
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 255 

 

На 28 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно заличаване на анкетьори в 

изборите на 02.10.2022 г. 

Докладва: Любомир Георгиев 

2. Машинно гласуване 

Докладват: Емил Войнов, Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева 

3. Гласуване извън страната 

Докладва: Елка Стоянова, Цветозар Томов 

4. Медийни пакети 

Докладва: Димитър Димитров 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица  Матева, 

Димитър Димитров, Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Красимир Ципов, Севинч Солакова 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Цветанка Георгиева, Росица Матева 

7. Проект на решение относно промени в състава на ОИК или 

РИК. 

Докладва: Георги Баханов. 

8. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 
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Докладват: Силвия Стойчева и Красимир Ципов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 11,26 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия, и господин Димитър Димитров – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

 

*  * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!  

Тринадесет членове сме в залата и имаме кворум за заседание.  

 Колеги, предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно заличаване на анкетьори в 

изборите на 02.10.2022 г. с докладчик господин Георгиев. 

2. Машинно гласуване с докладчици: господин Войнов, 

госпожа Гергана Стоянова, господин Георгиев. 

3. Гласуване извън страната с докладчик господин Томов и 

госпожа Елка Стоянова. 

4. Медийни пакети с докладчик господин Димитров. 

5. Доклади по административни преписки – ще ви докладвам 

аз, госпожа Матева, господин Димитров, господин Ципов, господин  

Георгиев, госпожа Солакова. 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа 

Георгиева. 

Имате ли предложения по дневния ред? 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Да ме включите в Доклади по  

административни преписки. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Също, ако може, да ме включите в 

Доклади по административни преписки.  

РОСИЦА МАТЕВА: В „Доклади по дела, жалби и сигнали“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Колеги, моля, режим на гласуване по дневния ред. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

 

Преминаваме към точка първа: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА 

АНКЕТЬОРИ В ИЗБОРИТЕ НА 02.10.2022 г. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Представям проект с 

№ 1469 в папката с мои инициали. Проектът на решение е относно 

заличаване на регистрация на анкетьори от „Галъп Интернешънъл 

Болкан“ АД. 

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната 

избирателна комисия с вх. № НС-17-6/27.09.2022 г. от Агенцията, с 

което представляващият чрез пълномощника на дружеството иска 

заличаване по тяхно желание на регистрацията на две лица като 

анкетьори.  

Представена е кореспонденция, съдържаща информация 

относно заявеното желание на лицата да бъдат заличени от списъците 

с анкетьори на Агенцията, която е регистрирана да извършва 

проучване „на изхода“ в изборния ден в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. с Решение № 1439-

НС/19.09.2022 г. на Централната избирателна комисия. 

Предвид изложеното и на основание съответните членове от 

Изборния кодекс и Решение на Централната избирателна комисия 

предлагам Централната избирателна комисия да  
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„РЕШИ: 

Заличава регистрацията като анкетьори от „Галъп 

Интернешънъл Болкан“ АД на следните лица – записани са.  

Данните на лицата да се заличат от регистъра с анкетьори на 

Агенцията и да се анулират издадените им удостоверения.“ 

Предлагам на Комисията да вземе това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по проекта на решение?  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е  № 1489-НС/28.09.2022 г. 

 

Продължаваме с точка втора: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, тъй като 

съгласно точка 5.1.2 от Договор № 20 от 9 септември 2022 г. между 

Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД 

Изпълнителят се задължава в срок не по-късно от 5 дни преди 

изборния ден да достави на Възложителя 33 броя софтуерни модули, 

чрез които да се разпознава 2D баркодът, подпечатан на контролната 

разписка и това са баркодчиците, предлагам да изпратим писмо до 

„Сиела Норма“ АД, с което да ги уведомим и да предложим днес в 

17,00 ч. да ни предоставят 2 броя баркод четец и да ни демонстрират 

неговата употреба, като след това да преценим по какъв ред да бъдат 

предоставени останалите баркодчици на районните избирателни 

комисии. Проектът за писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по предложението на господин Войнов? 

Моля да гласуваме. 



5 

 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. 

№ НС-04-85/28.09.2022 г. от Министерството на електронното 

управление. С него ни уведомяват, че на основание чл. 213а, ал. 3 от 

Изборния кодекс и в изпълнение Решение № 1389-НС на 

Централната избирателна комисия, Министерството на електронното 

управление ще осигури контролирана среда, в която на 

представители на регистрираните партии и коалиции ще предостави 

достъп до изходния код на софтуера, който ще се използва на 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. и молят да 

осигурим представител на 28 септември 2022 г. от 14,00 ч. Докладвам 

го за сведение и запознаване. Ако има колеги, които желаят да 

присъстват, предполагам, не е необходимо изрично решение. 

Още едно писмо, постъпило от община Харманли с вх. № НС-

06-147, с което молят да им изпратим криптографския идентификатор 

за текущата версия на използвания софтуер или системния хеш код. 

Тъй като ние изпращаме хеш кода на всички общини и районни 

избирателни комисии, и това ще стане след обявяване на решението 

на Министерството на електронното управление – БИМ и БИС, за 

установяване на съответствието, предлагам засега да остане за 

сведение това писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик е госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам постъпило писмо 

с вх. № НС-23-269 от „Сиела Норма“ АД, с което ни е изпратен 

транспортният график за доставка на машините за гласуване в 

изборите на 2 октомври 2022 г. в страната. В моя папка има подпапка, 

в която са всичките файлове с лъчовете из страната и един последен 

файл в ексел формат – обобщена справка за транспортните средства.  
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Предлагам да изпратим към съответните районни избирателни 

комисии с придружително писмо така изготвените окончателни 

графици на доставка на СУЕМГ за съответните районни избирателни 

комисии, като приложим така представените файлове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: А съгласувано ли е с РИК-овете? Така ли 

твърдим? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ние имахме 

размяна на кореспонденция в тази връзка.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това е окончателният, въпросът е 

възприети ли са възгледите на РИК-овете и общинските 

администрации по това? Аз разбирам, че се централизира всичко към 

„Сиела Норма“ АД, обаче все пак да си гледаме и нашите хора. Това 

ми беше идеята. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, само ще 

припомня, че миналата седмица индикативният график беше 

изпратен за съгласуване на РИК-овете, те са дали техните бележки, 

окончателният е съобразен с районните избирателни комисии въз 

основа на техните предложения, доколкото си спомням от 

кореспонденцията, която вървеше чрез ЦИК. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Напротив, от изказването тук стана ясно, 

че поне две-три парчета не са станали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Една има. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Хубаво, да не издребняваме. Казвам, че в 

случая не е точно така. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания?  

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това нещо – и към МВР, разбира се! Стига 

с тия вътрешни взаимоотношения между „Сиела Норма“ АД и МВР. 

Това нещо от нас трябва да отиде към МВР! 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? 

Госпожо Стоянова, имате ли допълнение към Вашето 

предложение?  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моето предложение беше така 

представените графици – да изпратим към всяка районна избирателна 

комисия нейния одобрен график, за да се запознаят с него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, сега 

подлагам на гласуване предложението на госпожа Стоянова да 

изпратим на всяка районна избирателна комисия нейния транспортен 

график с копие до министъра на вътрешните работи. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам Ви писмо с вх. № НС-06-

148 от днешна дата, от община Каспичан във връзка с изпратения 

миналата седмица към РИК – Шумен, за съгласуване на индикативен 

транспортен график.  

Община Каспичан ни връща писмо днес, конкретно за една от 

секциите да бъде извършена корекция в часа по транспортния 

график. Аз направих справка с преди малко докладваните изпратени 

окончателни транспортни графици и установих, че е съобразена тази 

корекция, която те изискват. Затова Ви докладвам писмото за 

сведение. 

Предлагам съгласуване на писмо в моя папка, което е до 

застрахователното дружество във връзка с изпратените машините за 

гласуване извън страната. Писмо, с което да уведомим 

застрахователя, като към него приложим списък със съответните 

комплекти СУЕМГ със сериен номер и местоположение, към което 

същите са отправени. Писмото е в моя папка от днешна дата. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

В тази точка – заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, припомням, че вчера 

въз основа на изпратени писма от Централната избирателна комисия 

получихме от „Сиела Норма“ АД списък с номерата на машините, 

които са заминали извън страната – с вх. № НС-23-253 на „Карго-

партнер“, вх. № НС-23-259, а днес – всъщност вчера, е пристигнало, 

но по-късно, с писмо с вх. № НС-04-01-34/2 от 27 септември 2022 г. е 

изпратено писмо от Иван Кондов – постоянен секретар, в отговор на 

нашето запитване в ексел формат. Можете да видите – в днешна 

папка с моите инициали е публикуван списъкът на всички машини, 

които са изпратени за гласуване извън страната, с 

идентификационния им номер и мястото, където се намират, както и 

кога и дали са пристигнали. 

Аз предлагам този списък да бъде изпратен на застрахователя 

по доклада на колегата Стоянова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по това предложение?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, в тази точка Ви докладвам писмо с вх. № НС-00-

288/28.09.2022 г. от господин Ф. във връзка с предложението, което 

изпратихме до „Информационно обслужване“ АД вчера по повод 
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предложението на „Сиела Норма“ АД предаването на смарткартите 

във връзка с необходимостта от тяхното параметризиране за 

конкретни избирателни секции да става директно между „Сиела 

Норма“ Ад и „Информационно обслужване“ АД. 

Господин Филипов изразява несъгласие с този процес, тъй 

като желае заявките да преминават през Централната избирателна 

комисия – не знам защо, на предходни избори не беше точно така, но 

както и да е. Така или иначе има изразено отрицателно становище, 

поради което Ви предлагам да си продължи досегашния ред, като 

Централната избирателна комисия с цел да оптимизира процеса 

обобщава заявките в рамките на деня и към края на заседанието с 

одобрение от ЦИК бъдат получени заявки от „Сиела Норма“ АД и 

изпратена заявка към „Информационно обслужване“ АД за 

подготовка на съответните карти и тяхното предаване обратно към 

„Сиела Норма“ АД. 

Моля за протоколно решение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката от днес с моите инициали 

предлагам да гласуваме един текст на писмо до „Жандармерията“ във 

връзка с извършена проверка на лица по писмо от „Сиела Норма“ АД 

– вх. № НС-23-209/23.09.2022 г. Проектът на писмото е с № 4129. 

 След извършената проверка са постъпили съответните писма: 

вх. № НС-04-02-310 и вх. № НС-02-23-265 съответно от 

Министерството на вътрешните работи и от Агенцията, като всички 

лица могат да бъдат допуснати да извършват работа в склада. Затова 

предлагам да гласуваме и текста на това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания?  
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Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Ще докладвам за сведение – пак в 

папка с моите инициали, но от вчера, само входящите номера на 

приемо-предавателни протоколи. Най-напред вх. № НС-20-242 и 

НС-20-243 от 26 септември 2022 г. за извършени дейности във 

връзка с направените проверки от експертите, изпълняващи 

съответни задължения по договори с Централната избирателна 

комисия.  

Освен това с вх. № НС-00-283, 283/1 и 283/2 – и трите, 

протоколи от 27 септември 2022 г., също така вх. № НС-00-281 от 

27 септември 2022 г., които са приемо-предавателни протоколи за 

предаване и приемане на смарткарти.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка ще Ви докладвам писмо, вх. № НС-23-271 от 28 септември 

2022 г., тъй като беше получено току-що, с което „Сиела Норма“ АД 

моли да бъде организирано преиздаването на смарткарта за секция 

№ 143200074-1, така че Ви предлагам да изпратим заявката до 

„Информационно обслужване“ АД. След като бъдат преиздадени 

смарткартите да бъдат предадени с приемо-предавателен протокол на 

„Сиела Норма“. Ако до края на деня има и други такива случаи, ще 

бъдат едновременно предадени по същия ред. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, има ли други доклади в тази точка?  
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Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Извинете, че сега се включвам – просто 

сега дойде писмото.  Вх. № НС-23-268, поредното писмо от „Сиела 

Норма“ АД в отговор на наше писмо № НС-23-256, с което за втори 

път им указваме да предоставят контакти на техниците, които ще 

отговарят за съответните секции в чужбина с оглед организационно-

техническата работа на Министерството на външните работи, което 

следва да извърши всичко необходимо в предизборния ден – 

материалите, книжата и машините да бъдат предоставени на 

членовете на секционните избирателни комисии и съответно 

съгласно Методическите указания и приетите от Централната 

избирателна комисия решения, там трябва да присъстват и 

техниците, определени да отговарят за съответната секция и да 

подпишат необходимите протоколи. 

Отново получаваме отказ от „Сиела Норма“ за предоставянето 

на тази информация, като считат, че следва да им предоставим 

правно основание, на което им изискваме тази информация. Сега Ви 

го докладвам само за сведение и запознаване, тъй като току-що дойде 

писмото. В по-късната част на заседанието днес ще предложа отговор 

до „Сиела Норма“. Само искам да се отбележи, че това е втори, ако 

не трети пореден път, в който „Сиела Норма“ АД отказва да 

сътрудничи на Централната избирателна комисия, а в случая и на 

Министерството на външните работи, при осъществяването на 

организационно-техническата подготовка на изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме нататък с точка трета: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

Колеги, определям господин Димитров да води за малко 

заседанието. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, нямам спешни доклади в тази 

точка, само за сведение и запознаване на този етап. 

Има едно писмо-запитване от гражданин, който се опитва да 
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намери актуална информация за секциите в Нидерландия. На сайта на 

Централната избирателна комисия има публикуван линк към 

адресите със секциите и очевидно е лесно достъпен. Въпросът е 

насочен по-скоро към сайта на Министерството на външните работи, 

поради което ще препратя чрез сътрудници извън страната в 

оперативен порядък към работна група „Избори“ този имейл, за да 

видят дали действително има някакъв проблем на сайта им. 

И още едно писмо вх. № НС-23-251 от Посолството във Виена 

по отношение на състави на секционните избирателни комисии в 

Австрия, което също ще бъде препратено към Министерството на 

външните работи, защото там са техни квоти. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря, госпожо Стоянова. 

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

По тази точка докладчик съм аз. 

С вх. № НС-24-211/28.09.2022 г. е постъпил за одобрение 

договор между в. „Телеграф“ и ПП ПРАВОТО. 

Общата сума е 4800 лв. с ДДС. Имаме и медиен план.  

Предлагам да одобрим този договор. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Следващият договор е постъпил с вх. № НС-24-210. Той е 

сключен между ПП МИР и „OFF Медия“.  

Стойността на услугата е 1600 лв. с ДДС. Имаме приложен 

към него медиен план.  

Предлагам да одобрим договора. 

Моля, режим на гласуване. 



13 

 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

И последният договор за днес е с вх. № НС-24-208, сключен 

между Партия „Атака“ и Телевизия „Евроком“.  

Стойността на договора с ДДС е 1920 лв. Има включен медиен 

план.  

Предлагам да одобрим този договор. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,); против – 

няма.  

 

Можем да преминем към точка пета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Ципов, Вашият доклад? 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-09-216 

– писмо от Софийска градска прокуратура, Следствен отдел, която 

иска да им предоставим информация относно лицето Е. К., със 

съответното ЕГН, във връзка с изборите на 11 юли 2021 г.  

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

„Информационно обслужване“ АД да ни предоставят информация 

същото лице подавало ли е заявление за гласуване извън страната. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада на господин Ципов. 

Моля да гласуваме с протоколно решение съдържанието на 

писмото до „Информационно обслужване“ АД. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 



14 

 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 

няма.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви вх. № НС-15-

260/27.09.2022 г. във връзка с наше писмо, което изпратихме по 

компетентност на РИК 24 – жалба от Н. Т. Н. 

Двадесет и четвърта РИК ни изпраща решение № 110-НС от 

27 септември 2022 г., както и 18 протокола от заседание на Двадесет 

и четвърта РИК. В моя папка от днес ще видите проект на писмо по 

имейл от жалбоподателя Николай Николов, с което му изпращаме 

копие от решение № 110-НС от 27 септември 2022 г. на РИК – 

Двадесет и четвърти изборен район, София. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на господин Ципов – да гласуваме 

текста на писмо до жалбоподателя. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).  

В тази точка доклад би трябвало да има господин Георгиев.  

Госпожо Матева, имате ли готовност? 

РОСИЦА МАТЕВА: Имам готовност, но предлагам да 

изчакам, тъй като чакам още кандидатски листи и в крайна сметка да 

бъдат въведени коректно във вътрешната мрежа, за да мога да ви 

запозная от кои общински избирателни комисии са изпратени 

кандидатските листи за изборите на 23 октомври 2022 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря, в по-късната част на заседанието ще имате такъв доклад. 

Давам думата на себе си, за да Ви кажа за сведение, че с писмо 

№ 07-80/8 от 27 септември 2022 г. е дошла информация, с която ни 

уведомяват, че ще има допълнителна точка в дневния ред на 

годишната среща, която ще се проведе в Кейптаун. Комисията на 

Тайван е изявила желание да бъде избрана за член на Контролната 
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комисия, която се занимава с бюджета. За сведение. 

В тази точка – господин Георги Баханов, имате ли готовност? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, господин 

Председателстващ. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. № ПВР-НС-04-2-

16/26.9.2022 г., постъпило в Централната избирателна комисия 

искане от СДВР по извършена от тях проверка за оригинал на 

декларация от изрично упълномощен представител на 

неправителствена организация, предложена за регистрация като 

наблюдател в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  на 

лицето К. М. Г., с посочено ЕГН от 

29 октомври 2021 г., регистрирана като наблюдател от сдружение 

„Зона за трансатлантически просперитет – Наблюдателна мисия, 

България“, както и данни за лицето с три имена и ЕГН, подало 

горепосочена декларация в ЦИК, със заверено копие от документа.  

Има подготвен отговор във вътрешната мрежа. Можете да го 

погледнете. В него казваме, че оригинали не може да им върнем, а 

може да се запознаят със същите в сградата на Централната 

избирателна комисия и приложено им изпращаме заверени копия от 

исканите документи, а именно декларацията на К. М. Г., 

2 броя от страници на входящия регистър на заявени наблюдатели от 

български неправителствени организации и описваме кое е видно от 

тези документи и кой е вносителят на тези документи – А. Д., и 

пълномощното на това лице. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада на господин Баханов. 

Имате ли някакви мнения и коментари?  

Ако няма, предлагам да пристъпим към гласуване, за да 

одобрим текста на писмото, което той предлага да изпратим. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,  
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

В тази точка доклад е заявила и госпожа Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви за сведение. 

Получено е писмо по електронната поща с вх. № НС-23-270 от 

днешна дата във връзка с предстоящото подписване на договора за 

наем на складовото помещение, в което се съхраняват машините за 

гласуване, като е посочено и това ще бъде организирано днес в 

14,00 ч. За сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, госпожо Стоянова. 

Колеги, всички, които имат готови преписки по тази точка, ги 

представиха на Вашето внимание. 

 

Можем да преминем към следващата точка – шеста: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Георгиева, имате думата. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, с вх. № 20-68/27.09.2022 г. 

СЕМ ни изпраща по компетентност платен репортаж, излъчен по 

Телевизия „Bulgaria Оn air“.  

По своята същност този платен репортаж дава информация за 

проведения традиционен събор на Национално движение 

„Русофили“, като единствена в света такава проява. Съобщава се, че е 

проведен в местността „Черниците“ край Калофер, тъй като са им 

били отказани други две места. Тази година съборът е бил посветен 

на 145-ата годишнина от Шипченската епопея, във връзка с което е 

отслужен и молебен. Още се съобщава, че те са русофили и 

българофили и ще продължават да работят за изграждане на мостове. 

В репортажа, който е в рамките на около една минута, и 

можете да го видите в моята папка, не се говори за изборите, няма 

призиви за подкрепа на политическа партия, липсва предизборна 

агитация. Надписът, който е поставена на сцената – вие ще го видите, 
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е изписан „Седемнадесети събор на Национално движение 

„Русофили“. 

В този смисъл аз не намирам основание за нарушение от 

страна на „Русофили“ на Изборния кодекс, поради което Ви докладвам 

този сигнал за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Няма и надпис за купуването и продаването на гласове. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Това го има.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Под 

тях знамето вероятно се вижда 5 секунди, 7 секунди, защото то е 

някакъв кадър. 

Колеги, имате няколко минути, за да погледнете този 

репортаж и ако имате коментари.  

Колеги, мнения? 

Колеги, тези, които искаха да се запознаят с материала, го 

изгледаха – платеният репортаж по Телевизия „Bulgaria Оn air“, то е 

някаква агитация. В нея обаче има много кратък отрязък, който 

показва знамената. 

Вие предлагате да го оставим за сведение, без разглеждане. 

 Ако има други мнения, освен да се остави предложението да 

се остави сигналът за сведение, имате думата. 

Благодаря Ви за доклада, госпожо Георгиева – предложение, 

различно от това да се приеме за сведение, няма. 

Връщаме се към дневния ред, в който имаме доклад от 

госпожа Матева. 

Имате думата. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви жалба с вх. № НС-

22-344/28.09.2022 г. от адвокат Г. Г. срещу решение като 

кандидат за народен представител на ДПС в Тридесет и първи МИР – 

Ямбол, против Решение № 1479-НС на Централната избирателна 

комисия от 26 септември 2022 г. Административната преписка ще 

бъде окомплектована и изпратена във Върховния административен 

съд. 
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Едновременно с това Ви докладвам, че е постъпило писмо от 

Върховния административен съд – вх. № НС-08-52 от днешна дата. 

Очевидно, господин Г. Г. е изпратил жалбата си и във 

Върховния административен съд, независимо че на самата жалба 

пише, че чрез ЦИК ще я подаде. Изпраща ни се Разпореждане № 

13286/28.09.2022 г. на Четвърто отделение на ВАС, с което ни се 

изпраща копие от жалбата срещу Решение № 1479-НС на ЦИК за 

комплектуване на административната преписка. Двете преписки ще 

бъдат обединени, комплектувани и внесени във Върховния 

административен съд. 

Докладвам Ви становище, изготвено от юрисконсултите, тъй 

като процесуалният представител юрисконсултът, който осъществява 

процесуално представителство по административно дело № 2854 от 

2022 г. е в болнични. Делото е насрочено за разглеждане за утре, 

29 септември 2022 г., от 14,00 ч. във Върховния административен 

съд. То е образувано по касационна жалба, подадена от Централната 

избирателна комисия срещу Решение № 2171 от 14 декември 2021 г. 

на Административен съд – Благоевград, по административно дело 

№ 158/2021 г., с което ЦИК е осъдена да заплати на В. П. С. 

сумата от 10 918,44 лв., представляващо обезщетение за 

имуществени вреди. 

Предложението на юрисконсултите е да не се явява в съдебно 

заседание процесуален представител, а да бъде изпратено това 

становище, което би следвало да е в папката с моите инициали. 

Проектът е с № 4124, така че ако сте съгласни, моля да го гласуваме и 

да бъде изпратено. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, имате минутка-две, за да погледнете становището, за да 

изразите, ако то е различно от мнението на госпожа Матева, да се 

препрати това становище. 

Колеги, след като се запознахте с текста, имате ли коментари 

и предложения?  
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След като нямате, предлагам да преминем към гласуване и да 

приемем направеното предложение от госпожа Матева. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева).  

Продължаваме по точка  пета: Доклади по административни 

преписки. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  получили сме по електронната 

поща писмо от госпожа, която съобщава, че се казва Е.  В.-Т. и е 

заместник-председател на изборна секция в Германия. Четейки 

указанията на Централната избирателна комисия за гласуване в 

чужбина и в България е забелязала, че има разлика в документите за 

гласуване. 

Въпросът ѝ е следният: „Може ли в чужбина да се гласува с 

международен паспорт или не?“  

Копирала е от „Въпроси и отговори“ и от „Често задавани 

въпроси извън страната“ отговорът на Централната избирателна 

комисия, че при гласуването избирателите удостоверяват 

самоличността си пред ЦИК с лична карта, паспорт, включително 

дипломатически, служебен, временен, моряшки или военна карта 

само за военнослужещи. 

Аз се колебая как да ѝ кажем, че всъщност паспортът – бил 

той дипломатически, служебен, временен или моряшки, на практика 

е международен паспорт. 

Предполагам, че си мисли, че има още един вид паспорти, 

които се наричат само „международни“, а дипломатическият, 

служебният и временният паспорт са някаква друга категория. 

Ако не възразявате, да върнем кратък отговор по мейл, че в 

закона няма категория „международен“ паспорт. Законът борави с 

терминът „паспорт“, който бива видовете, изброени в отговора, и 
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това се разбира в разговорния език и е придобило гражданственост 

като международен паспорт. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението. Някой има ли коментар? Оставаме 

доклада за сведение. 

Господин Баханов, имате думата в тази точка. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, по вх. № НС-04-02-

287/23.09.2022 г. от РУ – Карлово, ОД на МВР – вчера ви го 

докладвах, е дошъл отговор от „Информационно обслужване“ АД, 

че по първоначалната проверка на лицето се е оказало, че няма 

такова лице с четна предпоследна цифра. Посочените имена не са 

от женски пол и ЕГН, с четна предпоследна цифра, от което се 

съди, че посоченото ЕГН е сгрешено.  

При извършената проверка също така е установено, че по 

данни на Национална база данни „Население“ няма лице с такова 

ЕГН. При допълнително извършената проверка е установено, че 

има подадено заявление на името на Д. П. К., 

с посочено ЕГН, като предпоследната цифра е различна. 

Заявлението е подадено на 15 юни 2021 г. в 21,00 ч. българско 

време. В заявлението е посочено място за гласуване: Лондон, 

Уорчестър Парк. 

Предлагам да изготвим отговор, с който им отговаряме, че 

изпращаме, на първо място, решенията на Централната 

избирателна комисия, с които е назначена конкретната секционна 

избирателна комисия № 324300477 в Обединено кралство, Англия 

и Северна Ирландия – Лондон, Уорчестър Парк, за изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. и ние отговаряме, че Д.  

К. има подадено заявление за гласуване на 15 юни 2021 г., 21 ч. 

българско време, като е посочено същото място. Също посочваме, 

че не разполагаме с актуален адрес или телефони на членовете 

на секционните избирателни комисии и им изпращаме и 

заверено копие от протокола на секционната избирателна комисия, 

тъй като желаят протокола от машинното гласуване да бъде изпратен 
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с подписи и членове на секционната избирателна комисия от 4 

страници и копие на финален протокол от машинно гласуване, район 

32 – чужбина, със СУЕМГ с идентификационен номер и описани 

номера. 

Също така се свързах по телефона и с господин Г., тъй като не 

са ни изпратили електронното заявление, а от ОД на МВР желаят да 

им изпратим и електронното заявление на лицето. Тогава да 

гласуваме отговора и като дойде електронното заявление от 

„Информационно обслужване“ АД, да бъде приложено към 

останалите документи, да бъде изпратено. Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги,  чухте предложението, което се състои в текст на писмото, 

към което ще бъде приложено и електронното заявление за гласуване 

извън страната, когато то постъпи от „Информационно обслужване“ 

АД. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Когато постъпи копието от 

„Информационно обслужване“ АД, предлагам да го разгледаме. 

Считам, че не следва да се изпраща, тъй като съм виждала 

електронно заявление какво представлява. Не знам и на какво 

основание продължават да бъдат съхранявани в „Информационно 

обслужване“ АД! 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Тоест, Вашето предложение е да се отговори без да се добави към 

него заявлението за гласуване извън страната. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: С оглед изказването на колегата 

Солакова предлагам – не знам, тя не направи предложение, като 

дойде електронното заявление, да го върна на доклад. Така ли? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Доколкото разбрах, госпожа Солакова възразява срещу това да се 

изпраща каквато и да е информация, свързана с електронното 

заявление, тъй като то все пак е електронно и може да бъде подадено 

от всеки. 
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Колеги, предлагам в момента да гласуваме само частта от 

писмото, която се отнася до сгрешеното ЕГН. Това ли беше 

предложението? 

Госпожо Солакова, имате думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Може ли да видя кой е проектът, за да 

мога да се запозная подробно? Кой номер е проектът на отговор? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Във вътрешната мрежа в моя папка за 

днешното заседание проектен № Р-4130. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз предлагам така, както 

обикновено в по-голямата част, мисля, че и във всички случаи досега, 

тъй като не помня да има друг случай, предлагам да не прилагаме 

електронното заявление, а да дадем информация, че лицето е подало 

заявление. Въпросът при подадените заявления – много добре знаем, 

че те се вписват след извършване на автоматична проверка за 

наличие на избирателни права и така биват вписани в списъка за 

гласуване в секциите извън страната. За това служи заявлението и 

това е достатъчно ние да го уведомим следващия орган за наличие на 

подадено заявление.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, имаме практически две предложения. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само, ако обичате, да отговоря. Ако се 

запознаете с писмото, искането от РУ на МВР – Карлово, във втора 

точка пише: „копие от подаденото електронно заявление за 

гласуване в Обединено кралство Англия и Северна Ирландия на 

лицето    Д.       П.        К.“, с посочено ЕГН, за произведените 

избори. Или поне да предложим – колегата Солакова да предложи 

отговор защо не прилагаме такова копие, каква е причината от 

ЦИК. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Най-краткият отговор е досегашната 

практика на Централната избирателна комисия, която е постоянна 

във всички случаи, когато отговаряме. Заявлението е електронно, 

послужило е да се извърши автоматична проверка за наличие на 

избирателни права. Лицето е включено в избирателния списък. 

Подаваме декларации, които са собственоръчно подписани, а за 

електронните заявления даваме информация.  

Трябва да бъдем последователни в своята практика. По тази 

причина предлагам да не прилагаме копие от електронното 

заявление.  

Още повече предлагам колегите докладчици да не докладват 

предварително за взимане на решение без да сме получили още 

отговора от „Информационно обслужване“ АД, да се гласува под 

условие да се изчака получаването на допълнителна документация, 

която след това да се изпрати. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз понеже имах доста на доклад, сега 

това е различно, тъй като за първи път ми се иска, поне при мен на 

доклад, за първи път ми се иска копие от електронно заявление. 

Досега наистина се е искало само да дадем информация дали 

конкретното лице е подавало електронно заявление. Поне на мой 

доклад за първи път има искане за изпращане на копие от такова 

електронно заявление. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Вътре има информация, която не е 

относима изобщо.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, практически имаме две предложения. Едното е в отговора да 

се включи и копие от електронното заявление. Другото е тази част да 

не бъде засягана. 

Подлагам на гласуване първото предложение на докладчика 

господин Баханов – да се отговори с текста, който е изписан в 

неговата папка. 
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Колеги, моля да гласуваме предложението на господин 

Баханов – цялостно, такова каквото го е предложил, текстът в 

папката на господин Баханов. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против 

– 5 (Ерхан Чаушев, Димитър Димитров, Камелия Нейкова, Росица 

Матева, Севинч Солакова).  

Тъй като не успяхме да съберем мнозинство, предлагам 

вариантът, предложен от госпожа Солакова – копие, или какъвто и да 

е документ, свързан с регистрацията за гласуване в чужбина, да не се 

изпраща. Останалата част от отговора ще бъде същата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Така, както е изготвен отговорът, в 

края на първия абзац, след „парк“ се поставя точка и запетая и 

думите „което прилагаме“ отпадат. Това е моето предложение по така 

представения отговор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: По 

същество предложението е да не се засяга въобще въпросът с 

електронното заявление, да не се изпраща. 

Моля да гласуваме редакцията, която предложи госпожа 

Солакова. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – 3 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Силвия 

Стойчева).  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, току-що ми донесоха 

разпределено писмо от Национално сдружение на общините в 

Република България с вх. № НС-06-149. Ще Ви помоля да се 

запознаете с писмото. То касае Решение № 1460 от 22 септември 
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2022 г. на Централната избирателна комисия относно гласуване на 

лицата, поставени под карантина или задължителна изолация.  

Първото нещо, което се моли да се уточни, е, след като в 

решението пише, че заявленията се подават до изборния ден 

включително, коя е датата. Но всъщност по-важното е това, което 

пише във втора точка и изразеното становище на Националното 

сдружение на общините, че решението на ЦИК е неизпълнимо. 

Предлагам, първо, да го обсъдим и в следобедната част да 

решим. В моята папка го има качено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Ще продължим в 14,30 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, единадесет 

членове сме в залата. 

Продължава заседанието на Централната избирателна комисия 

с доклади в точка пета: Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Постъпило е писмо с вх. № НС-04-01-

1-15/28.09.2022 г. от наблюдател. Предлагам писмото за запознаване 

и тъй като в него се иска от Централната избирателна комисия, в 

случай че се съхраняват и обработват данни за някои от описаните 

обстоятелства, предлагам на Комисията да подготви отговор, че по 

въпроса за общия брой секционни избирателни комисии можем да 

отговорим къде се намират в момента – информацията е на 

страницата на Централната избирателна комисия, с образуваните 

предварително секционни избирателни комисия, от една страна, с 

адреса, от другата страна, с брой избиратели на всяка от тях.  

За останалите въпроси в писмото, към момента не се обработва 

информацията и на поставените въпроси би могло да се търси 
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отговор след приключване на изборния ден, за да бъде относително 

правдоподобна исканата информация. 

Ще подготвя писмо до съответните организации и до ГД ГРАО 

за евентуална подготовка на обобщаване на част от информацията и 

ще докладвам допълнително писмото за приемане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения?  

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, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо, 

което сме получили от ДАНС, във връзка с временния 

комуникационен пост – пишат те, и изпращат списък на 

автомобилите, за които е необходимо да се осигури достъп до 

паркинга към сградата на Централната избирателна комисия. 

Предлагам да се изпрати до главния секретар на Народното 

събрание и до ръководителя на звено НСО. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

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

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предложение за промяна по 

бюджета на Централната избирателна комисия – докладна с вх. 

№ ЦИК-09-285/28.09.2022 г. за промяна на трансферите в размер 

на 10 186,00 лв. Това е сумата с одобрени възнаграждения на 
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общинските избирателни комисии през месец септември тази година. 

Към 30 септември общият размер на тези средства е 166,841,57 лв.  

Предлагам да упълномощим председателя да извърши 

корекцията по бюджета на Централната избирателна комисия и да 

уведомим за това министърът на финансите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писма, които сме 

получили от РИК – Бургас – вчера ви ги докладвах за запознаване.  

Получили сме подобно писмо от Район „Триадица“ с вх. № НС-

07-33. Многобройни са обажданията в Централната избирателна 

комисия за осигуряване на възможност на боледуващите от ковид и 

настанени в лечебни заведения да могат да гласуват по аналогия с 

приетото Решение № 1460, тъй като, поне всички обаждания до мен 

са в смисъл, че подкрепят подобно решение от страна на Централната 

избирателна комисия. 

На работна група го обсъдихме. Текстовете са пренесени от 

Решение № 1460. Виждате, с общата формулировка, че 

правомощията на кмета на общината тук ги изпълнява ръководителят 

на заведението. Избирателите, които са настанени в болнично 

заведение, гласуват в секция, образувана в самото лечебно заведение. 

Образувана е по реда на Решение № 1233, а гласуването се извършва 

съгласно Решение № 1460. 

Списъкът се съставя от ръководителя на лечебното заведение в 

две части съобразно боледуващите или неболедуващите от ковид. 

Ръководителят на лечебното заведение в зависимост от броя на 

подадените заявления определя времето за гласуване на настанените 
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в болнично заведение в зависимост от това дали са болни или не, като 

в последната част на изборния ден, аналогично пак по Решение 

№ 1460, гласуват болните от COVID-19. На членовете се осигуряват 

предпазни облекла и защитни средства по същия начин – за сметка на 

държавния бюджет, чрез общинските бюджети. И членовете на 

секционните избирателни комисии получават допълнително 

възнаграждение в размер на 50% от възнаграждението по Решение 

№ 1200-НС. 

Предлагам писмото до всички районни избирателни комисии да 

бъде с копие до министъра на здравеопазването, на финансите и до 

всички кметове на общини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо с вх. 

№ 09-27/28.00.2022 г. Окръжна прокуратура – Разград, установява, че 

във връзка с гласуването и възможността, която се дава и на лицата, 

които се намират в местата за лишаване или без да има влязла 

присъда по отношение на тях, да участват в изборите, тъй като в 

службата „Изпълнение на наказанията“ в Разград са изразили 

желание 4 души с посочени имена и ЕГН, и тъй като в град Русе има 

разкрита избирателна секция, поради невъзможност в Разград да се 

открие секция поради липса на необходимия минимален брой 

участници-избиратели, е разпоредено на 2 октомври да бъдат 

конвоирани до град Русе и обратно. 

Посочени са лицата, като затова сме уведомени. Докладвам го 

за сведение. 

Докладвам ви за сведение вх. № НС-07-34/28.09.2022 г. – писмо 

от Столичната община, във връзка с приемането на документите от 
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районните избирателни комисии се създава съответна организация. 

Докладвам ви го за сведение и да се приложи в папка ОТП в 

деловодството. 

Областният управител на Видин ни уведомява, че за всички 

секционни избирателни комисии са разпечатани Приложение № 9-НС 

от Методическите указания съобразно заявения брой от РИК – 

Видин. Докладвам го за сведение. 

От областна администрация Пазарджик сме получили писмо 

във връзка с получаването на бюлетините от общинските 

администрации на територията на област Пазарджик – за сведение. 

По същия начин от кмета на община Елин Пелин сме получили 

заповед, с която се определя помещението за съхранение на тези 

бюлетини. 

Колеги, докладвам ви констативни протоколи, които сме 

получили, за доставката на бюлетините от област Шумен, област 

Хасково, област Търговище, Разград, Смолян, област Стара Загора. 

Днес, на 28 септември, по график са предадени бюлетините за 

Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Перник, Плевен, Пловдив-град и 

област, София – 23, 24, 25 и 26 – за сведение на този етап. 

Докладвам отчет от Б. Ц. с вх. № НС-23-261 за изпълнение по 

Договор № 53 от 23 август 2022 г. с Централната избирателна 

комисия. 

С вх. № НС-07-32/27.09.2022 г. сме получили съгласувателно 

писмо от Столичната община, дирекция „Сигурност“ в отговор на 

наше писмо, с което поискахме да се направи съответната 

организация за ограничаване, спиране на движението в периметъра 

на сградата на Народното събрание, в която се помещава и 

Централната избирателна комисия, за периода на произвеждането на 

изборите и приемането на документите с изборните резултати от 

районните избирателни комисии. 

Само за сведение по отношение на проекта на Министерството 

на труда за подобряване условията на труд – отново сме получили 

писмо, с вх. № ЦИК-04-92/27.09.2022 г. 
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От областна администрация, област София сме получили 

информация за маршрутите за транспортиране на секционните 

избирателни комисии на територията на София-град за трите районни 

избирателни комисии – РИК 23 и РИК 25. 

От „Информационно обслужване“ АД в отговор на нашето 

писмо, с което ги информирахме за промяна в адреса в община 

Септември, поради лошо качество на копието не могат да 

актуализират данните, но обръщат внимание, че районните 

избирателни комисии имат достъп до информацията за СИК, в това 

число и адресите на секционните избирателни комисии чрез 

системата …. и по принцип нанасят такива корекции своевременно. 

На този етап ви го докладвам за сведение. Направили сме 

необходимото от наша страната. 

Докладвам ви само за сведение и запознаване към настоящия 

момент вх. № НС-02-44/27.09.2022 г. Това е планът за постовете към 

изборния ден и периода за обработка на данните и получаването на 

документите от районните избирателни комисии в отговор на 

писмото на Централната избирателна комисия от главния секретар с 

приложен график за организиране на постове от звено НСО. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стойчева, 

заповядайте в тази точка. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ЧМИ-23-

74/23.09.2022 г. сме получили представени на електронен носител 

материали, свързани с обучение на секционните избирателни 

комисии и разяснителни материали за избиратели, отнасящи се за 

частичните местни избори, насрочени на 9 и 23 октомври, от „Сиела 

Норма“ АД. 

След като се запознах със съдържанието на въпросните 

материали, предлагам да уведомим „Сиела Норма“ АД за това, че 

материал плакат „Работа с машина от членове на секционна 

избирателна комисия“ – частичните избори за кмет“ е коректен и 

може да бъде ползван.  
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Също брошура „Ръководство за член на секционна избирателна 

комисия“ е коректна и може да бъде ползвана. 

Останалите четири материала, а именно: „обучително видео за 

избиратели за местните избори на 9 октомври“ и „обучително видео 

за избиратели за местните избори на 23 октомври“, както и 

„обучително видео за членове на секционни избирателни комисии за 

местните избори на 9 октомври“ и „обучителен материал за членове 

на секционни избирателни комисии за местни избори на 

23 октомври“ не съответстват и следва да бъдат преработени поради 

използването на демоверсия за парламентарните избори на 

2 октомври, като илюстрация във въпросните видеа. Освен това 

бюлетината, която се визуализира на екрана на машините също не 

съответства на бюлетината за частични местни избори, а това е 

бюлетината за парламентарни избори на 2 октомври 2022 г. и следва 

„Сиела Норма“ АД да отстрани посочените неточности и да 

предостави преработените материали. 

В писмото, с което са предоставени материалите, е посочено, че 

те се предоставят в изпълнение на Договор № 20 от 9 септември 

2022 г. и на това основание предлагам да изискаме коригираните 

материали. 

Само, ако позволите, госпожо Председател, в края на 

последния абзац да добавим, че в срок до 3 октомври очакваме да 

бъдат отстранени посочените неточности и да бъдат предоставени 

преработените материали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма. 

Госпожо Ганчева, заповядайте в точка пета. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-22-352/28.09.2022 г. Това всъщност е въпрос от господин 

Петров, който ни пише, че за да си организира и планира транспортя 

за гласуване извън страната в Нотингам, Обединеното Кралство, пита 

за адреса на секцията.  

Предлагам да му отговорим с писмо с оглед да му съдействаме 

да си упражни правото на глас с посочване на линковете и от сайта на 

посолството ни във Великобритания, както и от нашия с адреса на 

секцията, която, видно от заповедта от 10 септември, е Оукланд и т.н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Продължаваме със следващия докладчик – госпожа Гергана 

Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, искам да направя една 

корекция на доклада си от предходната част на заседанието във 

връзка с графиците за доставка на машините за гласуване в страната.  

Предлагам в писмото, което ще изпратим до МВР, да се 

съдържат графиците за всички районни избирателни комисии заедно 

с графика на потеглящите камиони от склада „Карго-партнер“ към 

областните центрове, а не както предходно беше представен 

докладът ми – да е в копие от изпращаните към  всеки един от РИК-

овете. С едно общо писмо да им изпратим всичката информация 

наведнъж към МВР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Подготвих проект на 

писмо във връзка с по-рано докладваното писмо от ОССЕ. 

Проектът е с проектен номер 4138 в папката с мои инициали. 

Моля да го погледнете и ако нямате забележки, да го одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

имате заявен доклад в точка: Гласуване извън страната. 

Заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам две писма, постъпили с вх. 

№№ НС-23-272 и НС-23-262-1, които са от български граждани, 

членове на секционни комисии. Уведомяват ни, че поради 

заболявания на съответните лица се налага да бъдат сменени. Само да 

уведомя Комисията, че има няколко такива случая, така че вероятно 

поради неизбежни причини или възможността на тези лица да бъдат 

в деня на изборите на работните си места като членове на СИК, ще се 

наложи да бъдат заменени. В случая обективните обстоятелства са от 

непредвиден и неотменим характер. Засега ви ги докладвам за 

сведение. Предоставени са на сътрудниците за извън страната за 

обработка на информацията.  

В рамките на утрешния ден ще предложа проект на решение, с 

което да бъдат извършени промени на лица, които по обективни 

причини, свързани със заболяване или друга обективна причина, не 

могат да присъстват в деня на изборите и се налага да бъдат 

заменени. 

Връщам на доклад писмо с вх. № НС-04-01-23-5, което е 

предложение от работна група „Избори“, свързано с предложение за 

промяна числеността на състава на СИК № 321100107, като на база 

проведените обсъждания на работна група и на база предоставената 

от господин Томов статистическа информация за броя гласуване на 

предходните три избора и очевидната липса на промяна в 

обстоятелствата, Комисията след работно обсъждане се обедини 
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около становището, че не възприема предложението на 

Министерството на външните  работи и в този смисъл моля за 

одобрение на писмо до Министерството на външните работи, с което 

ги уведомяваме за резултата от проведените обсъждания, за да могат 

те да продължат с организационната подготовка по изборите извън 

страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Връщам на доклад писмо с вх. № НС-23-

268/28.09.222 г. – поредното писмо от „Сиела Норма“ АД, в което не 

ни предоставят контакти на лицата, които ще извършват техническа 

поддръжка на устройствата за машинно гласуване извън страната. 

Тъй като в писмото „Сиела Норма“ АД ни моли да им укажем 

конкретно правно основание, пораждащо задължение за 

предоставяне на изисканите данни – пиша писмото и не съм го 

довършила, но е в смисъл, че съгласно чл. 18 от Изборния кодекс 

подготовката и организацията на изборите се осъществяват от 

избирателните комисии, органите на изпълнителната власт и други 

институции в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс и 

съгласно същата разпоредба организацията на машинното гласуване 

и свързаните с него дейности се възлага и контролира от Централната 

избирателна комисия, а съгласно чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 48 от Изборния 

кодекс, Централната избирателна комисия осъществява дейностите и 

упражнява контрол по прилагането на Кодекса и свързаните с него 

нормативни актове, както и определя правилата по прилагането на 

Кодекса. 

Мисля, че това би трябвало да е достатъчно като основание на 

„Сиела Норма“ АД. Предполагам, че ще получим поредното писмо, в 
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което искат уточняване на информацията, която им предоставяме, но 

аз предлагам в този смисъл да им бъде отговорено. Проектът на 

писмо ще бъде качен всеки момент в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 

Срокът, доколкото си спомням, беше 28 септември. 

Колеги, има ли други предложения. 

Моля, режим на  гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Колеги, започваме да се връщаме по точките. 

В „Доклади по административни преписки“ госпожа Матева 

има заявени доклади. 

Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, както вчера припомних, вчера в 

17,00 ч. изтече срокът за регистрация на кандидатски листи в 

частичните избори за кметове на кметства. В тази връзка ви 

докладвам писмо, с вх. № ЧМИ-15-95/28.09.2022 г., с което са ни 

изпратени от община Сливо поле в ексел формат регистъра на 

кандидатите за кмет на кметство в община Сливо поле. 

Докладвам ви вх. № ЧМИ-15-93/27.09.2022 г., с което от ОИК – 

Симеоновград, в ексел формат са ни изпратени кандидати за кмет на 

кметство. 

С вх. № ЧМИ-15-94 от ОИК – Перник, са ни изпратени 

регистрираните кандидати за кметове на кметство Богданов дол; за 

кметство Фотиново – вх. № ЧМИ-15-97; вх. № ЧМИ-15-98, по мои 

спомени във вътрешната мрежа трябва да е качено, е от ОИК – 

Симеоновград. Би трябвало да са обобщени по ОИК; вх. № ЧМИ-15-

99 е кандидатската листа изпратена ни от Стара Загора; вх. № ЧМИ-

15-94 е отново от ОИК – Перник; вх. № ЧМИ-15-96 е от община 
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Струмяни за кметство Илинденци и към вх. № ЧМИ-15-96 отново 

има второ писмо. 

Всички тези писма ви ги докладвам за сведение и ви предлагам 

– кандидатските  листи са обобщени от звено „Регистри“, всички тези 

доклади са в отделни подпапки по общински избирателни комисии: 

ОИК – Кирково, ОИК – Перник, ОИК – Поморие, Симеоновград, 

Сливо поле, Стара Загора и Струмяни, обобщени са данните и както 

виждате, в папката с моите инициали има два ексел формата с 

идентични данни. Единият да изпратим на ГД ГРАО с всички 

кандидати, които са регистрирани, другият на – „Информационно 

обслужване“ АД за извършване на проверка. 

Опитах се да проверя в системата … – не бяха въведени на 

някои от общинските избирателни комисии кандидатските листи, 

независимо от обстоятелството, че вчера изпратихме писмо, второ 

напомнително, с което напомнихме да въвеждат кандидатските 

листи. 

В момента ви предлагам да гласуваме писмо до ГД ГРАО и до 

„Информационно обслужване“ АД, с което да изпратим списъка на 

регистрираните кандидати по кметства за участие в частичните 

избори на 23 октомври, за извършване на проверка дали отговарят на 

изискванията да бъдат избирани съгласно чл. 397 и посочените 

решения на ЦИК, както и до „Информационно обслужване“ АД за 

извършване на проверка съгласно чл. 413 от Изборния кодекс и 

посочените решения на Централната избирателна комисия, като сме 

указали на господин Гетов при възможност до 29 септември да бъде 

върнат  резултатът от проверката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия 

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

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам писмо с вх. № НС-00-

291/28.09.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД, с което ни 

информират, че са получили писмо от 2 РИК – Бургаски, с което РИК 

ги е информирал за взето решение за заличаване на кандидат в 

кандидатска листа за изборите за народни представители и 

„Информационно обслужване“ АД ни информира, че са отразили 

заличаването в системата …. След като това вече е изпълнено, 

независимо от решението на Централната избирателна комисия да се 

ограничи достъпът на районните избирателни комисии и 

възможността да извършват заличаване, и това да става само по 

указание на Централната избирателна комисия, ви го докладвам за 

сведение. 

Ще върна на доклад вчера докладваните от мен писма и 

предложения – да изпратим до „Информационно обслужване“ АД – 

те са във вчерашната папка, писмо, с което да ги уведомим на 

основание решение на РИК – Кюстендил, да се заличи от 

кандидатските листи, поставени под № 2 в листата на „Демократична 

България“ – очевидно, втората част на писмото трябва да претърпи 

корекция, като остане само изречението, че на основание Решение 

№ 187-НС/26.09.2022 г. на РИК – Бургас, заличеният кандидат Б. Р. 

Р., регистриран под № 15 в листата на ПП „Продължаваме 

промяната“, при въвеждане на резултатите от гласуването, 

подадените за този кандидат преференции следва да се 

отчитат като подадени за кандидатската листа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания по 

този доклад? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

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

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам ви да гласуваме и двете 

писма: до 10 РИК – Кюстендил, и РИК – Бургас, във връзка със 
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заличените кандидати районните избирателни комисии да укажат на 

всички секционни избирателни комисии в съответния си изборен 

район, в деня преди изборите да зачертаят името на заличените 

кандидати на таблата с кандидатските листи във и пред изборните 

помещения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Колеги, с цел подготовка на преписките, които постъпиха в 

следобедната част, прекъсвам заседанието до 16,30 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

По дневния ред има ли предложения? 

Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, госпожо Председател, да 

включим в дневния ред нова точка: Проект на решение относно 

промяна в ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам ви 

това да бъде точка седма: Проект на решение относно промени в 

състава на ОИК или РИК с докладчик засега колегата Баханов. 

Има ли други предложения по дневния ред? Няма. 

Моля да гласуваме допълването. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Продължаваме с доклади в точка втора: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо от Министерството на 

електронното управление с вх. № НС-04-86. С него във връзка с 

процеса по предоставяне  на достъп до изходния код, който ще се 

използва на изборите на 2 октомври, на лицата по чл. 213а, ал. 3 от 

Изборния кодекс, молят да им бъдат предоставени чек сумите на 

изходния код. Информацията им е необходима, за да верифицират, че 

кодът, който ще предоставят на участниците в процедурата е същият, 

от който е извършено довереното изграждане от Централната 

избирателна комисия. Молят чек сумите да им бъдат предоставени 

във възможно най-кратък срок. 

Тези чек суми, които са им необходими, всъщност фигурират в 

стенографския протокол от срещата с IT-експертите на Централната 

избирателна комисия, която се проведе на 16 септември. Предлагам 

да вземем решение да предоставим на Министерството на 

електронното управление препис от стенографския протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или други предложения? 

Моля да гласуваме. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев и Севинч 

Солакова). 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гласувах против. Информацията, която 

предоставяме, няма гаранции за нейната защита. Това нещо трябва да 

се съхранява в Централната избирателна комисия и как ще се връща 

от Министерството на електронното управление тук, при нас? Каква 
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е гаранцията, че няма да попадне в някои други лица? Това трябва да 

се съхранява само и единствено в Централната избирателна комисия. 

Това е! Нямаме защитен механизъм. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

продължете. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-23-277 от „Сиела Норма“ АД. С него ни пишат, че предоставят 

на Централната избирателна комисия съгласно изискванията на 

т. 5.1.2 от Договор № 20 33 броя софтуерни модули и четци, за да 

направят демонстрация, твърдят, че им е необходимо технологично 

време да инсталират два броя машини, за които да получат 

разрешение от Централната избирателна комисия да изнесат от 

склада на „Карго-партнер“ и донесат в Централната избирателна 

комисия. В този смисъл предлагат демонстрацията да се проведе в 

указано от ЦИК време в утрешния ден, 29 септември 2022 г. 

Според мен не е необходимо да носят машини от склада на 

„Карго-партнер“, тъй като в Централната избирателна комисия има 

налични машини за гласуване. Предлагам да изпратим писмо на 

„Сиела Норма“ АД, с което да ги уведомим, че демонстрацията с два 

броя софтуерни модули и четци следва да се проведе на 29 септември 

в 10,00 ч. на машини за гласуване, налични в Централната 

избирателна комисия, както и че по същото време ще приемем с 

приемо-предавателен протокол останалите 31 броя софтуерни 

модули. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 

Моля, да гласуваме. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – 1 (Ерхан Чаушев). 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо с вх. 

№ НС-23-271-2, пак от „Сиела Норма“ АД. Молят да им предоставим 

преиздадени комплекти карти за две секции.  

В тази връзка моля за последващо одобрение на писмо, което 

изпратихме до „Информационно обслужване“ АД за тези две 

машини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч 

Солакова). 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази връзка по подобни писма с вх. 

№ НС-22-71-3 и също така вх. № НС-23-271-1 са подготвени за 

последващо одобрение писма за съответните специализирани 

устройства за машинно гласуване по един брой за комплект с пет 

смарткарти.  

Предлагам да одобрим писмата и да бъдат изпратени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване за последващо одобрение. 

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

Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

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

(Ерхан Чаушев). 

Госпожо Солакова, заповядайте в Административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам 

писмо от 25 РИК, от 12 РИК за липсата на информация, след 

проведен разговор със „Сиела Норма“ АД, че няма да им бъде 

предоставена такава информация за създаване на условие за 

нормално протичане на изборния процес във връзка с осигуряването 
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на машинното гласуване, включително от РИК – Видин; РИК – Русе, 

в същия смисъл; 23 РИК; РИК – Бургас; РИК – Габрово и РИК – 

Ямбол. Докладвам ви ги за сведение. 

Всички участници в изборния процес трябва да имат еднакво 

отговорно отношение към процеса по осигуряването на 

законосъобразното протичане на изборите. На този етап ви го 

докладвам за сведение. 

Получили сме писмо от главния секретар на област Добрич с 

приложен констативен протокол за доставката на бюлетините за 

Изборен район – Добрички. За сведение. 

Получили сме писмо от областната администрация Хасково, с 

което ни уведомяват, че са предали бюлетините на общинските 

администрации – за сведение. 

Докладвам ви за сведение писмо от Народното събрание. От 

звено „Информационно и комуникационни системи“ са предоставили 

графика за дежурствата. Да се предостави, за да се има предвид, 

включително по отношение на гражданските договори, сключени с 

тях – за сведение. 

Получили сме писмо от гражданин, който живее в град Пещера 

и недоумява как на територията на града и общината няма десет 

желаещи за образуване на подвижна избирателна секция, тъй като 

преди това е бил включен в списък за гласуване с подвижна секция. 

Предлагам ви да изпратим писмо до кмета на общината по 

компетентност с копие до лицето. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 

Моля да гласуваме. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-23-205-1 от началника на политическия кабинет на заместник 

министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър 

на вътрешните работи, приложено ни изпраща на нашето внимание 

писмо, получено в кабинета на министър Иван Демерджиев писмо от 

омбудсмана на Република България с молба да предприемем 

необходимите действия в рамките на нашата компетентност.  

Забележете, писмото е адресирано до министър-председателя, 

до министъра на здравеопазването и до председателя на Централната 

избирателна комисия. Ние го получихме и го разгледахме. Остава и 

ние да изпратим на другите институции в рамките на тяхната 

компетентност за предприемане незабавно на необходимите 

действия. 

Колеги, докладвам ви проекта на Оперативен план за приемане 

във връзка с организацията на изборите, изборния ден, приемането на 

информация от районните избирателни комисии в деня на изборите, 

приемането на документите от районните избирателни комисии, 

както и на данни от секциите извън страната. Съобразно решението 

от последните избори на Централната избирателна комисия 

дейността е организирана съобразно функциите, които са определени 

с Решение № 7 от 12 май 2021 г. Централната избирателна комисия 

както винаги определя, че ще има самостоятелен достъп, охрана и 

комуникации, свързани с изборния ден и периода на приемане на 

документите от районните избирателни комисии, както и на данните 

от секциите извън страната. Целият пропускателен режим следва да 

се извършва по определена схема, която е приложение към 

оперативния план и не се публикува. То е свързано и с докладваното 

от мен по-рано писмо от администрацията на Народното събрание с 

приложена схема на постовете. 

По отношение на изборния ден информацията, която следва да 

се предостави, свързана с откриването и активността в изборния ден, 

залагаме отново на информация, която ще се въвежда от районните 

избирателни комисии в електронната платформа, където се 
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публикуват всички техни решения, протоколи, съобщения и други 

документи. 

Информацията за активността е в часовете 11,00 ч. и 16,00 ч., 

като тя се предоставя в платформата до 13,30 ч. и 16,30 ч. Само и 

единствено при наличие на технически проблем, който не позволява 

публикуването на тази информация в електронната платформа, 

следва да се изпрати на имейл адрес на Централната избирателна 

комисия. 

В края на изборния ден – до 20,30 ч., трябва да бъде 

предоставена информацията за тези секции, в които продължава 

гласуването и за края на изборния ден в останалите. 

По отношение на жалби и сигнали, те следва да бъдат 

разпределяни от заместник-председателя по Решение № 7/12.05.2021 

г. на членове на Централната избирателна комисия. 

Приемането на документите от районните избирателни 

комисии ще започне веднага след приключване на изборния ден – на 

2 октомври, като районните избирателни комисии трябва да 

информират Централната избирателна комисия за часа на 

пристигане, за да може да се състави график и да се обезпечи 

нормалното приемане на тези документи. 

В т. 11 са посочени изборните книжа и материали от районните 

избирателни комисии, които следва да бъдат предадени на 

Централната избирателна комисия. Обсъдихме ги на работна група. В 

предишната буква „ж“ записаните два броя записващи технически 

устройства, флашпамети и смарткартите в една буква, съм ги 

разделила сега на две, като редакцията на т. „ж“ съответства на 

редакцията от Методическите указания и Решение № 1424 за 

опаковането. 

Двете флашпамети се опаковат в отделни, прозрачни пликове, 

като на всеки плик се записва идентификационният номер на 

машината. Едната флашка е с надпис, „предназначена за ИП“, а 

другият плик е с надпис „предназначена за ЦИК“. По този начин 

трябва да бъдат предоставени. 
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Обръщаме внимание на районните избирателни комисии, че 

финалните протоколи от машинното гласуване следва да бъдат 

подредени отделно от протоколите на секционните избирателни 

комисии. 

По отношение на публикуването на сайта на Централната 

избирателна комисия на информация като „междинно обобщени 

резултати“, „междинни числови данни“ и „окончателно обобщени 

резултати“, е уредено в т. 14. Приемането ще се извършва откъм 

входа на сградата на Народното събрание, входа откъм Ларгото. Това 

е в общи линии Оперативният план с последни редакции във 

вътрешната мрежа, както и проекта на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения, изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1490-НС/28.09.2022 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с приетия 

Оперативен план с оглед на документите, които ще представят 

районните избирателни комисии, ви предлагам да изпратим поредно 

писмо на „Информационно обслужване“ АД да се създаде в приемо-

предавателния протокол още една нова точка: Приложение № 9-НС 

към Методическите указания на Централната избирателна комисия за 

машинно гласуване, и на този ред по възможност да посочат броя на 

протоколите съобразно секциите с машинно гласуване в изборния 

район. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан 
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Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали има файл „списък медии, акредитирани за 

2 октомври“. Ще ви моля да го погледнете и да го одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

погледнете списъка на подадените заявки, за да може да се подготвят 

техните пропуски. 

Моля, за протоколно решение да одобрим така представения 

списък. 

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

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 25 РИК с 

вх. № НС-15-262, с което ни уведомяват, че на 27 септември в 

системата …        са установили, че се е появило несъответствие за 

един от кандидатите, регистрирани в кандидатската листа под № 5 на 

ПП „Движение за права и свободи“, като кандидатът е регистриран с 

имената Р.            И.            И., а според 

несъответствието в Национална база данни „Население“, името на 

посоченото лице е Р.  И.   Д. Очевидно е встъпила в 

брак госпожата или обратното, не знам, но има промяна във 

фамилното й име. 

Колеги, предлагам в момента да не предприемаме нищо, 

защото така или иначе с имената, с които е регистрирана в 

кандидатската листа, тя е предоставена като данни за разпечатване на 

кандидатските листи, и поставянето им пред изборните и в изборните 

помещения, както е въведена в електронната бюлетина за гласуване, 

а след обявяване на резултата и при обявяване поименния състав на 

Народното събрание, ако госпожата бъде избрана, ще бъде обявена с 

вярното име по Национална база данни „Население“. 
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Докладвам ви още едно писмо от общинска избирателна 

комисия за кметство Порой за изпратените кандидатски листи, което 

явно не ми е донесено при предишния доклад – за сведение. 

Колеги, докладвам ви и становище на юрисконсулт 

Радославова с вх. № ЦИК-09-284/28.09.2022 г. Припомням, че това 

становище беше поискано във връзка с изпратено писмо с вх. № НС-

23-220/24.09.2022 г. Доколкото и аз съм съгласна със становището на 

юрисконсулта и с мнението, изразено накрая, не предлагам никакви 

други действия по преписката, във връзка с която е изготвено 

становището. 

Докладвам ви писмо с вх. № НС-23-278/27.09.2022 г. от „Сиела 

Норма“ АД, с което на нашето внимание се предлага график за 

инсталиране на машините с инсталиран демонстрационен софтуер за 

изборите на 2 октомври. Графикът се намира във вътрешната мрежа, 

в папка с моите инициали в ексел формат. Файлът е озаглавен 

„график връщане СУЕМГ“. И можете да видите часовете, в които ще 

бъдат връщани. Дни – не виждам, аз лично. Описани са номерата на 

транспортните средства, шофьорите на транспортните средства, от 

кой адрес ще ги получат, на кои дати ще бъдат върнати, не виждам. 

Надяваме се, както е указала в писмото Централната избирателна 

комисия на 1 октомври да бъдат прибрани в склада, за което трябва 

да ни уведомят и те, и „Карго-партнер“. 

Колеги, връщам на доклад писмото от Националното 

сдружение на общините с вх. № НС-06-149, което докладвах в 

предходната част на заседанието. След обсъждане на работна група 

предлагам да остане за сведение и да не отговаряме. Смятаме, че 

нашето решение е ясно и следва да бъде приложено. 

 

Продължаваме със седма точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА 

НА ОИК. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 
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Уважаеми колеги, преди няколко дни ви докладвах постъпила 

по имейла молба от Е.        М.        Д. от Дупница, която 

беше посочила в молбата, че желае да бъде освободена като член на 

ОИК – Дупница. 

След направена справка по преписката на ОИК – Дупница, се 

установи, че същата е секретар, а не член на ОИК – Дупница. По 

имейл изпратих писмо, в което посочих, че следва молбата да ни бъде 

изпратена в оригинал с точното посочване на длъжността, която 

заема в общинската избирателна комисия госпожата. 

С вх. № МИ-15-267/28.09.222 г. до председателя на 

Централната избирателна комисия е постъпила молба, подписана от 

Е.      Д., която в качеството й на секретар на ОИК – 

Сапарева баня, ни информира, че е определена за секретар на ОИК – 

Сапарева баня, и моли да бъде освободена като секретар на същата. 

Причината е, че не може да изпълнява вменените й задължения по 

лични причини и възникнали противоречия с определените 

координатори за Район Кюстендил – Дупница. 

Има подготвен проект на решение относно промяна на състава 

на ОИК – Сапарева баня, с което описваме фактическата обстановка 

и предлагам Централната избирателна комисия да вземе решение, с 

което да освободи като секретар на ОИК – Сапарева баня,       Е.      

М.           Д. с посочено ЕГН и да анулира издаденото й 

удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта на 

решение на колегата Баханов има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

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

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

Решението е № 1491-МИ/28.09.2022 г. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако позволите, госпожо Председател, 

предлагам да се изпрати писмо до политическата сила, която е 
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предложила въпросното лице за секретар, за да я информираме, че 

същото е освободено от длъжност и да предложат човек за позицията 

„секретар“ на ОИК – Сапарева баня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

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

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

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

Следващ докладчик  в точка шеста – госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви. Колеги, докладвам 

ви още един сигнал, който сме получили от СЕМ, с вх. № НС-20-

71/28.09.2022 г. Този сигнал ни е изпратен на база на получен сигнал 

в СЕМ от гражданин за излъчен репортаж по БНТ в предаването „Сто 

процента будни“. 

Репортажът е 9 минути и в тези 9 минути става въпрос за един 

трабант, неговите части, емоцията да се шофира трабант и така 

нататък, като няма абсолютно нищо, свързано с предстоящите избори 

на 2 октомври, както и липсват каквито и да било елементи на 

предизборна кампания, с изключение на това, че в сигнала, който 

СЕМ е получил от гражданин, е отбелязано, че трабантът е 

притежание на кандидат за народен представител. 

Колеги, предлагам да изпратим писмо до Съвета за електронни 

медии, в които да им напомним, че следва стриктно да изпълняват чл. 

2, ал. 1 от Споразумението с Централната избирателна комисия, 

съгласно което в случай на нарушаване на правилата на 

предизборната кампания, Съветът за електронни медии изпраща 

сигнал в Централната избирателна комисия с обозначение на вида на 

нарушението и неговите точни времеви параметри. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте ли 

се с преписката, докладвана от госпожа Георгиева и имате ли 

предложение, различно от нейното? 

Моля да гласуваме. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

Колеги, предвид постъпилите преписки ви предлагам точка 8: 

Проекти на решения за регистрация на наблюдатели с докладчици 

госпожа Стойчева и господин Ципов. 

Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието за проветряване на залата за 

10 минути. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Тринадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

 

Продължаваме с доклади в точка седма: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЕНИ В СЪСТАВА 

НА ОИК ИЛИ РИК. 

Заповядайте, господин Ципов, с проекта на решение за промяна 

в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти 

изборен район – София. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в Централната избирателна 

комисия с вх. № НС-11-54-1/28.09.2022 г. е постъпило заявление от 

Настимир Ананиев, упълномощен представител на коалиция 
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„Продължаваме промяната“, с предложение на мястото на Светлана 

Бориславова Минчева, освободена като член на РИК с Решение № 

1468/23.09.2022 г., да бъде назначен М.  Д.  Д. 

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, 

т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, л. 3, както и копие от дипломата за 

завършено висше образование на М.   Д.    Д. 

Предвид изложеното предлагам следното 

 

„РЕШЕНИЕ: 

Назначава за член на Районна избирателна комисия в Двадесет 

и четвърти изборен район – София, Марин Даниелов Донков със 

съответното ЕГН. 

На назначения член на РИК да бъде издадено удостоверение.“ 

ПРЕДСЕДТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта на 

решение, докладван от господин Ципов, има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 1492-НС/28.09.2022 г. 

 

Продължаваме с доклади в точка осма: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, постъпило е заявление от Сдружение „Бъдеще за 

Северозападна България“ с вх. № 11-2/20.09.2022 г., представлявано 

от И.    Д.     Д., чрез пълномощника Ивайло Тодоров Цветков, за 

регистрация за участие с наблюдатели в страната в изборите за 

народни представители. 
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Към заявлението са приложени: пълномощно в полза на 

35 лица, представители на сдружение „Бъдеще за Северозападна 

България – БЗСЗБ“; списък с имената и единните граждански номера 

на лицата. 

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са 

предложени 35 лица за регистрация като наблюдатели в страната. 

От извършената проверка се установява, че към датата на 

регистрацията 33 лица отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс, а за 2 лица е установено несъответствие. 

Предвид горното и на посочените в проекта правни основания 

предлагам Централната избирателна комисия да регистрира като 

наблюдатели за страната 33 упълномощени представители на 

Сдружение „Бъдещи за Северозападна България“, както следва в 

посочения в проекта на решение списък. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по така представения проект на решение? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 1493-НС/28.09.2022 г. 

Следващ докладчик в тази точка – господин Ципов, 

заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Постъпило е заявление с вх. № 7-

5/28.09.2022 г. от Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и 

демократични избори“, представлявано от Михаил Стоянов Мирчев, 

чрез Н.        Б     .Г., регистрирано с Решение на ЦИК под № 1384-

НС/05.09.2022 г. като българска неправителствена организация за 

участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 



53 

 

Към заявлението са приложени: пълномощно от М. С. М., 

представляващ сдружението, в полза на 24 представители на 

сдружение; декларации по образец 24 броя; списък с имената и 

единните граждански номера на изрично упълномощените от 

сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели, 

списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на 

технически носител в excel формат; пълномощно в полза на      Н.      

Б. Г.. 

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са 

предложени 24 лица за регистрация като наблюдатели в страната. 

От извършената проверка се установява, че към датата на 

регистрацията 23 лица отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс, а за едно лице са установи несъответствия. 

На съответните основания от Изборния кодекс и Решение 

№ 1235/11.08.2022 г. предлагам на вниманието ви следното 

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира като наблюдатели за страната 23 упълномощени 

представители на Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и 

демократични избори“, както следва – следват трите имена и ЕГН на 

23 представители. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър. 

На регистрираните наблюдатели да им бъдат издадени 

удостоверения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта на 

решение има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1494-НС/28.09.2022 г. 

Следващ докладчик в тази точка – господин Баханов. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам ви проект на 

решение относно регистрация на сдружение „Европейска асоциация 

за защита на човешките права – България“, за участие с наблюдатели 

в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.   

Постъпило е заявление с вх. № 16/28.09.2022 г. от сдружение 

„Европейска асоциация за защита на човешките права – България“, от 

С.        И.         Ц., представляващ сдружението, за регистрация за 

участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от С. И.  

Ц., представляващ сдружението, в полза на 17 лица, представители на 

сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – 

България“; декларации по образец (Приложение № 35-НС от 

изборните книжа) – 17 броя; списък с имената и единните 

граждански номера на изрично упълномощените от сдружението 

лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и 

извън страната в изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г.; удостоверение за актуално състояние на сдружението 28 

септември 2022 г. по ф.д. № 821/2010 г.  

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са 

предложени 16 лица за регистрация като наблюдатели в страната и 

1 лице за регистрация като наблюдатели извън страната. 

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –

Търговски регистър, и регистър на юридическите лица с нестопанска 

цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за 

извършване на дейност в обществена полза. 

Централната избирателна комисия приема, че е спазено 

изискването на т. 3.1. от Раздел І на Решение № 1235-

НС/11.08.2022 г., което се установява от извлечението от Агенцията 

по вписванията за сдружението. 

От извършената проверка, която е получена в Централната 

избирателна комисия с вх. № НС-00-2-97/28.09.2022 г., се установява, 



55 

 

че към датата на регистрацията 13 лица отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс, а за 4 лица са установени несъответствия. 

Предлагам Централната избирателна комисия, като вземе 

предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и 

резултата от проверката, на основание разпоредбите на Изборния 

кодекс и Решение № 1235/11.08.2022 г. да вземем следното 

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира Сдружение „Европейска асоциация за защита на 

човешките права  – България“, за участие с наблюдатели за страната 

и извън страната в изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г. като българска неправителствена организация. 

Регистрира като наблюдатели 13 упълномощени представители 

на сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – 

България“, както следва: 12 за страната и 1 извън страната. 

Регистрираните наблюдатели да бъдат вписани в публичния 

регистър. 

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по този проект? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

Решението е с № 1495-НС/28.09.2022 г. 

Следващ докладчик в тази точка – господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № 15-1/28.09.2022 г. 

СНЦ „Истината за Стара Загора“, регистрирано в наше Решение 

№ 1482 е постъпило заявление за регистрация на 86 наблюдатели за 

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

Извършена е проверка. За едно лице има неточности. 
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Представени са необходимите документи, поради което аз 

предлагам да регистрираме като наблюдатели за страната в изборите 

за народни представители 85 упълномощени представители на 

сдружението „Истината за Старата Загора. 

На регистрираните наблюдатели да им се издадат 

удостоверения.  

Предлагам да гласуваме този проект на решение, който може да 

видите в моя вътрешна папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма. 

Моля да гласуваме този проект на решение. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1496-НС/28.09.2022 г. 

Колеги, връщаме се в трета точка: Гласуване извън страната. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа в моя папка от днешна дата е качен коригираният след 

обсъждане от работна група сутринта проект относно реда за 

приемане на документите от ЦИК извън страната във временния 

комуникационен пункт. Няма да разказвам съдържанието на проекта, 

тъй като го обсъждахме доста обстойно сутринта. 

Ще кажа само това, че в този му вид вече предложението 

относно движението на документите и техническите носители по 

обработката на протоколите на СИК за гласуване извън страната е 

качено – преди беше на отделен файл, сега е свързано с общия файл 

на документа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с текста, предложен от господин Томов и след работна 

група – пет минути за запознаване. 

Колеги, запознахте ли се? Имате ли бележки? 
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В т. 23 в болдвания текст има в скоби „съгласно предложението 

на „Информационно обслужване“ АД, трябва да отпадне. 

Колеги, имате ли други предложения? 

Колеги, можем ли да гласуваме реда? 

Ако няма други предложения, моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

ЦВЕТОЗАРА ТОМОВ: Колеги, след като приехме този 

документ, предлагам да го изпратим с писмо до ДАНС и до 

„Информационно обслужване“ АД, които всъщност са част от 

структурата на временния комуникационен пункт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам ви писмо, озаглавено „Жалба 

до ЦИК във връзка с изборната комисия в град Наарден, Холандия с 

вх. № НС-23-275/28.09.2022 г. и второ писмо по същия повод с вх. 

№ НС-23-275-1/28.09.2022 г. Писмата са качени във вътрешната 

мрежа в моя папка. 

Писмата са от госпожа Д. Д. от град Наарден, Холандия, която 

се оплаква – в това се състои жалбата й, че е била поканена за 

участие като член на секционната избирателна комисия, но 

впоследствие е била изместена от друга госпожа, която според 

твърденията на госпожа Димитрова, била представител на някаква 

партия, но не са й казали от коя. 
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Проверих обстоятелствата около тази жалба и се оказа, че те не 

съответстват на твърденията на госпожа Д. по две причини. 

Първо, тя казва, че на нея и е изпратен имейл на 23 септември 

от отговарящия в посолството господин, че е одобрена за член на 

секционната избирателна комисия, а в същото време съставът на 

секционната избирателна комисия в град Наарден е определен с наше 

Решение № 1442/19.09.2022 г., тоест четири дни по-рано и госпожа Д. 

не присъства в този състав, а присъства госпожа Стоянова, за която 

тя твърди, че е партиен представител. Госпожа С. не е партиен 

представител, а представител на държавата в секцията. Там няма 

заявени кандидатури от представители на която и да е политическа 

партия и секцията е изцяло попълнена по предложение на 

Министерството на външните работи. 

Не би трябвало да съответстват на истината и твърденията, че 

тя е поканена, като прилага за доказателство копие на Методическите 

указания, които Централната избирателна комисия публикува на 

22 септември, отново три дни, след като съставът на секционната 

избирателна комисия в град Наарден беше определен. 

Имайки предвид всичко това се колебая между две 

предложения, които подлагам на обсъждане. Едното, всъщност и в 

двата случая – да не разглеждаме жалбата, или да я препратим по 

компетентност на работна група „Избори“ във Външно 

министерство. 

Според мен няма никакви основания да се произнасяме върху 

тези оплаквания на госпожа Димитрова, след като фактите в тях, 

очевидно, не кореспондират с истината. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, първо, да уточним, че на практика 

това не е жалба, тъй като съставите на секционните избирателни 

комисии извън страната и претенциите към тези състави могат да 

бъдат предявявани по отношение на актовете, с които те се 

назначават, тоест най-малкото тази жалба, ако приемем, че е такава, е 

просрочена, а и не става ясно кой точно от актовете на ЦИК тази 

дама оспорва. В този смисъл би трябвало да я разглеждаме само като 
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сигнал. А ако я разглеждаме като сигнал, единственото, което 

Централната избирателна комисия би могла да си направи като извод, 

е, че, очевидно, културата по отношение на познаването на процесите 

и правата на лицата, които имат желание да участват в секционни 

комисии, очевидно, не са на достатъчно ниво. Може би Централната 

избирателна комисия трябва да помисли в следващи кампании да 

предвиди разяснителна част конкретно за политическите субекти, 

които участват във формирането на предложения за състава на 

секционни комисии и по отношение на българските граждани, които 

имат участие в такива комисии, за да не се стига до ситуации, в които 

някой се чувства ощетен, само защото не е запознат с конкретна 

процедура или правна норма. 

Предлагам колегата Томов да го докладва само за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Приемам предложението. 

Продължаваме с доклади по Административни преписки. 

Колеги, в моя папка от днешно заседание ви моля да се 

запознаете с проектен номер 4154 във  връзка с изпълнение на наше 

решение да изпратим това писмо, обсъдено в работна група. 

Имате ли предложения по текста? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в моя папка е текстът, който 

сме получили от господин Филипов.  

Госпожа К. е отразила всички предложени промени, в 

моя папка с по-късния час, вероятно е текстът, постъпил в 18,22 ч., 

върху който е работила госпожа Кирилова. В него са нанесени 

поправките, които вече коментирахме, най-важната поправка,  

разбира се, е в т. 3.5, където се премахва т. 1.1.2, тъй като това е 
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очевидно недоглеждане и се въвежда фигурата изпълнение по 

отношение – файлът, който е малко по-късен по време, т. 3.14 

отсъства, последно е 3.13. от т. 3. Някакви други съществени и 

необясними промени няма, освен че в т.4.1.4, което е важно, се 

препраща към т. 3.5 вместо да се обяснява какъв е смисълът, както и 

в т. 4.1.7 пък се препраща към т. 4.1.4. Това са промените. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Ако позволите, колега Димитров, да Ви 

допълня: препраща, защото в т. 3.5 е описана хипотезата, към която 

препраща т. 4.1., за да не се повтаря текстът. Това е нормален похват 

при изготвянето на тези договори. 

В т. 3.5 в настоящата си редакция има добавено изречение, 

което е по отношение на режима. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля Ви да 

не си взимате думата сами!  

Какво правим в момента?! 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Т. 4.1.4 препраща към т. 3.5, но тъй 

като т. 3.5 е в нова редакция и препращането е очевидно, т. 4.1.7 

препраща към т. 4.1.4. Общо взето това са редакциите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВ: Господин Димитров, 

предвид отпадането на подточка „в“, в т. 1.1. и отпадането на т. 3.14 

от предходния проект трябваше да са премахнати и всички препратки 

към тези разпоредби. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не виждам да има нещо, което да 

препраща към т. 3.14. След като отпада подточка „в“, „г“ става „в“ и 

така нататък – има преномериране, тоест пренареждане. 

РОСИЦА МАТЕВА: Преномерирането съобразено ли е с 

препратките? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Помолих да го съобразят. Всъщност 

обсъждахме, но ще погледна още веднъж. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Димитров, 

какво е Вашето предложение? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моето предложение се съдържа, 

между другото, имаме копие от банковата гаранция във вчерашна 
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папка „компютърна обработка“, в която има предложение да приемем 

доклада – доклад на комисията „обществена поръчка“ се нарича 

файлът.  

Докладът сме го приели, трябва да приемем решение, с което да 

определим за изпълнител, нека да започнем отначало. Изписани са 

основанията. 

Представям редактирания вариант, и който е с днешна дата. 

Предлагам да приемем този вариант на договора и той да бъде 

част от файловете, които влизат в ЦАИС. Договор не е качван. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, госпожо 

Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, понеже бях част от 

комисията и съм в течение, поради което си позволявам да допълня 

колегата Димитров. На база на така предложения проект на договор, 

съгласуван с определения за Изпълнител по обществената поръчка, 

предлагам да упълномощим председателя на Централната 

избирателна комисия да подпише договора от името на Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Димитров, 

Вие имате ли още по доклада си? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания и други предложения – Централната избирателна комисия 

да одобри така  представения проект на договор между ЦИК и 

„Информационно обслужване“ АД след съгласуване с изпълнителя, 

определен с решение на ЦИК от 27 септември 2022 г. и 

предложението да ме упълномощите да подпиша договора за 

Централната избирателна комисия. 

Ако няма предложения по текста, моля да гласуваме така 

представения проект на 28 септември 2022 г. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Росица Матева). 
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Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, гласувах против, тъй 

като смятам, че след като Централната избирателна комисия вчера 

одобри текста на договора, който беше внесен от комисията, която 

беше назначена по реда на Закона за обществените поръчки, който 

текст на договора беше обсъден с Изпълнителя при проведените 

преговори и в договора бяха въведени всички договорени на 

преговорите действия, и уговорени права и задължения на страните, 

днес, извън всякакви процедури по ЗОП, бяха проведени отново 

преговори с Изпълнителя, включително в сега одобрения от 

Централната избирателна комисия договор има въведени от 

Изпълнителя нови ограничения за Централната избирателна комисия, 

които не са били предмет дори и на днешните  разговори. 

Считам, че „Информационно обслужване“ АД, независимо, че е 

посочено в Изборния кодекс като преброител на резултатите, 

Централната избирателна комисия е органът, който контролира 

процеса и не би следвало в договор да ограничава своите права. 

Обстоятелството, че не се дава възможност на Централната 

избирателна комисия да проверява софтуера и данните с резултатите 

от изборите, ограничава правото на Централната избирателна 

комисия да гарантира на всеки български гражданин, че гласът му, 

така както е подаден, ще бъде въведен и отчетен в резултатите от 

изборите. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Аз само исках да добавя за 

протокола, че с вх. № НС-00-292/28.09.2022 г. е представена и 

банкова гаранция в изпълнение на изискванията, които сме поставили 

към Изпълнителя. Банковата гаранция е издадена от българска банка 

по съответен ред и е депозирана при нас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Извинявам се, може ли само едно 

нещо да кажа. Абсурд е да се твърди, че гласът на всеки български 

гражданин ще отиде някъде, без да е отчетен. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Моля, госпожо Председател, отрицателен 

вот не се коментира. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Отрицателен вот не 

се коментира и няма право на реплика по него. 

Господин Димитров имате ли друг доклад? 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам проект на писмо във 

връзка с постъпило заявление за преиздаване на един комплект от 

общо 5 броя карти, както и за параметризирането на този комплект за 

избирателна секция със съответния номер, както и за преиздаване на 

други две карти от други две избирателни секции. 

Подготвил съм проект на писмо, което предлагам да приемем и 

да изпратим до „Информационно обслужване“ АД и този проект е с 

номер 4155, който се намира в папка с мои инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в Административни преписки – госпожа 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля ви да 

погледнете два проекта на писма във връзка с приетия Оперативен 

план. 

Предлагам да изпратим до всички районни избирателни 

комисии писмо, в  което да обърнем внимание на важността от 

организиране на цялостната работа по приемането на секционните 

протоколи, подготовката за предаване на ЦИК и предаването да бъде 

осъществено до 24,00 ч. на 3 октомври. 

Второто писмо е адресирано до районните избирателни 

комисии, администрацията на Министерския съвет, разбира се, до 

заместник министър-председателят, отговарящ за изборите, 
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областните управители, кметовете на общини – отново в тази връзка, 

за успешно справяне със задълженията по организиране и предаване 

на документите в Централната избирателна комисия с оглед 

обявяването на изборните  резултати в срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в папка ОТП е списък на 

сътрудниците, които да подпомагат  работата на Централната 

избирателна комисия – актуален към 28 септември 2022 г., 11,30 ч. 

Моля ви с протоколно решение да утвърдим този списък на 

сътрудниците по групи, както са посочени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВ: Колеги, докладна записка с вх. № ЦИК-

09-287 за сключване на граждански договори с външните сътрудници 

за подпомагане на дейността. Обсъдено е и на работна група.  

Моля ви да приемем и с протоколно решение да одобрим така 

направеното предложение. Средствата ще бъдат от предвидените по 

план-сметката по произвеждането на изборите. 

Уважаеми колеги, към докладната записка е представен 

контролен лист. Видно от контролния лист, няма пречка Централната 

избирателна комисия да приеме решение, за да обезпечи нормалното 

протичане на работата в изборния ден, включително в периода по 

приемане на документите от районните избирателни комисии. 
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 Общата сума, включително с осигурителните вноски, до 

85,000 лв., както казах, ще бъдат поети от план-сметката, както 

обикновено към изборния процес. 

Моля, за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

доклада на госпожа Солакова, аз ще помоля за отлагане гласуването 

на това предложение, тъй като искам да се запозная с цялата 

преписка, ако не възразявате. 

Предлагам да остане за утрешното заседание, в случай че 

администрацията прецени дали Централната избирателна комисия 

има необходимост да обезпечи изборния процес. 

Имате ли други доклади? 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото за утре, 29 септември 2022 г. от 11,00 ч., тъй като в 

10,00 ч. имаме предвидена презентация. Благодаря. 

 

(Закрито в 20,00 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

 

Севинч Солакова 

 

 

Стенографи: 

         Катя Бешева 

 

Стефка Аличков 


