
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 256 

 

На 29 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно видеозаснемане и 

видеоизлъчване в реално време при установяване на резултатите от 

гласуването на изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г. 

  Докладва: Любомир Георгиев 

2. Проект на решение относно публикуване на списък с 

упълномощени представители на коалиция „Демократична България 

– Обединение“. 

  Докладва: Красимир Ципов 

3. Проект на решение относно назначаване на наблюдатели в 

изборите на 2 октомври 2022 г. 

  Докладват: Росица Матева и Йорданка Ганчева 

4. Машинно гласуване. 

Докладват: Емил Войнов, Гергана Стоянова, 

Росица Матева и Любомир Георгиев 

5. Гласуване извън страната. 

Докладват: Цветозар Томов, Елка Стоянова и 

Йорданка Ганчева 

6. Медийни пакети. 

  Докладва: Димитър Димитров 

7. Доклади по административни преписки. 
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Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Димитър Димитров и Севинч Солакова 

8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева и Ерхан Чаушев 

9. Проект на решение относно регистрация на застъпници 

извън страната. 

  Докладва: Цветанка Георгиева 

10. Проект на решение за разрешение за привличане като 

обвиняем на кандидат за народен представител. 

  Докладва: Росица Матева  

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 11,20 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, господин Цветозар Томов, господин Димитър 

Димитров и госпожа Росица Матева – заместник-председатели на 

Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Единадесет членове на Централната избирателна комисия сме в 

залата, имаме кворум за заседание. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно видеозаснемане и 

видеоизлъчване в реално време при установяване на резултатите от 
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гласуването на изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г. с докладчик господин Георгиев. 

2. Проект на решение относно публикуване на списък с 

упълномощени представители на Коалиция „Демократична България 

– Обединение“. Докладчик – господин Ципов. 

3. Проект на решение относно назначаване на наблюдатели в 

изборите на 2 октомври 2022 г. Докладчици – госпожа Матева и 

госпожа Ганчева. 

4. Машинно гласуване. Докладчици – господин Войнов, 

госпожа Гергана Стоянова и господин Георгиев. 

5. Гласуване извън страната с докладчици господин Томов, 

госпожа Елка Стоянова и госпожа Ганчева. 

6. Медийни пакети с докладчик господин Димитров. 

7. Доклади по административни преписки с докладчици аз, 

госпожа Матева, госпожа Ганчева, господин Ципов, господин 

Георгиев, господин Димитров и госпожа Солакова.  

8. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици госпожа 

Ганчева, господин Георгиев и госпожа Стойчева. 

Имате ли предложения по дневния ред? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите в Доклади по дела, 

жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? 

Няма. 

Моля да гласуваме дневния ред. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – няма.  

 

Господин Ципов, заповядайте с Вашия доклад по втора 

точка от дневния ред: 
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНЕ НА 

СПИСЪК С УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, с вх. № НС-11-60/28.09.2022 г. 

в Централната избирателна комисия е постъпил списък – 

Приложение № 1 към Решение 1332-НС от 26 август 2022 г. на 

Централната избирателна комисия от коалиция „Демократична 

България – Обединение”, представлявано от Атанас Петров 

Атанасов и Христо Любомиров Иванов чрез пълномощник 

Антонина Минчева Душева, съдържащ 28 упълномощени 

представители при произвеждане на изборите, насрочени на 

2 октомври 2022 г. Списъкът е приложен и на технически носител. 

След извършена проверка се констатира, че за 26 упълномощени 

представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от Изборния 

кодекс и Решение №  1332/26.08.2022 г., а за двама души са 

установени несъответствия. Предвид изложеното и на съответните 

основания от Изборния кодекс и Решение № 1332-НС/26.08.2022 г. 

предлагам на вниманието Ви следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Публикува на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия списък с 26 упълномощени представители на 

Коалиция „Демократична България – Обединение” за изборите на 

2 октомври 2022 г. съгласно приложение към настоящото решение.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по представения проект?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – няма.  

Решението е № 1497-НС/29.09.2022 г. 
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Преминаваме за кратко към седма точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте с доклада за писмото от 

районен съд. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо  с вх. 

№  НС-08-54 от 29 септември 2022 г., с което ни се изпраща искане 

от СРС, Наказателно отделение, 96-ти състав по наказателно дело от 

частен характер (НЧХД) 14835/2020 г. с молба да предоставим 

информация дали лице с посочени три имена и ЕГН е регистриран 

като кандидат за народен представител за изборите за Народно 

събрание на 2 октомври 2022 г.  

Молят справката да бъде изпратена до 14,00 ч. днес на 

посочен факс или имейл, тъй като в 14,00 ч. е насрочено съдебното 

заседание по делото.  

Колеги, аз извърших проверка. Посоченото лице с трите 

имена и ЕГН е регистрирано като кандидат за изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. в две кандидатски листи – в 

Перник и в 25 МИР – София. Предлагам да върнем отговор, че 

лицето е регистрирано като кандидат за народен представител за 

изборите на 2 октомври 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

 

Продължаваме с първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО   ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ 

И ВИДЕОИЗЛЪЧВАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ПРИ 

УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО НА 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.10.2022 Г. 

Господин Георгиев, заповядайте. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ:  В папката с моите инициали има 

проект № 1477 относно   видеозаснемане и видеоизлъчване в реално 

време при установяване на резултатите от гласуването на изборите 

за народни представители на 2 октомври 2022 г. Предлагам текст на 

решение, каквито Централната избирателна комисия няколко пъти е 

приемала подобни решения, и с една вероятна корекция във връзка с 

противоепидемичните мерки – дали така да остане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

за решение има ли предложения? Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – няма.  

Решението е № 1498-НС/29.09.2022 г. 

 

Продължаваме с трета точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги, докладвам Ви постъпило 

заявление с вх. № 51 от 28 септември от Сдружение „Институт за 

социална интеграция”, като към заявлението са представени 

съответни пълномощни, както и пълномощно в полза на 27 лица – 

представители на Сдружението, в които са споменати ЕГН-то на 

технически носител и на хартия. Към заявлението са предложени 

27 лица за регистрация като наблюдатели.  

При извършената проверка се   установява, че за 4 лица са 

налице несъответствия, предвид на което Ви предлагам да 

регистрираме съобразно проекта на решение 23 лица, а именно: 

Асен Ангелов, Елена Йорданова, Минчо Евтимов, Митко 

Карагьозов, Наска Янева, Иванка Илиева, Елена Ройнева, Добри 

Добрев, Тихомир Костов, Росица Генчева, Михаил Генчев, Евгения 
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Ангелова, Мартина Волева, Спас Миланов, Павел Галинов, Димитър 

Димитров, Ели Мишкова, Денис Атанасов, Александър Ласкин, 

Антон Бараков, Борис Илиев, Стоян Цветков, Рада Келевска-

Терзиева.  

Считам, че за протокола при регистрацията трябва да бъдат 

изчетени имената, за да стане ясно кои лица се регистрират. 

 Предлагам да гласуваме така предложения от мен проект за 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), 

против – няма.  

Решението е № 1499-НС/29.09.2022 г. 

Колеги, определям колегата Томов да води заседанието за 

кратко. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, продължаваме с четвърта точка: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № НС-23-287 от „Сиела Норма” АД, с което ни изпращат 

логистичен план, съдържащ имената, ЕГН и гражданството на 

техниците и номерата на избирателните секции, които ще обслужват 

техниците в страната и извън страната, представителите и списък на 

отговорниците и раздавачите на машини по области. Трябва да 

отбележа, че въпреки изискванията на МВнР за телефоните на 

техниците извън страната, в представения логистичен план не са 

посочени телефони на техниците извън страната. Въпреки това 

неизпълнение на указанията на Централната избирателна комисия, 
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все пак предлагам да изпратим информацията, която имаме, на 

МВнР в писмо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, изказвания, предложения във връзка с този доклад? Не 

виждам.  

Режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Заповядеайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  „Сиела Норма” АД за пореден път 

игнорира исканията на Централната избирателна комисия. Тук 

проблемът е сериозен – как ще се свързва Външно министерство в 

чужбина с техниците? По ЕГН ли?! Как ще се осъществи 

взаимодействието и връзката секция – Външно министерство, за 

евентуално оказване на съдействие в чужбина?! Не, наистина не 

мога да разбера. Това не е концерт по желание. Това е част от 

организационната работа на Централната избирателна комисия във 

взаимодействие с Външно министерство. Изборите не са на „Сиела 

Норма” Ад, независимо от техните мотиви. Отново предлагам да се 

изпратиписмо до „Сиела Норма” АД да даде въпросните телефони 

на техниците в чужбина. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Проблемът е, че го предлагате с отрицателния си вот, но съм готов 

да подкрепя това предложение – да го направят. Да дадем някакъв 

нов срок на „Сиела Норма” да изпрати телефоните. Може би още ги 

нямат. Да им дадем някакво физическо време да ги намерят и да ни 

ги изпратят. Правя го като предложение да го прибавим към 

писмото, което гласувахме. Да гласуваме писмо до „Сиела Норма”, с 

което да определим нов срок за даване на телефонните координати. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Дали сме срок на „Сиела Норма” 

незабавно да предоставят контакти. След като са ни изпратили 

списък с имената на тези лица, значи имат и връзка и контакт с тях. 

Срокът за „Сиела Норма” АД продължава да е незабавен. Ако 

Комисията прецени, още веднъж ще им напомним срока писмено. 

Този срок продължава и в момента да тече.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз 

оттеглям свето предложение.  

Ще подложа на гласуване това, което предложи Елка 

Стоянова. Въпросът е да настояваме да изпълнят този си ангажимент 

колкото е възможно по-скоро. Така схванах предложението. Готов 

съм да не конкретизираме срока, но да добавим, че желаем час по-

скоро да получим тази информация. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, тъй като, очевидно, не срещаме 

съдействие и разбиране от страна на изпълнителя на дейностите по 

обезпечаване на машинното гласуване в страната и извън страната, 

особено в тази ситуация, когато до деня на изборите има буквално 

часове, предлагам в качеството ни на Централна избирателна 

комисия, която работи чудесно с всички органи на изпълнителната 

власт, да потърсим съдействие от министъра на вътрешните работи, 

като го уведомим за ситуацията и го помолим да ни бъде оказано 

съдействие за осигуряването на контакти със съответните лица, още 

повече в днес пристигналото писмо разполагаме с имената на тези 

хора. В противен случай, изборният процес особено извън страната е 

поставен пред съществен риск.  

Предлагам да изпратим писмо на министъра на вътрешните 

работи с молба за съдействие по казуса. Четири пъти досега пишем 

на „Сиела Норма” АД и 4 пъти получаваме отговор: „Няма да Ви ги 

дадем”. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, бележки, коментари, други предложения по това 

предложение?  

Подлагам го на гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

необходимостта от извличане на данни и активиране на 

флашпаметите от гласуването в изборите за народни представители 

на 2 октомври 2022 г., предлагам да изпратим писмо до 

Министерството на електронното управление с молба за тяхното 

съдействие, за да ни предоставят 15 оперативни изпълнители на 

дейността.  

Предлагам да започнат работа от 5 октомври 2022 г. до 

приключване на работата. Проектът на писмо е в моя папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има 

ли изказвания или предложения?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма” с вх. № НС-23-271/6, с кето молят да се преиздадат 

комплект карти за една машина. Предлагам да изпратим писмо до 

„Информационно обслужване” АД и помолим да параметризират 

един комплект карти. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

изказвания? Режим на гласуване за изпращане писмото до ИО.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – няма.  
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Получили сме писмо от 25 РИК с 

вх.  № НС-15-264, с което молят да им предоставим хеш кода за 

изборите на 2 октомври 2022 г. Ще го изпратим на всички РИК и на 

всички общини. Докладвам за сведение. 

Писмо с вх. № НС-04-02-318 от ГД „Жандармерия”. 

Уведомяват ни, че са създали организация за охрана и съпровод на 

СУЕМГ, които са пътували до Капитан Андреево, а също така за 

внасянето на смарткартите по наше указание. Докладвам го също за 

сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря Ви. 

Заповядайте, госпожо Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, предлагам ви да бъде 

изпратено писмо до „Сиела Норма” АД, с което на основание чл. 45 

от Договор 20 от 9 септември указваме на изпълнителя „Сиела 

Норма” АД, че следва да предостави на Централната избирателна 

комисия списък в табличен вид на машините за гласуване в изборите 

за народни представители на 2 октомври 2022 г., посочващ серийния 

номер, номера и адреса на избирателната секция, в която ще се 

гласува с всяко конкретно СУЕМГ, непосредствено преди спедиция 

на тези машини от склада, в който се съхраняват. Текстът на 

писмото е в моя папка от днешна дата. 

 ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Бележки и изказвания?  

Режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви за сведение 

писмо с вх. № НС-23-115/1, което е от вчерашната ми папка. Това е  

добавката от застрахователя във връзка със застраховката на 

машините за гласуване, които са изпратени за гласуване  в секциите 
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извън страната. Докладвам за сведение. Съответната документация 

ще бъде резолирана да бъде приложена към досието с договора за 

застраховка на машините. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

доклади по тази точка? 

РОСИЦА МАТЕВА:  Моля аз да се включа в тази точка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, вчера ви докладвах писмо с вх. 

№ НС-23-278, че „Сиела Норма” АД ни е изпратила график за 

прибиране на машините с демоверсията. Видно от файла, в графика 

няма дата, на която ще бъдат прибрани машините в склада, както и 

липсват данни за машините в областна администрация София-град и 

София-област, както и номерата на машините.  

Предлагам да изпратим писмо, с което да им укажем, че 

изпратеният график е непълен и следва да бъде изпратен пълен 

график за всички машини от всички областни управители с номер на 

машината и дата на прибиране в склада.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Изказвания? Няма.  

Режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.  

 

Колеги, преминаваме към пета точка: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.  

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-

356/28.09.2022 г. Получено е късно вечерта запитване от госпожа 

Д., която се обръща към Централната избирателна комисия с молба 
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да бъде уточнено следното. тя е член на комисия в Турция и няма 

задграничен паспорт. Моли да бъде уточнено може ли да пътува с 

лична карта.  

Изненадана съм от този въпрос. Мислех, че трябва да го 

изговорим, за да е ясно на всички български граждани, които 

пътуват за Турция, че могат да пътуват с валиден български 

документ за самоличност, в т.ч. и с лична карта, тъй като спогодбата 

между двете държави позволяван пътуването и с този вид личен 

документ. Не е необходимо да имате международен паспорт, за да 

можете да влезете на територията на Република Турция. Това е 

отговорът на госпожата.  

Ако Комисията прецени, бихме могли да отговорим с имейл 

на запитването на госпожата, ако не, да го включим в рубриката 

„Въпроси и отговори” и да бъде публикувано на сайта на 

Централната избирателна комисия, включително в раздел 

„Гласуване извън страната”. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Би ли 

било добре да го качим и като прессъобщение?  

ЕЛКА СТОЯНОВА:  Тъй като има посочен контакт – телефон 

на доц. д-р Йосифова, бихме могли да ѝ се обадим и да ѝ укажем, че 

може да пътува и с лична карта. 

Допълвам предложението си на база на коментарите, които 

правихме. Да изпратим и на Министерството на външните работи 

това писмо, тъй като очевидно разбрах, че и по телефона са звънели 

в Централната избирателна комисия други граждани: да се вземат 

мерки от страна на МВнР за огласяването на информацията, че 

българските граждани могат да пътуват през границата в посока 

Република Турция и с лична карта.  

Допълненото ми предложение е: да се отговори на госпожата 

по телефон и да се информира Външно министерство, за да 

предприеме необходимото за разгласяване на тази информация по 

подходящ начин. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

изказвания има ли? Гласуваме предложението така, както го 

формулира госпожа Стоянова. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам писмо с вх. № НС-04-01-58/1 

от 28 септември 2022 г, получено късно вчера от работна група 

„Избори” към МВнР, подписано от постоянния секретар господин 

Иван Кондов. Към него има приложена открита бърза грама от 

посолството във Вашингтон. Предупреждават ни с притеснение за 

евентуално въздействие на урагана „Иън” и обявеното на щата 

Флорида извънредно положение, въздействие върху организацията 

на изборите за народни представители на 2 октомври.  

На 24 септември е обявено извънредно положение от 

президента Байдън за щата Флорида. В този смисъл изразяват 

притеснения относно въздействието върху организацията и 

протичането на изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 г. основно на територията на щата Флорида. Уведомяват ни, че 

посолството във Вашингтон продължава да следи актуалната 

информация по развитие на урагана и обявеното извънредно 

положение и ще ни информира своевременно за всички 

обстоятелства, които биха могли да повлияят върху изборния 

процес. При необходимост и в зависимост от ситуацията ще бъдат 

правени предложения по провеждане на изборите с приоритет върху 

опазване здравето на хората. Докладвам ви го за запознаване и за 

сведение, тъй като на този етап няма такива предложения от страна 

на МВнР и от работна група „Избори”, или от самото посолство във 

Вашингтон. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колега 

Ганчева, заповядайте по точка пета. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, 

получено по имейла от госпожа М.  М. с вх. № НС-22-

359/29.09.2022 г. Госпожа М. ни уведомява и подава сигнал за 

отнемане конституционното ѝ право да гласува. Личните ѝ 

документи са били забавени, неполучени, загубени поради 

нехайството на консулската служба  Вашингтон. Прилага 

скрийншотове вероятно от спедиторска фирма. 

Предлагам да препратим писмото на госпожа М. с писмо до 

министъра на външните работи за незабавно действие по 

компетентност с оглед осигуряване правото на глас на госпожа 

Митовска с копие до лицето.  

Моля да гласуваме такова писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-23-

288/29.09.2022 г. – писмо от госпожа   С.      К., която след 

извършена служебна проверка установих, че е член в секция 119 – 

Хановер. Тя излага обстоятелства, свързани с приемането и 

предаването на изборните книжа и материали. 

Предлагам да препратим писмото на работна група „Избори” 

за действие и преценка, действия по компетентност, свързани с 

госпожа К.  и уведомяване на ЦИК – писмо в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля да се запознаете с 

преписка с вх. № НС-23-290/29.09.2022 г., получена по имейл. 

Предлагам в една от почивките да я обсъдим на работна група. По-

късно ще я върна на доклад, след като се запознаят колегите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

точка седма: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в допълнение към 

докладна записка, която вчера Ви докладвах – ЦИК-09-287, днес с 

индекс 1 има нова докладна записка, в която допълнително се 

мотивира сключването на гражданските договори, както и вчера 

обсъдихме и разгледахме случая с необходимостта от обезпечаване 

на работата в ЦИК в изборния ден и в периода на получаване на 

данни от гласуването в секциите извън страната и документите от 

СИК, както и документите на РИК. Абсолютно е невъзможно без да 

бъдат привлечени външни сътрудници за това. В докладната се 

посочва общият размер и общият брой на сътрудниците. Приложен е 

контролен лист.  

Предлагам да одобрим сключването на гражданските 

договори съобразно представените проекти. Те са обсъдени и на 

работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка ОТП има проект на писмо до главния секретар на Народното 
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събрание в отговор на писмото, с което получихме постовете на 

НСО, и до началника на сектор „Отбрана” към НСО. Приложено да 

им изпратим решението и оперативния план, които приехме вчера. 

Във връзка с осигуряване на сигурността на изборния процес да 

предложим да бъдат разкрити допълнителни постове, както 

обикновено, тъй като това е предвидено и в оперативния план, така, 

както се следва от важността на изборния процес и създаването на 

надеждна среда, да бъде ограничен достъпът до Централната 

избирателна комисия, мястото, където работи изчислителният пункт 

и се приемат документите от районните избирателни комисии, както 

и където е разположен ВКП за получаване на данните и документите 

от секциите извън страната. Към писмото заедно с оперативния план 

да приложим и нашето предложение по предоставения от тях план 

на постовете, като посочим кои лица да имат достъп съобразно 

списък, предоставен от Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения?  

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.  

 

Продължаваме с трета точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, във вътрешна папка с моите 

инициали се намира проект на решение № 4076 за регистрация на 

Сдружение „Нова алтернатива” за участие с наблюдатели в изборите 

за народни представители на 2 октомври 2022 г. Заявлението е 
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постъпило с вх. № 17 от 28 септември 2022 г. чрез упълномощен 

представител на представляващия сдружението.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуалното 

състояние от 27 септември 2022 г.; пълномощно в полза на 

упълномощеното лице, подало заявлението; декларация по образец 

на 8 лица, както и списък с имената и ЕГН на изрично 

упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани 

като наблюдатели за изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. Извършена е проверка на лицата и са спазени 

изискванията на Решение № 1235 от 11 август 2022 г. за регистрация 

на наблюдатели.  

Предлагам Ви да вземем решение, с което да регистрираме 

Сдружението „Нова алтернатива” за участие с наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., като 

регистрираме осем наблюдатели за страната:  Димчо Симеонов 

Веселинов, Алексийка Драганова Георгиева, Евгени Максимов 

Георгиев, Георги Радуил Пайдовски, Румен Григоров Миланов,  

Румен Иванов Василев, Станислав Иванов Димитров и Евгени 

Стоянов Генов.  

На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения и 

да се впишат в публичния регистър. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар 

Томов), против – няма.  

Решението е № 1500-НС/29.09.2022 г. 

Връщаме се на пета точка: Гласуване извън страната. 

Господин Томов, заповядайте. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Колеги, докладвам вх. № НС-23-

283/28.09.2022 г. Писмото е изпратено от председателя и заместник-

председателя на секция № 324700487 в Атланта, Джорджия, САЩ. С  

писмото ръководството на секцията моли за решение за увеличаване 

на членския състав на секционната избирателна комисия от пет на 

седем човека, посочвайки следните аргументи. Обикновено гласуват 

над 400 човека. Обемът на работа е много голям. Досега в секцията 

на предишни избори е имало седемчленна комисия, посочва се 

конкретно изборът на 14 ноември 2021 г. Имат хора без опит в 

провеждането на избори, а в същото време имат подготвени хора, 

чийто имена цитират, които биха могли да се включат в Комисията, 

защото са с голям опит и са участвали в почти всички избори през 

2021 г. Молбата е адресирана до нас и до работна група „Избори”.  

Помолих работна група „Избори” за становище. Те ни 

изпратиха становище с писмо с вх. № НС-04-01-38(8) от 

28 септември, което гласи следното: „МВнР и посолството ни във 

Вашингтон подкрепят направеното предложение от българската 

общност съставът на секция 324700487 в Атланта, Джорджия, да 

бъде увеличен от пет на седем членове. Посолството и българската 

общност имат готовност да предложат допълнително двама нови 

членове.” 

Направих проверка колко хора са гласували в тази секция. 

Имат над 500 избиратели в изборите на 11 юли 2021 г., а на 

14 ноември 2021 г. са 457. Предвид всички тези обстоятелства 

предлагам да вземем решение и да увеличим състава на Комисията, 

при положение че има и подготвени хора, които могат да се включат 

в нея. Това се иска от местната общност и се подкрепя и от 

посолството, и от Външно министерство. Няма да ни създаде 

никакви логистични трудности, ако решим да извършим това 

действие. Затова правя предложение да увеличим членския състав на 

Комисията в Атланта, Джорджия, САЩ, от пет на седем човека. 

Секцията е с две машини. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Томов има ли изказвания, предложения?  

Подлагам го на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 7 (Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 7 (Георги 

Баханов, Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов и Росица Матева). 

Предложението не събра необходимото мнозинство. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги, считам, че към настоящия 

момент няма правно основание съобразно Изборния кодекс да бъде 

направено такова увеличаване на състав на СИК, на която и да е. 

Проведени са консултациите, направени са предложенията от 

партиите и коалициите. 

В допълнение към казаното считам, че ние преди 

консултациите именно с оглед обезпечаване нормалната работа на 

СИК извън страната изцяло възприехме предложения членски 

състав от работна група „Избори”, обективирана в тяхно писмо. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Колеги, докладвам вх. № НС-00-

296/28.09.2022 г. Това е приемо-предавателен протокол, с който 

Централната избирателна комисия предава на представител на 

ДАНС списък от 26 вида канцеларски материали. Докладвам го за 

сведение. 

Докладвам втори приемо-предавателен протокол с вх. № НС-

00-295/28.09.2022 г., с който отново на представителя на ДАНС 

госпожа А. К. е предадена офис техника, описани са моделите и 

видът на предадената офис техника. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

шеста точка: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  С вх. № НС-24-212/28.09.2022 г. е 

постъпил договор, сключен между ПП „Русофили за възраждане на 

отечеството” и RN „Trading” – регионална медия, която излъчва 

канал Нула в Бургаски регион.  

Стойността на договореното е 3758,40 лв. Сумата е налична в 

остатъчния медиен пакет на ПП „Русофили за възраждане на 

отечеството”.  

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

одобрим този договор. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Колеги, прекъсвам заседанието. Ще продължим в 14,30 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия, по технически 

причини с 30 минути по-късно. 

Продължаваме с дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо Председател, предлагам 

нова точка в дневния ред: Проект на решение относно регистрация 

на застъпници в изборите на 2 октомври 2022 г. извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

ви това да бъде точка девета, за да не преномерираме: Регистрация 

на застъпници извън страната с докладчик госпожа Георгиева. 

Други предложения по дневния ред? Няма. 

Моля да гласуваме допълването на дневния ред. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, преди да продължим по дневния ред, във връзка с 

предвиденото обучение на сътрудниците, които ще подпомагат 

дейността на Централната избирателна комисия при приемането на 

изборните книжа и материали, ви предлагам да изпратим писмо до 

главния секретар на Народното събрание в утрешния ден, в 

определен период от време, посочен в писмото, да можем да 

ползваме за тази цел пленарната зала в сградата, в която работи 

Централната избирателна комисия. 

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, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, продължаваме с точка седма: Доклади по 

административни преписки. 

Кой има готовност да докладва?  

Госпожа Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-

03-30/29.09.2022 г. Това е постъпило писмо чрез администрацията на 

Министерския съвет – решение за предоставяне на достъп до 

обществена информация, във връзка с наше препратено писмо от 

15 септември 2022 г., с което сме изпратили заявлението на госпожа 

Й. В. Г. от Euronews Bulgaria. Докладвам ви 

го за сведение и запознаване. 

Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-283/1 от 28 септември 

2022 г. Той се намира, предполагам, в папка с моите инициали във 

вътрешната мрежа ведно със становище от администрацията, макар 

че аз просто исках да проверя хода на преписката, защото заедно с 
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този доклад ми е предоставено и писмо с вх. № НС-22-283 от 

21 септември 2022 г. от госпожа В. М., която, колеги, сочи, че е 

оставена без постоянен адрес на територията на Република България 

и съответно липсва в списъците в „Красно село“. Сочи, че има 

избирателни права и просто търси съдействие да ѝ се осигури 

правото на глас.  

По преписката от 21 септември, разпределена на 

администрацията, не са извършени никакви действия. По доклада ми 

сега, от вчерашна дата, аз ви предлагам да изпратим писмо до 

администрацията в район „Красно село“, с копие до госпожа Вили 

Миронова, за незабавни действия по компетентност и свързване с 

лицето с оглед така, че да ѝ се осигури правото на глас в 

предстоящите избори на 2 октомври 2022 г. Считам, че по такива 

преписки трябва да се произнасяме незабавно с оглед, когато се 

разпределят и на администрацията, да се предприемат действия, 

защото в крайна сметка нашата работа е да осигурим правото на глас 

на всеки един български гражданин, който има избирателни права. 

Госпожа М. е писала, видно от разменената кореспонденция, 

и до ГД ГРАО, така че предлагам писмо до Общинската 

администрация на Район „Красно село“ за предприемане на 

незабавни действия с оглед така, че госпожата да може да си 

упражни правото на глас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения или изказвания? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, вх. № НС-23-

290/29.09.2022 г. за приключване на преписката с оглед работните 

обсъждания. Всъщност по същество няма проблем в тази преписка, 

който да реши ЦИК. 
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Към момента нямам други доклади, госпожо Председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  

Определям господин Димитров да води заседанието за 

кратко. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-

365/ от 29 септември 2022 г. – писмо, получено по електронната 

поща. Не пише от кого е. Приложени са съобщения, очевидно, от 

страниците във „Фейсбук“, където са съобщения, свързани с Южна 

Германия и Северна Швейцария. Тъй като не пише от кого е, пише, 

че става въпрос за Фейсбук, предлагам за сведение. 

Колеги, докладвам от господин Б., наименувано жалба. Той е 

наблюдател от Института за социална интеграция с регистриран с 

решение, като ни пише за незаконна агитация в клуб на 

бул. „Дондуков“. Жалбата е препратена и до РИК 24, затова си 

позволявам, но тя е срещу…  

Оттеглям доклада, тъй като виждам, че има произнасяне. 

Оттеглям и другите доклади, господин Председател, засега. 

Колеги, ще продължа, тъй като видях, че е приложен 

материал, с който искам да се запозная по-подробно. Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В  

Доклади по административни преписки, колеги са се записали с 

доклади, господин Ципов, Вие. Не сте в готовност. 

Господин Георгиев го няма. Госпожа Солакова я няма. 

 

Преминаваме към точка осма от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Себе си съм записал. Имам разпределен един сигнал. 

Сигналът е за предизборна цензура в БТВ от А. К., София, община 

„Витоша“, относно заключителен предизборен дебат по БТВ на 

28 септември, вчера.  

От излъчения дебат в сутрешния блок на същата телевизия 

станаха ясни следните факти според изпратилия сигнала: при 
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подготовката на цитирания предизборен дебат съществуват устни 

договорености между БТВ и партиите участници; тези 

договорености нямат правен характер, не са известни и публични за 

обществеността; договореностите налагат индивидуални 

ограничения върху партиите участници“, и така нататък.  

Подава сигнала, доколкото вижда цензура и ограничаване на 

законните му права като гражданин и избирател да се запознае с 

партиите преди изборите. 

Колеги, изпратено е до Съвета за електронни медии (СЕМ), 

до Централната избирателна комисия, до Омбудсмана на Република 

България. Предлагам да го изпратим за становище към телевизията, 

за която се отнася сигналът. 

Режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Господин Чаушев, готов ли сте с жалбата? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

докладвам сигнал за правомерност на предизборни клипове с вх. 

№ НС-22-361. По същество текстът е сигнал-питане: „Искам да 

попитам правомерно ли се използва предизборен клип от страна на 

партия ПП с признати от съда за фалшиви снимките от нощното 

шкафче на Бойко Борисов? Ако е правомерно – добре, ако не е, защо 

ЦИК не спре този клип?“  

Никаква индивидуализация на питането, наречено сигнал – за 

сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Предложението на господин Чаушев е за сведение. 

Имате ли друг сигнал? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Следващият сигнал е с вх. № НС-11-

59/28.09.2022 г. във вътрешна папка. Получили сме текст, наречен 
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сигнал, от господин М., представил се за областен координатор на 

ПП ГЕРБ, няма пълномощно. Гражданинът излага сигнал.  

Каква е ситуацията? Гражданинът твърди, че до него е 

достигнала информация, че един от членовете в състава на 

комисията И. В. живее на семейни начала със сестрата на кандидат 

от кандидатска листа на „Продължаваме Промяната“. И пита: общо 

взето това не е ли нарушение на чл. 66, ал. 1? 

Освен това се твърди, че тези двамата заедно с кандидат 

депутата, имало информация, че живеели на едно и също място. 

Оттук се правят изводи за частни интереси, неправомерни действия 

и съмнения за обективност на действията на въпросния член на 

общинската избирателна комисия. Никакви деяния не са посочени, 

изразяват се съмнения. 

Няма нарушение на чл. 66, ал. 1. Въпросният член на 

комисията не е кандидат, нито е съпруг на кандидат, нито пък се 

намира във фактическо съжителство с кандидат за съответния вид 

избор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря ви, господин Чаушев. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Аз считам, колеги, че ми 

е служебно известно, че соченият в сигнала упълномощен 

представител на ПП ГЕРБ има пълномощно по преписката по 

назначаване на РИК – Смолян, че е упълномощено лице на 

съответната партия, и мисля, че може и да не бъде приет като 

гражданин. 

Иначе по отношение на това приемам сигналът да бъде за 

сведение, защото приложимата разпоредба от Изборния кодекс е 

празна и трудно доказуема. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря ви. 

Връщаме се към: Доклади по административни преписки. 

Думата има госпожа Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам да 

приемем с протоколно решение публикуването на Оперативния план 

на страницата на Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Солакова.  

Предлагам да го подложим на гласуване, ако няма мнения 

или коментари по този оперативен план. 

Мисля, че е изяснен въпросът кои са публични и кое не се 

публикува.  

Моля да гласуваме за предложението на госпожа Солакова. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви приемо-

предавателни протоколи ЦИК-00-327 и ЦИК-00-325. Мисля, че 

имаше още един приемо-предавателен протокол. Те са за получаване 

на ключове от администрацията на Народното събрание, които след 

това са предоставени на представител на Агенцията за осигуряване 

на ВКП за получаване на информация и документи от секциите 

извън страната. Докладвам ви ги за сведение, но моля за принципно 

решение всички тези приемо-предавателни протоколи да бъдат 

класирани и да се предоставя информация на председателя 

периодично. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението.  

Моля да гласуваме утвърждаването на предложения ред. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от ОИК 

– Вълчи дол. Уведомяват ни, че са одобрили със свое решение 

предпечатния образец на бюлетината за кмет на община за 

частичния избор на 9 октомври 2022 г. – за сведение. Ние бяхме 

изпратили писмо с такова указание. 

Докладвам ви за сведение поредно писмо от РИК – Плевен, 

следващото е от РИК – Хасково. И от двете комисии колегите ни 

уведомяват, че такава информация по отношение на техниците, след 

разговор със „Сиела Норма“ АД, няма да бъде предоставена. А от 

Плевен ни казват, че не са предоставени. В случай че бъдат 

предоставени, ще ни изпратят. Всъщност тези данни за техниците са 

необходими най-вече на районните избирателни комисии и 

секционните избирателни комисии с оглед на по-добрата 

комуникация с техниците в предизборния и изборния ден с цел 

осигуряването на нормалното протичане на машинното гласуване. 

На този етап ви го докладвам за сведение. 

Колеги, за сведение ви докладвам графика за дежурства от 

Дирекция „Управление на собствеността“ в Народното събрание по 

дни с посочени служители, които ще изпълняват дейности по 

подпомагане дейността на Централната избирателна комисия. 

Всички тези списъци се класират в обособена за целта папка 

„Дежурства на служители от Народното събрание“, за да може всеки 

един от колегите от ЦИК, когато е необходимо, да има достъп до 

тази информация. 

РИК – Сливен. Докладвам ви писмо с вх. № НС-15-261/8 от 

28 септември 2022 г. в отговор на наше писмо.  

За сведение ви докладвам писмо от администрацията на 

Министерския съвет, което до нас е копие. Адресирано е до 

областните управители и с тяхно указание за спазване на 

изискванията и указанията от страна на ЦИК по Оперативния план и 

по указанията по изпълнението на Оперативния план с оглед на 

осигуряване на информация в посочените часове за движението на 

активността в изборния ден. 
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Колеги, докладвам ви констативни протоколи от Сливен, от 

Велико Търново, от Областна администрация Пловдив. Те са 

свързани с доставката на бюлетините. В тази връзка е и писмо от 

Областна администрация Ямбол. С тези доклади всъщност искам да 

уведомя, че доставката на бюлетините по график приключи. 

Отнякъде имаме дори информация, че са предоставени на 

общинските администрации и гласуването с бюлетините е 

обезпечено в страната. 

За сведение ви докладвам писмо от община Средец с вх. № 

06-129/2 от 28 септември 2022 г., свързано с организационно-

техническата подготовка на изборите; от община Тервел, № НС-06-

151. За сведение ви ги докладвам. 

Докладвам ви едно писмо от Националния осигурителен 

институт, Териториално поделение – Силистра, с вх. № МИ-23-6 от 

29 септември 2022 г. с искане за предоставяне на информация във 

връзка с постъпил сигнал от отдел „Пенсии“ при Териториално 

поделение на НОИ – Силистра, по отношение на осигурителния 

стаж и доход на лицето И.     Т.      М., със съответното ЕГН, 

за месец юни 2005 г. Установило се е, че данните по Кодекса за 

социално осигуряване за това лице са подадени с код за вид 

осигурен, съответстващ на член на Секционна избирателна комисия. 

При изпратено запитване до община Силистра се констатира, че 

документите за членовете на СИК от проведените парламентарни 

избори през 2005 г. са унищожени, поради което молят да 

предоставим данни за начисленото и изплатено брутно трудово 

възнаграждение на лицето. Писмото е адресирано до председателя 

на Централната избирателна комисия. 

Предлагам ви да изпратим писмо до Териториалното 

поделение – Силистра, отговор, че възнагражденията се изплащат от 

общинските администрации на членовете на секционните 

избирателни комисии. Документи във връзка с това в Централната 

избирателна комисия не се съхраняват. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Солакова за съдържание 

на отговора на писмото, което сме получили. Предполагам, че няма 

мнения, които да са против.  

Нека гласуваме писмо до Териториално поделение на НОИ – 

Силистра. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка ОТП се намира обобщена справка на секциите с машини по 

изборни райони за страната, за брой флаш памети за всеки изборен 

район и брой смарткарти. По същия начин справка е изготвена и 

извън страната. Тя се съдържа в тази обобщена справка. 

Публикувани са указания относно приемане на книжата и 

материалите от районните избирателни комисии в ЦИК от изборите 

за народни представители, както и извлечение от Оперативния план, 

т. 11, която съдържа указания относно документите, които следва да 

бъдат предадени от РИК в Централната избирателна комисия. 

Докладвам ви ги за запознаване.  

Същите са изготвени във връзка с провеждането на обучение 

със сътрудниците, както и тяхната работа в изборния ден и в 

периода по приемане на документите от районните избирателни 

комисии. Докладвам ви го за запознаване към настоящия момент. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря ви, госпожо Солакова. 

Да дадем, колеги, десет минути почивка, за да може повече 

колеги да се присъединят към нас, за да видим демонстрацията. 

 

(След прекъсването.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия и сме дори 

15 членове в залата. 

Заповядайте, госпожо Матева, и предложения по дневния 

ред, ако имате, колеги. 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, моля да 

променим дневния ред и да включим точка: Проект на решение за 

разрешение за привличане като обвиняем на кандидат за народен 

представител. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

ви това да бъде точка десета. 

Има ли други предложения по дневния ред? Няма. 

Моля да гласуваме. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

  

Колеги, продължаваме с проекта на госпожа Матева: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА 

ПРИВЛИЧАНЕ КАТО ОБВИНЯЕМ НА КАНДИДАТ ЗА НАРОДЕН 

ПРЕДСТАВИТЕЛ. 

Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, в папка във 

вътрешната мрежа се намира проект на решение с проектен номер 

1481-НС. В Централната избирателна комисия е постъпило искане 

от главния прокурор на Република България, вх. № НС-09-219/ 

29.09.2022 г. Искането е на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния 

кодекс да разреши Централната избирателна комисия привличане 

като обвиняем на В.     И.    Г., кандидат за народен представител в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., който е 
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кандидат от кандидатската листа на Политическа партия „Атака“, 

вписан под № 1 в кандидатската листа, която е регистрирана с 

Решение № 33-НС/30.08.2022 г. на РИК – Сливен.  

Към искането е приложено предложение от Софийска градска 

прокуратура № 17937/2022 г.; решението на Районната избирателна 

комисия за регистрирането на кандидатската листа; постановление 

за приемане по компетентност и възлагане на разследването на 

следовател от Софийска градска прокуратура, 5 Специализиран 

отдел, както и писмо от РУ – Сливен, вх. № 4773/2022 г. 

Регистрационният номер на Областното управление е 1311/2022 г.  

Всички тези документи, които са приложени към искането на 

главния прокурор, са описани в решението, което ви предлагам. Така 

че, колеги, ви предлагам да се запознаете с документите, които са 

във вътрешната мрежа в папката с моите инициали, и Централната 

избирателна комисия да вземе решение, с което да даде разрешение 

за привличане като обвиняем по досъдебно производство 

№ 456/2022 г. по описа на Специализиран отдел на Софийска 

градска прокуратура по прокурорска преписка № 17937/2022 г. на 

СГП на     В.     И.     Г., с посоченото ЕГН, регистриран като 

кандидат за народен представител в изборите на 2 октомври 2022 г. 

от РИК – Сливен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания или предложения. Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Решението е № 1501-НС/29.09.2022 г. 

Продължаваме с точка четвърта: Машинно гласуване. 

Господин Войнов, заповядайте. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, получили сме писмо с вх. № НС-04-89. 

Писмото е от Министерството на електронното управление и с него 

приложено ни изпращат решение от 29 септември 2022 г. за 

удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо 

устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от 

Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация, 

както и ни изпращат декларация от „Сиела Норма“ АД за 

съответствие и идентичност от 13 септември 2022 г. Пишат ни, че 

докладът за оценяване на съответствието е изготвен от 

ръководителите на екипите за оценяване на съответствието и ще 

бъде публикуван днес на официалната интернет страница на 

Министерството на електронното управление. 

В тази връзка предлагам да изпратим писмо до всички 

кметове на общини, до всички районни избирателни комисии, с 

което да им изпратим системния хеш с указание, че той трябва да 

бъде сверен с изписания системен хеш в системната разписка, 

отпечатана от машината преди началото на гласуването, и в случай 

на несъответствие секционната избирателна комисия незабавно да 

уведоми районната избирателна комисия за указание. Предлагам 

това писмо да изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Войнов има ли изказвания или други предложения?  

Моля да гласуваме изпращането на писмото с хеш кода до 

всички районни избирателни комисии и до кметовете на общини, 

както и да публикуваме съобщение на нашата страница с кода на 

удостоверената софтуерна версия. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо с 

вх. № НС-23-297. Писмото е от „Карго-партнер“ и с него молят да 

им дадем разрешение преместването на машините за гласуване по 

рампите за товарене да започне още тази вечер от 18,00 ч., за да 

може утре товаренето да се случи навреме. В тази връзка предлагам 

да изпратим писмо до Главна дирекция „Жандармерия“, с копие до 

„Карго-партнер“, с което да ги уведомим, че даваме разрешение 

разпределението на машините по рампите за товарене да започне от 

18,00 ч. на 29 септември 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме направеното предложение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Постъпило е писмо от „Сиела Норма“ АД с 

вх. № НС-23-298. С него приложено ни изпращат актуален списък на 

складовете за претоварване на машините за гласуване в страната и 

молят да го предоставим и на Министерството на вътрешните 

работи.  

Предлагам да изпратим писмо до Министерството на 

вътрешните работи и приложено да им изпратим писмото от „Сиела 

Норма“ АД с актуалния списък на складовете за претоварване в 

страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

по Вашето предложение има ли друго? Не. 

Колеги, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, получено е писмо от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-304. С него ни 

информират, че са извършили проверка на формáта на подадените 

файлове и електронните им подписи. Форматът отговаря на 

описания във версия 1.6, а електронните подписи се верифицират 

успешно. Казват ни кой е използваният криптографски хеш и молят 

да потвърдим, че това е официално удостовереният криптографски 

хеш за предстоящите избори.  

Тъй като аз току-що го сравних с криптографския хеш, който 

е в решението за удостоверяване на съответствието, и виждам, че са 

идентични двата хеша, предлагам в писмо до „Информационно 

обслужване“ АД да потвърдим, че това е официално удостовереният 

криптографски хеш за предстоящите избори. Предлагам само с 

писмо до „Информационно обслужване“ АД да потвърдим, че 

криптографският хеш е същият. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, продължаваме с „Доклади по административни 

преписки“. 

Госпожо Матева, имате ли готовност? 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмото, което 

докладва последно колегата Войнов с вх. № НС-00-304, с което 

„Информационно обслужване“ АД освен че ни уведомяват за 

използвания криптографски хеш на файловете, ни информират, че 

във файловете е налична информация за заличени кандидати. 
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Приложено ни изпращат текущата параметризация на заличените 

кандидати в базата данни.  

Всъщност не знам дали са качени в папката с моите 

инициали, поне се надявам да е така, или другият вариант е на 

колегата Войнов да са качени в папката. Сега ще проверим. И на 

двамата не. На нито един от двама ни в папката не е качено, но има 

таблица с всички партии и коалиции, които са регистрирали 

кандидатски листи, и има данни в таблицата за заличените 

кандидати за всяка партия и коалиция, така че ви го докладвам за 

сведение в момента. 

Колеги, докладвам ви запитване от БНТ. Всъщност те са две 

запитвания, с два отделни входящи номера, но касаят идентична 

информация – вх. № НС-20-72 от 28 септември 2022 г. Продуцентът 

на БНТ на предаването „Гласовете на България – говори сега“ ни 

моли техният кореспондент в Лос Анджелис да получи нещо като 

акредитация за допускане до секционните избирателни комисии на 

територията на Консулски окръг Лос Анджелис в САЩ в деня на 

изборите, за да включи информация оттам. 

И второто запитване е също от БНТ, с вх. № НС-20-70 от 

28 септември 2022 г. от сутрешния блок на БНТ. Екипът на „Денят 

започва“ ни пита може ли на 2 октомври 2022 г. около 7,00 ч. да 

направи пряко включване от някоя от най-големите изборни секции 

в столицата. 

Колеги, предлагам да отговорим на БНТ, че не се нуждаят от 

разрешение от Централната избирателна комисия, за да заснемат 

процеса на откриване на изборния ден или други части от изборния 

процес, тъй като това е възможност, която предвижда Изборният 

кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

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

Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-00-308/28.09.2022 г. в отговор на наше писмо от вчерашна 

дата до „Информационно обслужване“ АД да заличи кандидат в 

10 РИК – Кюстендилски, който беше заличен с решение на 

Районната избирателна комисия, както и във връзка с указанието със 

заличаването на този кандидат и на кандидата във 02 РИК – Бургас. 

При отчитане на резултата подадените за същите преференции да не 

се отчитат, а да се отнасят за партията, ни информират, че ни 

изпращат актуализиран файл със заличените кандидати. Това е 

същият документ, който ви докладвах току-що в писмото на 

колегата Войнов, което ни беше разпределено съвместно. Тази 

справка е качена във вътрешната мрежа, вх. № НС-00-308. Може да 

се запознаете с информацията за заличените кандидати на всички 

партии и коалиции, които са постъпили до момента. 

И, колеги, ви докладвам, че с писмо с вх. № ЧМИ-00-52 от 

28 септември 2022 г. от „Информационно обслужване“ АД ни 

информират, че относно кандидатските листи на кандидатите за 

кметове на кметства на 23 октомври 2022 г. всички кандидати са 

проверени и отговорят на изискванията да бъдат избирани, така че 

чакаме проверката от Главна дирекция ГРАО на кандидатите за 

кметове на кметства на 23 октомври. Това е засега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка аз ще ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-00-324/28.09.2022 г., 

изпратено от „Информационно обслужване“ АД в отговор на наши 

писма от 28 септември 2022 г. – вх. №ЦИК-00-322 и вх. № ЦИК-00-

323, с което ни информират, че достъпите до електронните 

пощенски кутии в системата …. и квалифицираните удостоверения 

са прекратени. А относно спирането на достъпа в деловодната 

система, трябва да стане на място. Докладвам ви го за сведение. 

Следващ докладчик – господин Георгиев, заповядайте. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Най-напред докладвам с вх. номера 

НС-00-312 и НС-00-314 от 29 септември 2022 г. два протокола за 

предаване и приемане на комплекти от смарткарти и флаш памети, 

предадени, от една страна, на Централната избирателна комисия и 

след това от Централната избирателна комисия на друга институция.  

И в тази точка ще докладвам за сведение писмо с вх. № НС-

22-355 в папката с мои инициали от вчера, 28 септември. Писмо, 

постъпило по електронната поща, с което авторът господин 

Атанасов твърди, че изпраща сигнал, но тъй като ни прилага към 

писмото определен брой снимки на някакви очевидно разговори и 

става въпрос за страница на някакъв профил в социална мрежа, го 

докладвам само за сведение, а не като сигнал. Още веднъж, вх. № е 

НС-22-355/28.09.2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, с вх. № ЦИК-09-288/29.09.2022 г. е постъпила 

докладна записка от     К.      М.  относно сключването на договор с 

„Информационно обслужване“ АД. Нейната докладна записка 

описва всички документи, така че ще имате малко търпение да ги 

изчета.  

Следните документи: декларации за липса на конфликт на 

интереси по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП; декларация по чл. 3, т. 8 във 

връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим; декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество; 

удостоверения от НАП за липса на данъчни задължения; 

удостоверение от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 

труда“ за липса на нарушения; свидетелства за съдимост както от 

представляващите, така и от членовете на Съвета на директорите; 
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удостоверения от общината за липса на задължения за местни 

данъци и такси; както и декларация за отсъствие на обстоятелствата 

по чл. 5к от Регламент на Европейския съюз № 2022/576 на Съвета 

за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно 

ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, 

дестабилизиращи положението в Украйна; както и банкова 

гаранция. 

Госпожа Манолова е обобщила, че при преглед на 

представените документи счита, че е налице основание за сключване 

на договор. 

Освен това с вх. № НС-00-292/1 от 29.09.2022 г. са ни 

изпратени две копия от договора, който вчера одобрихме, към който 

има и всички приложения, свързани с обществената поръчка. 

Предлагам, колеги, да вземем решение госпожа Нейкова и 

госпожа Манолова да подпишат този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Димитров има ли изказвания, предложения? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, следващ докладчик в тази точка – господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Получено е писмо от ОД на МВР – 

Пловдив, до председателя на Централната избирателна комисия 

госпожа Камелия Нейкова във връзка с извършваща се проверка по 

чл. 16, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на 

проверка на декларациите и за установяване на конфликт на 

интереси (НОРИПДУКИ) относно достоверността на декларирани 

факти в декларации за несъвместимост, депозирани от 

новоназначени в ОДМВР – Пловдив, служители, и на основание 

чл. 16, ал. 6 от същата наредба: „Моля да ни предоставите 

информация за това дали към настоящия момент лицата са или са 
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били народни представители или съветници в общински съвети.“ 

Изброени са четири лица с посочените имена и ЕГН.  

Предлагам, уважаеми колеги, да изпратим писмо, което съм 

подготвил, до Ивайло Филипов – изпълнителен директор на 

„Информационно обслужване“ АД. Единият вариант е да им 

изпратим копие от писмото, другият вариант е да им го опишем в 

текст, изходящ от Централната избирателна комисия, да извърши 

проверка на лицата, посочени в писмото, дали е налице 

несъвместимост по чл. 16, ал. 1 от Наредбата. 

Тук автокорекция ще направя. То няма как господин Ф. 

Да установи несъвместимост. Според закона несъвместимостта се 

установява от други органи, така че само да извърши проверка в 

рамките на неговата компетентност, а именно дали същите лица са 

били към момента народни представители или съветници в 

общински съвети, и да уведомят ЦИК, като изпратят информация на 

електронната поща на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Чолакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, продължаваме. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, предлагам да одобрим с протоколно 

решение извлечението от Оперативния план, защото ви го докладвах 

за запознаване, заедно с указанията за приемане на книжата и 

материалите в РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 
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Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка със събиране на 

информация за активността, така както го обсъдихме и на работна 

група, предлагам да се изпрати такава заявка – в електронната 

платформа да бъде създаден модул „Активност“ и да бъде качена 

актуалната информация за броя на избирателите по окончателните 

избирателни списъци. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието до 17,30 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия и определям 

госпожа Матева да води заседанието. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Стойчева 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо Председателстващ, моля да 

включим нова точка в дневния ред: Проект на решение относно 

промяна в състава на РИК в 24.Изборен район – София. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

някакви други предложения по дневния ред? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Госпожо Стойчева, заповядайте в новата точка – осма: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА РИК В 24. ИЗБОРЕН РАЙОН – СОФИЯ. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали с 

проектен номер 1479 може да се запознаете с проект на решение 

относно промяна в състава на Районна избирателна комисия в 

Двадесет и четвърти изборен район – София. 

В Централната избирателна комисия, както добре си 

спомняте, беше получена жалба от Г. М. И. 

от 16 септември тази година и изразено становище от РИК 24 – 

София, относно участия в заседанията на Комисията на члена 

на РИК 24 – София, Р. К.  

От становището е видно, че за периода от 13 август 2022 г. до 

20 септември тази година Р. К. е отсъствала от 

6 заседания, както следва: за месец август – две заседания, 

проведени на 18 август 2022 г. и на 31 август 2022 г., за месец 

септември – на четири заседания – 9 септември 2022 г., 12 септември 

2022 г., 14 септември 2022 г. и 17 септември 2022 г. Прието е 

Решение № 90-НС/21.09.2022 г. на РИК 24 – София. 

В Централната избирателна комисия са получени и писмени 

обяснения от Р.   К.  с вх. № НС-15-242/24.09.2022 г. С изх. № НС-

10-43/23.09.2022 г. Централната избирателна комисия е уведомила 

председателя и представляващ ПП „Възраждане“ за 

постъпилата преписка. 

С вх. № НС-10-26/28.09.2022 г. е постъпило предложение от 

Петя Христова Бояджиева, упълномощен представител на партия 

„Възраждане“, като се предлага на мястото на Р. К., член на РИК, да 

бъде назначен     Н.     С.      П. 
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Към предложението са приложени: декларации и копие 

от диплом за завършено висше образование на Н. С. П., както и 

пълномощно. 

Предвид изложеното и на посочените в проекта правни 

основания предлагам Централната избирателна комисия да приеме 

следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Освобождава като член на Районна избирателна комисия в 

Двадесет и четвърти изборен район – София, Росица Ангелова 

Кирова и анулира издаденото й удостоверение. 

Назначава за член на Районна избирателна комисия в 

Двадесет и четвърти изборен район – София, Николай Събев Петров. 

На назначения член на РИК да бъде издадено удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд по съответния ред.“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението на колегата Стойчева? Не виждам 

предложения. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Решението е № 1502-НС/30.09.2022 г. 

 

Преминаваме към девета точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

ЗАСТЪПНИЦИ В ИЗБОРИТЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Заповядайте, колега Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, постъпило е заявление с 

вх. № НС-10-47/29.09.2022 г. за регистрация на застъпници в 

избирателни секции извън страната от кандидатска листа на партия 
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„Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители 

на 2 октомври 2022 г. 

Заявлението е подписано от упълномощено лице и към него 

са приложени списък, съдържащ имената и единните граждански 

номера на 102 предложени лица, които да бъдат регистрирани като 

застъпници; декларации от лицата и пълномощни. 

Извършена е проверка на предложените лица, съгласно която 

101 от тях отговарят на изискванията на Изборния кодекс, за едно 

лице са установени несъответствия. 

На база правните основания предлагам на Централната 

избирателна комисия да  

„РЕШИ: 

Регистрира за застъпници на кандидатска листа на ПП 

„Движение за права и свободи“ в избирателни секции извън страната 

101 представители по приложен списък. 

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по доклада на колегата Георгиева? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Решението е № 1503-НС/29.09.2022 г. 

Колеги, връщаме се в точка трета: Регистрация на 

наблюдатели. 

Колега Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

проект на решение за регистрация на наблюдатели от Сдружение 

„Демокрация и законност“. 

Постъпило е заявление с вх. № 9-1/29.09.2022 г. от 

сдружението, представлявано от Цветелина Иванова Пенева. 
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Сдружението е регистрирано в Централната избирателна комисия с 

Решение № 1417-НС/14.09.2022 г. като българска неправителствена 

организация за участие с наблюдатели в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от Цветелина 

Пенева в полза на 2 лица, представители на сдружението; 

декларации от лицата по образец; списък с имената и единен 

граждански номер на представените лица, представен на хартиен 

носител и в електронен вид на технически носител. 

Едно от лицата е предложено като наблюдател в страната и 

едно – за извън страната. 

Извършена е проверка на лицата, която установява, че към 

датата на регистрацията и двете лица отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс. 

Предвид представените документи, резултата от проверката и 

на база правните основания предлагам на Централната избирателна 

комисия да 

„РЕШИ: 

Регистрира като наблюдатели 2 упълномощени 

представители на Сдружение „Демокрация и законност“ по 

приложен списък. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения.“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по проекта? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Решението е № 1504-НС/29.09.2022 г. 

Заповядайте, колега Ципов. 
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, постъпило е заявление с вх. 

№ № 7/7-6 от 29.09.2022 г. от сдружение „Гражданска инициатива за 

свободни и демократични избори“, представлявано от Михаил 

Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, 

регистрирано с Решение на ЦИК № 1384-НС/05.09.2022 г.  

Към заявлението са приложени: пълномощно от Михаил 

Мирчев, представляващ сдружението, в полза на Надежда 

Гологанова; пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на 

4 лица, представители на сдружение „Гражданска инициатива за 

свободни и демократични избори“; декларации по образец – 4 броя; 

списък с имената и единния граждански номер на изрично 

упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани 

като наблюдатели за страната в изборите за народни представители 

на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в 

електронен вид на технически носител в excel формат. 

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са 

предложени 4 лица за регистрация като наблюдатели в страната. 

От извършената проверка на лицата, се установява, че към 

датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс. 

Колеги, на съответните основания от Изборния кодекс и 

Решение № 1235-НС/11.08.2022 г. Централната избирателна комисия 

ви предлагам следното 

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира като наблюдатели за страната 4 упълномощени 

представители на Сдружение „Гражданска инициатива за свободни 

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

на четирите лица. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър. 

На регистрираните наблюдатели да им бъдат издадени 

удостоверения.“ 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1505-НС/29.09.2022 г. 

Връщаме в Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, 

получили сме писмо с приложена сканирана заповед на кмета на 

община Бургас за закриване на избирателни секции в лечебно 

заведение. 

Предлагам ви да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД като приложим копие от заповедта. Проектът на 

писмо е във вътрешната мрежа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за запознаване 

писмо с вх. № НС-00-320/29.09.2022 г. От „Информационно 

обслужване“ АД ни връщат проекта на договор, за подписването на 

който имаме протоколно решение от 16 септември 2022 г. във връзка 

с прекратените Договори № 29 и Договор № 30 от 2021 г. В 

качеството на интегратор  „Информационно обслужване“ АД да 

изпълнява дейностите по тези договори, включително за 

фактическото изпълнение на дейностите за този период в проекта на 
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договор те са направили една корекция, която в работна  група ще 

бъде обсъдена. Докладвам ви за запознаване така представения 

проект, включително обръщат внимание, че са определили 

отговорно лице от страна на „Информационно обслужване“ АД по 

отношение на договора с Централната избирателна комисия. 

Докладвам ви писмо с вх. № НС-02-48/28.09.2022 г. Писмото 

е от главния секретар на Народното събрание с приложено писмо от 

администрацията на Народното събрание до началника на Районна 

служба „Пожарна безопасност“, Първа районна служба. 

От писмото става ясно, че е имало оглед на помещения и 

части от сградата, където е разположена Централната избирателна 

комисия и се разполагат пунктовете за приемане на документите от 

районните избирателни комисии, от секциите извън страната, 

включително за Изчислителния пункт за компютърна обработка на 

данните от гласуването. Съставен е протокол от 28 септември 2022 г. 

В писмото на Народното събрание до Първа районна служба 

„Пожарна безопасност“ изрично е отбелязано, че тези места се 

ползват от Централната избирателна комисия. От тяхна страна ще 

бъдат осигурени условия за захранване на електроизчислителната 

техника, допълнително монтирана за изборите; ще има осигурено 

24-часово дежурство за служители, които да извършват съответните 

проверки; предписанията като мерки да бъдат изпълнявани – това,  

което е в тяхната компетентност; отбелязали са, че на Централната 

избирателна комисия са предоставени утвърдените в Народното 

събрание правила за организацията по осигуряване на пожарна 

безопасност и свързаните с тях заповеди – за запознаване и 

инструктиране на всички лица, свързани с дейността за 

пожаробезопасна работа. Същото е отбелязано и в писмото до нас. 

Съгласно изискванията следва да се спазват всички мерки. 

Предлагам ви копие от това писмо заедно с предписанията да 

бъде предоставено за запознаване и инструктиране на всички лица, 

включително да се намира в зала № 42. На този етап приключих. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

и аз ще се включа с няколко допълнителни доклада. 

В папката с моите инициали има публикуван списък с медии 

за акредитация, който вчера утвърдихме, но днес е допълнен с още 

няколко медии, така че ще ви моля за одобрение. 

Ако няма други предложения, моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

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

№ НС-23-299/29.09.2022 г., с което в отговор на наше писмо от 

днешна дата изх. № НС-23-295 и във връзка с връщане от областните 

управители на машините с инсталирана демоверсия, ни изпращат 

подробна информация с поредните номера на машините – на коя 

областна управа са били предоставени и кога ще бъдат върнати в 

склада. 

Може да се запознаете със списъка в моята папка във 

вътрешната мрежа. Сега го докладвам за запознаване. Това са моите 

доклади в тази точка. 

Колега Стойчева, заповядайте в Доклади по административни 

преписки. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-

290/29.09.2022 г. е постъпила докладна записка относно плащане на 

постъпила в ЦИК фактура от Българска национална телевизия. 

Постъпила е фактура с вх. № ЦИК-99-176/29.09.2022 г., а 

също така и приемо-предавателен протокол с вх. № НС-20-

69/28.09.2022 г. по Договор № 19 от 7 септември 2022 г. с Българска 

национална телевизия. 

Стойността на предоставената фактура е 2970 лв. без ДДС и 

отговаря на цената по чл. 7, ал. 1 от договора, като общата стойност 

на фактурата с включено ДДС е 3564,00 лв. 
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Във връзка с докладна записка с вх. № ЦИК-09-50/1/ от 

22 август за изплащане на извършените доставки и услуги към 

доставчици за 2022 г. и протоколно решение по Протокол № 230 от 

24 август 2022 г. предлагам Централната избирателна комисия да 

одобри разхода и разреши извършване на плащане по фактурата, 

като по бюджета на Централната избирателна комисия има налични 

средства по план-сметката за изборите за 2 октомври 2022 г. по § 10-

20 „външни услуги“ за извършване на плащанията по 

предоставената от Българската национална телевизия фактура. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по доклада? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Колеги, връщаме се към точка трета: Регистрация на 

наблюдатели. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам ви заявление с вх. 

№ 16-1/29.09.2022 г. от Сдружение „Европейска асоциация за 

защита на човешките права – България“, представлявано от Стоил 

Цицелков.  

Сдружението е регистрирано в Централната избирателна 

комисия с Решение № 1495-НС/28.09.2022 г. като българска 

неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите 

за народни представители на 2 октомври. 

Приложени са изискуемите документи: пълномощно към 

подалия заявлението в полза на 5 лица представители на Сдружение 

„Европейска асоциация за защита на човешките права – България“; 

декларации по образец – 5 броя; списък с имената и ЕГН на изрично 

упълномощените лица, които да бъдат регистрирани като 
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наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни 

представители. Списък е представен под съответните форми – на 

хартиен и електронен носител. 

В заявлението и в списъка на упълномощените лица има 

предложени 3 лица за регистрация като наблюдатели за страната и 

2 лица като наблюдатели извън страната. 

Извършена е проверка, която е установила, че от кандидатите 

за регистрация 4 лица отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс и за едно лице е установено несъответствие. 

По тази причина предлагам на Централната избирателна 

комисия да регистрира като наблюдатели за страната и извън 

страната 4 упълномощени представители на Сдружение „Европейска 

асоциация за защита на човешките права в България“ както следва – 

посочен е поименен списък. 

В случай че бъдат регистрирани, наблюдателите да се впишат 

в публичния регистър и да им се издадат удостоверения. Това ми е 

предложението за диспозитив. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложения проект? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1506-НС/29.09.2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други преписки за регистрация на наблюдатели? 

Продължаваме с точка осма: Доклади по дела, жалби и 

сигнали. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-22-

360/29.09.2022 г. е постъпил сигнал в Централната избирателна 
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комисия, който предлагам да остане за сведение, тъй като 

Централната избирателна комисия не контролира съдържанието на 

социалните мрежи като „Фейсбук“, „Туитър“ и други подобни, както 

и личните блогове съгласно § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби 

на Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Жалбата е от господин И. Д. М. от гр. Ботевград, ул. 

„Александър Стамболийски“ № 21 – адресирана до госпожа Нейкова 

и до господин Димитър Димитров, който е председател на РИК – 

София-област. 

По същество, той се жалва от това, че му е отказано 

административно обслужване от общината в Ботевград. Написал е 

„невъзможност за участие в избори“. Тъй като няма настоящ адрес в 

Елов Дол – село, в община Ботевград. Двадесет години е плащал 

данъци, но не искат да го регистрират на този настоящ адрес. Може 

би трябва да остане за сведение, тъй като ние нямаме отношение. 

Бихме могли да го препратим, но то е адресирано и до районната 

избирателна комисия – до председателя. Входящият № е НС-22-369. 

Моето предложение е жалбата да остане за сведение. 

Давам думата на госпожа Стоянова в точка пета. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо – грама от 

Посолството във Виена, което касае промени в секционната комисия 

във Клагенфурт, Австрия, но освен, че ни уведомяват за 

необходимост от промени посочват, че, тъй като са получили имейл 

от определените с Решение № 2442 на ЦИК председател, заместник-

председател, че се отказват от участие в състава – написано е, че се 

отказват екипно. Има някакъв вътрешен проблем между членовете. 

Провели са телефонни разговори, като лицата категорично са 

потвърдили, че няма да участват. Като цяло грамата на Посолството 

във Виена предлага да бъде преназначен съставът на комисията 
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съобразно направени от тях предложения, но предлага Централната 

избирателна комисия да одобри тричленен състав на комисията, като 

смятат, че, тъй като секцията не е натоварена, тричленен състава на 

СИК ще успее да си свърши работата. 

В заключение пише в грамата, че до този момент посолството 

е поддържало неизменно добра комуникация с представителите на 

общността и са минавали безпроблемно и спокойно досега изборите, 

но по повод днешната внезапна и неочаквана ситуация, отбелязват, 

че при следващи избори не биха могли да имат доверие на тези 

представители на общността – отказалите се от участие, които чрез 

тази демонстрация всъщност осуетяват възможността на 

българските граждани в района на Клагенфурт да упражнят правото 

си на глас, при това броени часове преди изборния ден. 

Разбира се, при положение че Министерството на външните 

работи ни подаде замяната на състава на секционната комисия, тя ще 

бъде извършена. Аз го докладвам конкретно заради искането тази 

секция да бъде с променен от 5 на 3-членен състав. Това е, което е 

записано в грамата. В грамата освен отказа на тези три лица да 

участват в секцията няма посочени други аргументи.  

Аз не мога да предложа на Комисията промяна в числеността 

на състава на СИК. Ясно е, че механизмът на определяне на 

съставите и разпределението на квотите, очевидно не е достатъчно 

знаен сред общностите извън страната. Може би не е лошо да 

прочетат в тази част Изборния кодекс, който определя конкретна 

процедура, по която се определят квотните съотношения в съставите 

на секционните комисии извън страната и поради която причина се 

провеждат и консултации с парламентарно представените партии и с 

Министерството на външните работи. Така наречените партийни 

назначения са неточно наименование и правят внушение. Всъщност 

квотите в комисиите, които са направени на база на предложенията 

на парламентарно представените партии се правят, защото законът 

го изисква. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, виждам, че тази грама ни е 

изпратена директно от Посолството ни във Виена, предлагам да я 

изпратим на работна група „Избори“ за тяхна преценка и 

уведомяване на Централната избирателна комисия за действия. 

Считам, че тези предложения, в случай че има замени, трябва 

официално да постъпят по надлежния ред и в Централната 

избирателна комисия – поне такова беше становището на 

Централната избирателна комисия в началото на подготовката на 

произвеждане на предстоящите избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ЕЛКА СТОЯНОВА: Сегашният ми доклад е допълнение към 

доклада ми, ако позволите. Докладвам вх. № НС-04-01-38-7, с който 

Министерството на външните работи ни изпраща предложения за 

промени и корекции в съставите на секционните избирателни 

комисии извън страната, в случай че няма кандидатура от партия 

или коалиция и във връзка с докладваната преди малко с вх. № НС-

23-279 грама от Посолството ни във Виена, има направено 

предложение за попълване състава на съответната секционна 

комисия. Докладвам го като свързан доклад 

В този смисъл предлагам на Комисията да не изпращаме 

писмо до Министерството на външните работи, тъй като те вече са 

ни подали съответната замяна, ако Комисията не възразява, разбира 

се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението на госпожа Стоянова има ли изказвания – да 
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отменим последното протоколно решение, което взехме по 

отношение на Клагенфурт. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Госпожо Ганчева, заповядайте в точка осма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви днес за втори 

път писмо, в което пише, че е относно подаване на жалба.  

По-назад в заседанието също имаше на мой доклад, което 

приехме за сведение, такова писмо,  което сочи за някакви 

нередности в секция в Швейцария. 

Към вх. № НС-22-365/29.09.2022 г. предлагам да изпратим за 

преценка и действие по компетентност с оглед нормалното 

протичане на изборния процес на работна група „Избори“ този 

входящ номер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви жалба от 

господин Н.   Й.   Б., наблюдател от Института за 

социална интеграция, регистриран с наше решение. 

Господин  Б. подава жалба, която е постъпила по имейл с вх. 

№ 22-297-1/29.09.2022 г. Видно от писмото е, че тя е изпратена на 

Двадесет и четвърта РИК, като се сочи за афишни колони, в това 

число и такова разположение на бул. „Стамболийски“, ул. „Княз 

Борис“ разлепени предизборни плакати на Демократична България. 
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Счита, че те не съответстват на заповед на кмета на София. Сочи, че 

е грубо нарушена заповедта на кмета и с оглед компетентността на 

РИК 24 – това, че тя е изпратена все пак и до РИК 24, предлагам да 

приемем тази жалба за сведение. 

Колеги, докладвам ви отново жалба от господин Б. с вх. 

№ НС-19-1-1/29.09.2022 г., постъпила по електронната поща, с копие 

до РИК 24.  

Сега ви я предлагам за запознаване и с оглед да се 

произнесем информирано при пълнота на преписката да изчакаме от 

РИК 24 – свързала съм се, ще подготвят и ще изпратят преписката 

по издаване на оспорваното решение, а именно Решение № 111-НС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев, 

заповядайте в Доклади по административни преписки. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Най-напред, за сведение докладвам 

апел за отговорно отношение към изборите и реално преброяване на 

контролните разписки, подписан от господин Л. Ц., с вх. № НС-22-

348/28.09.2022 г. 

След това, докладвам няколко приемо-предавателни 

протокола, заведени с вх. №№ НС-00-316; НС-00-318; НС-00-318/1 и 

НС-00-318/2 – всичките от 29 септември 2022 г. 

Докладвам също така за сега все още за сведение писмо с вх. 

№ НС-00-307/28.09.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД – 

то е с информация по първите три от поставените въпроси в писмо 

от наблюдателите от Мисията на Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ОССЕ).  

Все още изчаквам и писмо със съответните отговори, ако 

бъде изпратено, от ГД ГРАО, като след това ще приготвя писмо-

отговор за приемане. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия и насрочвам следващото заседание за утре, 

30 септември 2022 г., от 10,30 ч. Благодаря. 

(Закрито в 18,30 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 
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