращане на писмо. Да изпратим писмо до
„Информационно обслужване“ АД с копие до „Сиела Норма“ АД във
връзка с тяхното предложение, да информираме „Информационно
обслужване“ АД, че имаме възможност да предоставим 100 комплекта
смарткарти за целите на параметризацията за конкретни избирателни
секции, както е посочено в писмото. В случай че приемат това
предложение за размяна на карти между „Информационно обслужване“
АД и „Сиела Норма“ АД, да се съставят приемо-предавателни
протоколи в три екземпляра, като единият е предназначен за
Централната избирателна комисия.
В този смисъл ви предлагам да бъде писмото
„Информационно обслужване“ АД с копие до „Сиела Норма“ АД.

до

Имате ли други предложения?
Моля да гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов ); против – няма.
Колега, Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от
Министерството на електронното управление с вх. № НС-04-84.
Писмото е до „Сиела Норма“ АД с копие до Централната избирателна
комисия относно искане за параметризиране на техническо устройство
за машинно гласуване извън страната.
Министерството на електронното управление молят служител на
„Сиела Норма“ АД да извърши параметризиране на едно устройство,
предоставено на Министерството на електронното управление от
Централната избирателна комисия с данни за гласуване извън страната.
Предвид ограниченото време предлагат процедурата да се извърши в
сградата на Министерството на 27 септември, днес.
В тази връзка предлагам да вземем решение да предоставим един
брой техническо устройство за машинно гласуване от тези, с които
разполагаме, с инсталирана демоверсия, като за целта да бъде съставен
приемо-предавателен

протокол

между

Централната

избирателна

комисия и Министерството на електронното управление, който да бъде
подписан от мен, колегата Георгиева и колегата Димитров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,

има

ли

изказвания по предложенията на господин Войнов.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев и Севинч
Солакова).
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Колеги, продължаваме с доклади в пета точка: Доклади по
административни преписки.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви – ще си позволя за
запознаване да ви го докладвам, обсъдено е и на работна група – с вх.
№ НС-15-256/27.09.2022 г. писмо от РИК – Бургаски изборен район, с
приложено запитване, което е постъпило при тях от началник на
лечебно заведение. Като се има предвид, че с Решение № 1460 на
Централната избирателна комисия е уреден редът за гласуване на
избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна
изолация, се поставя въпросът относно условията и реда за гласуване
на лицата, които са настанени в болнично заведение и се лекуват от
ковид инфекция. Тъй като към момента липсва решение на
Централната избирателна комисия, Районната избирателна комисия се
обръща с молба за указания или решения в тази връзка.
За запознаване ви го докладвам и може би да се обсъди още
веднъж на работна група, за да можем да отговорим с едно общо
указание или с решение в случая.
Докладвам ви писмо от ДАНС с вх. № НС-23-248/27.09.2022 г. за
извършена проверка на последния списък, който изпратихме от
„Информационно обслужване“ АД. В тази връзка ви докладвам отново
писмото от „Информационно“ с актуализирания списък НС-00-278 и ви
предлагам то да бъде изпратено до главния секретар и до ръководителя
на звено НСО в Народното събрание, като приложим и списъци към
съответното входящо писмо, за осигуряване на достъп
Изчислителния пункт за компютърна обработка на данните.

до

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ
изказвания или други предложения?

ли

Моля, режим на гласуване.

НЕЙКОВА:

Колеги,

има
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева ); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, представям ви докладна записка
с вх. № ЦИК-09-281/27.09.2022 г. Постъпили са в Централната
избирателна комисия фактури от „А 1“ АД по Договор № 10 от 8 март
2021 г. за периода 21 август до 20 септември тази година. Посочени са
фактурите по номера с дати и съответна стойност.
Предложението е Централната избирателна комисия да одобри
разхода и да разреши извършването на плащането по фактурите. По
бюджета на Централната избирателна комисия има налични средства
по § 10-20.
Предлагам да се одобри предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева ); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка
ОТП извън персоналните папки трябва да има списък на сътрудниците,
актуален към 17,00 ч. на 27 септември.
Предлагам Централната избирателна комисия с протоколно
решение да го одобри и да възложи предприемането на всички
необходими действия във връзка с обезпечаване тяхното участие в
подпомагането на дейността на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля да гласуваме.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева ); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от областна администрация
Кюстендил, областният управител ни уведомява за осигуряване на
изборни книжа, включително във връзка с осигуряване на здравословни
и безопасни условия на работа – писмо с вх. № НС-05-68/27.09.2022 г. –
за сведение ви го докладвам.
Докладна записка с вх. № ЦИК-09-282/27.09.2022 г. относно
плащания на постъпили в Централната избирателна комисия фактури
от Български пощи ЕАД въз основа на сключения с Български пощи
ЕАД договор за отпечатване на плакати, както и тяхното
транспортиране и доставка. Представената количествено-стойностна
сметка за извършените услуги отговаря на цените по Приложение № 1
по изготвена докладна записка от главния счетоводител. От докладната
записка не става ясно това единственият служител ли е, който отговаря
за изпълнението на договора – приемам, че е така.
Общата стойност на получените в Централната избирателна
комисия фактури е на стойност 12 336,60 лв. съгласно т. 3,1 от
договора. Тези средства ще бъдат заплатени от план-сметката за
изборите в частта относно бюджета на Централната избирателна
комисия по § 10-20.
Предлагам да одобрим разхода и извършването на плащането.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева ); против – няма.
Има ли други доклади в тази точка?
Заповядайте, господин Димитров.
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ЦИК-06-12-3/27.09.2022 г. е
постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД, в което ни е
представена внесената банкова гаранция в размер на 190 хил. лв., както
и обяснение и при какви условия тя може да бъде освобождавана.
Докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам
заседанието за 15 минути.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Продължава
заседанието на Централната избирателна комисия – имаме кворум.
Продължаваме с доклади в Административни преписки.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
докладна записка с вх. № ЦИК-09-283/27.09.2022 г. на директора на
дирекция „Администрация“ в Централната избирателна комисия
относно сключване на договор за наем на помещение за съхранение на
комплекти СУЕМГ. С приетото решение от 21 септември на
Министерския съвет относно реда и условията за съхранение на
машините за гласуване, е указано, че Централната избирателна комисия
следва да осигури до намирането и предоставянето на помещение
държавна собственост, чрез сключването на договор за наем с
недържавно юридическо лице, съхранението на машините за гласуване.
Предвид изтеклия предходен договор за наем и във връзка с
осъществените контакти по договаряне на ценовите условия за
съхранение на машините за гласуване се предлага сключване на
договор за наем със срок две години от сключването с начало на
действие от датата на сключване на договора за наем и с цел
постигането на оптимално изгодни финансови условия се предлага този
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срок, като в приложения проект на договор за наем, който е изготвен от
Централната избирателна комисия, съгласуван със собственика на
складовото помещение, в което понастоящем се съхраняват машините
за гласуване, са уточнени условията по договора, както съм ви
докладвала и на работна група, предвид което, с докладната записка се
предлага да бъде сключен договор при споменатите условия с
приложение към него за ценовите условия.
Към докладната записка има представен и контролен лист за
извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор,
преди поемане на задължение, съобразно който е изразено мнение за
законосъобразност за поемането на задължение в размер на посочения
договорен наем по предложението за проекта на договор, уточнен
между двете страни.
Предлагам да бъде взето протоколно решение за сключване на
договор за наем с „Карго-партнер“ съобразно представения към
докладната записка проект на договор, който да бъде подписан от
председателя на
счетоводител.

Централната

ПРЕДСЕДАТЕЛ

избирателна

КАМЕЛИЯ

комисия

НЕЙКОВА:

и

Колеги,

главния
има

ли

изказвания по доклада на госпожа Стоянова? Предложения? Няма.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов);
против – няма.
Продължаваме с втора точка от дневния ред.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е
писмо от Държавна агенция „Национална сигурност“ с вх. № НС-23-
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264, което е в отговор на изпратен от Централната избирателна
комисия списък с лица за проверка. Уведомяват ни, че считат за
нецелесъобразно едно лице, посочено от „Сиела Норма“ АД, да участва
в дейностите, свързани с машинното гласуване, за останалите лица не е
установено налично относима информация.
Аналогично писмо е постъпило и от Министерството на
вътрешните работи с вх. № НС-04-02-313, пак във връзка с проверката
на лицата ни уведомяват, че срещу 3 лица, посочени от „Каргопартнер“ има установени данни за наличие на криминални прояви.
В тази връзка предлагам да изпратим две писма – до ГД
„Жандармерия“ с копие до „Сиела Норма“ АД, с което да ги уведомим,
че следва да бъдат допуснати в склада на „Карго-партнер“ за периода
от 28 до 30 септември лицата, посочени в писмо с вх. № НС-23-233 с
изключение на лицето, за което има установени данни.
Второто писмо да е пак до ГД „Жандармерия“ с копие до „Каргопартнер“, с което да ги уведомим кои лица да бъдат допуснати по
линия на „Карго-партнер“, с изключение на лицата, посочени в
писмото на МВР.
Предлагам тези две писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов);
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: За сведение ви докладвам писмо от ГД
„Жандармерия“ с вх. № НС-04-02-308, с което ни уведомяват, че е
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създадена организация по охрана и съпровод на четири броя МПС,
превозващи общо 47 броя машини за гласуване до ГКПП Калотина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради
изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната
избирателна комисия и насрочвам следващото за утре, 28 септември
2022 г., от 11,00 ч. Благодаря.
(Закрито в 19,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Виолета Тасева
Божидарка Бойчева
Стефка Аличкова
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