ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 257
На 30 септември 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно поправка на техническа грешка
в Решение № 1506-НС от 29 септември 2022 г.
Докладва: Елка Стоянова
2. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в
изборите на 02.10.2022 г.
Докладва: Елка Стоянова
3. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК
Докладва: Росица Матева
3а. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК или
РИК.
Докладва: Севинч Солакова
4. Машинно гласуване.
Докладват: Емил Войнов, Елка Стоянова
5. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Силвия Стойчева, Любомир Георгиев,
Севинч
Войнов

Солакова,

Гергана

6. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Стоянова,

Емил
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Докладват: Димитър Димитров, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Гергана Стоянова,
Красимир Ципов, Силвия Стойчева
7. Гласуване извън страната.
Докладват: Цветозар Томов, Елка Стоянова,
Йорданка Ганчева
8. Проекти на решения за регистрация на представители.
Докладват: Йорданка Ганчева, Ерхан Чаушев,
Красимир
Нейкова

Ципов,

Елка

Стоянова,

Камелия

9. Изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладва: Георги Баханов
10. Проекти на решения за регистрация на застъпници.
Докладват:
Любомир
Георгиев,
Цветанка
Георгиева
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 10,40 ч. и председателствано от
госпожа

Камелия

Нейкова

–

председател

на

Централната

избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Десет членове сме в залата. Имаме кворум за провеждане на
заседание.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
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1.Проект на решение относно поправка на техническа грешка
в Решение № 1506-НС от 29 септември 2022 г. Докладчик – госпожа
Стоянова.
2. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в
изборите на 02.10.2022 г. Докладчик – госпожа Стоянова.
3. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК.
Докладчик – госпожа Матева.
4. Машинно гласуване. Докладчик – господин Войнов.
5. Доклади по административни преписки. Докладчици - аз,
госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Елка Стоянова,
Ганчева, Стойчева, господин Георгиев, госпожа Солакова.
6. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчици – господин
Димитров, госпожа Ганчева, господин Георгиев, госпожа Гергана
Стоянова.
7. Гласуване извън страната. Докладчици – господин Томов,
госпожа Елка Стоянова и госпожа Ганчева.
Колеги, има ли предложения по дневния ред?
Не съм убедена, че точка 7: „Гласуване извън страната“ трябва
да е последна точка в дневния ред.
Ще добавим точка 3а: Промени в състава на ОИК или РИК, за
да може, ако има други такива – да бъдат там.
Моля, режим на гласуване по дневния ред.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против - няма.
Започваме с точка първа от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА
ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 1506-НС ОТ 29
СЕПТЕМВРИ 2022 Г.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви поправка на
техническа грешка в Решение № 1506-НС/29.09.2022 г. относно
регистрация на наблюдатели от Сдружение „Европейска асоциация
за защита на човешките права – България“, за участие в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г., в което името на
Маргарита Павлова Богданска, да се чете Маргарита Павлова
Богданова.
Моля, да гласуваме поправката, за да може да бъде издадено
удостоверение на лицето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против - няма.
Решението е с № 1507-НС/30.09.2022 г.
Продължете с точка втора, госпожо Стоянова.
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА
НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 02.10.2022 Г.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам ви постъпило
писмо от Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-116 от 29 септември 2022 г. с искане да бъде регистриран като
международен наблюдател представител на Milli Məclisi (Народното
събрание) на Република Азербайджан в изборите за народни
представители на 2 октомври 2022 г.
Приложено е писмото от Министерството на външните
работи, подписано от постоянния секретар – господин Иван Кондов,
както и искане за регистрация за наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2
от Изборния кодекс със съответните реквизити, поради което ви
предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 6
и 8 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС/11.08.2022 г. на
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Централната избирателна комисия, Централната избирателна
комисия да регистрира като международен наблюдател Рауф Алиев,
представител на Milli Məclisi (Народното събрание) на Република
Азербайджан, в изборите за народни представители на 2 октомври
2022 г.
Регистрираният наблюдател да се впише в публичния
регистър и да му бъде издадено удостоверение.
Моля, да гласуваме това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме този проект.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против - няма.
Решението е с № 1508-НС/30.09.2022 г.
Продължаваме, колеги, с точка трета.
ПРОЕКТ

НА

РЕШЕНИЕ

ОТНОСНО

ПРОМЯНА

В

СЪСТАВА НА ОИК
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам
ви писмо с вх. № МИ-11-28/30.09.2022 г. с което е направено
предложение за попълване на състава на ОИК – Мездра.
Припомням, че с Решение № 1481/26.09.2022 г. бяха
предсрочно прекратени пълномощията на досегашния член на ОИК
– Мездра, М.
К.
С. и изпратихме писмо до
коалицията, която го беше предложила, за да предложи попълване
на състава.
Предложението е постъпило и е предложено на мястото на
досегашния член да бъде назначена М.
Н.
Ц., с
посочено ЕГН.
Към предложението е приложена декларация в оригинал,
подписана от лицето, което се предлага. Декларацията е образец,
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Приложение № 1 към Решение № 600-МИ/09.08.2019 г.; копие от
дипломата на лицето за завършено висше образование, специалност
„Право“ и пълномощно на пълномощника на коалицията, направил
предложението.
Предлагам ви на посочените в проекта за решение правни
основания, да вземем решение да назначим за член на ОИК –
Мездра, област Враца, М.
издадено удостоверение.

Н.

Ц., с посочено ЕГН, и да й бъде

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по проекта на решение?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против - няма.
Решението е № 1509-МИ/30.09.2022 г.
Продължаваме с точка четвърта:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, първият ми
доклад не е толкова свързан с машинното гласуване, но тъй като все
пак го считам за спешен, го докладвам сега. Това е писмо с вх.
№ НС-00-321/29.09.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД и с
него, във връзка с точка 4.1.2 от Договора за компютърната
обработка на резултатите от изборите на 2 октомври 2022 г., ни
изпращат проект на процедура за предаване на изходния код заедно
с приемо-предавателен протокол.
Запознах се с процедурата и тъй като в предложената
процедура са предложени стъпки, чиято оценка изисква
специализирани знания, докладвам писмото на този етап за
запознаване и предлагам да поискаме становище по проекта за
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процедурата
комисия.

от

IT-експертите

към

Централната

избирателна

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Войнов? Като се укаже разумно време, в
което да изразят становище, предвид че е добре тази процедура да се
проведе в рамките на днешния ден.
Моля, да гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против - няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от
„Сиела Норма“ АД, с вх. № НС-23-305. С него молят да им
предоставим преиздадени комплекти смарткарти за 11 секции. Да се
надяваме, че това са последните секции, които се нуждаят от нови
карти.
Предлагам

да

изпратим

писмо

на

„Информационно

обслужване“ АД и да ги помолим да ни параметризират картите за
тези 11 броя СУЕМГ. Проектът за писмо е в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против - няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, тъй като след изборите
за народни представители, знаем, че предстоят и частични избори на
9 и на 23 октомври 2022 г. за кметове, предлагам да определим
секциите, в които ще има машинно гласуване и броя на машините.
В моята папка има две таблици, два списъка. Първият е
списък на избирателните секции с машинно гласуване на 9 октомври
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2022 г.. Знаете, че там на 9 октомври 2022 г. ще има избори само в
община Вълчи дол. В община Вълчи дол има разкрити
25 избирателни секции, от които 14 секции са с брой на
избирателите в предварителните избирателни списъци под
300 избиратели, а в 11 секции броят на избирателите е над 299. Тези
11 секции са включени в списъка, който ви предлагам.
Виждате, последните колони са брой избиратели и брой
гласували съответно на последните избори на 14 ноември 2021 г.,
както и броя на гласувалите на общите местни избори през 2019 г.
От броя на избирателите, гласували и на двата вида избори се
вижда, че според мен навсякъде е достатъчна по една машина да
бъде включена. На 14 ноември 2021 г. във всичките секции никъде
няма повече от 220 души гласували. На изборите през 2019 г. наймного са гласували в една секция – 364. Така, че считам, че можем
да вземем решение на 9 октомври в община Вълчи дол в 11 секции
да има машинно гласуване и в тях да има по една машина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада
на колегата Войнов, изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против - няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Другият списък е на избирателните секции
с машинно гласуване за изборите на 23 октомври 2022 г.
Знаете, че на 23 октомври 2022 г. ще има частични избори за
кметове в 8 кметства. В тези 8 кметства общо са образувани
11 секции, от които в 3 секции броят на избирателите е под
300 избиратели, а в 8 секции – броят на избирателите е над 299, като
граничният случай е в кметство Свирково, където са точно
300 избиратели,

специално

ги

преброих

и

в

публикувания
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избирателен списък, действително са 300, така че би следвало там да
имаме машинно гласуване.
Във всяко едно кметство в по една секция има над
299 избиратели, така че и в 8-те кметства в по една секция ще трябва
да има машинно гласуване.
Що се отнася до броя на гласувалите избиратели, на
14 ноември 2021 г., във всички тези секции са гласували
сравнително малко избиратели, най-много в една секция са
гласували 265 избиратели. По-висок е броят на гласувалите през
2019 г. на местните избори в тези секции, като в 3 секции има над
400 избиратели, които са гласували. Така, че има два варианта и
може би Комисията трябва да прецени. Единият вариант е навсякъде
да има по една машина. Другият вариант е примерно там, където
през 2019 г. са гласували над 400 избиратели, в тези 3 секции да
поставим по 2 машини. Аз съм съгласен и с двата варианта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Моето предложение е в трите секции, в
които на

изборите

през

2019

г.

са

гласували повече

от

400 избиратели, да сложим по 2 машини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други
предложения?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм с предложението на колегата
Матева. В такъв случай в тези 8 секции ще има общо 11 машини.
Така, че съм съгласен да приемем това решение.
В този случай в 5 секции ще има по 1 машина, в 3 секции ще
има по 2 машини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения
има ли, колеги?
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
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против - няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам с писмо да
изпратим двата списъка на изпълнителя „Сиела Норма“ АД, а също
така да бъдат публикувани списъците на интернет страницата на
Централната избирателна комисия, съответно в раздел „Частични
избори“, без колоните „брой избиратели“ и „брой гласували“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: 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, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против - няма.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо
от „Сиела Норма“ АД от 23 септември 2022 г. с № НС-23-209.
Преразпределено ми е на 29 септември 2022 г., тъй като то е
докладвано в една част от съдържанието на писмото от колегата
Георгиев.
С това писмо „Сиела Норма“ АД освен списъци, по
отношение на които колегата Георгиев е докладвал за лица за достъп
до склада и описаните дейности, които ще изпълняват, са ни
изпратили и технически носител с инсталирана демоверсия на
софтуера за гласуване, както и ключовете, с които е подписан този
софтуер за отключване на машините. Но, както казах, това е диск и
моето предложение в тази връзка е да бъде предоставен дискът на
IT-експертите, които ни консултират, за да бъде проверено
съдържанието и да бъде създаден ключ за отключване на машините
върху флашпамет, за да може да се използват при нужда за
отключване на машините с демоверсията, след което да бъде
прибран в касата.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения, изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против - няма.
Колеги, в тази точка ви докладвам писмо с вх. № НС-0490/29.09.2022 г. относно препоръки във връзка с подготовката на
техническите устройства за машинно гласуване. Писмото е от
Министерството на електронното управление.
Моля, да се запознаете с него. Предлагам обсъждане в
работна група.
Продължаваме с точка пета.
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви и
смятам така да продължим, искане от румънска телевизия да снимат
в избирателна секция на изборите.
Написах резолюция да бъде отговорено по начина, по който
вчера отговорихме на БНТ. Предлагам ви директно тези запитвания,
които пристигат, нашият служител „Връзки с обществеността“ да
изпраща този отговор, ако не възразявате.
Следващият ми доклад е писмо от ГД ГРАО във връзка с
частичните местни избори на 23 октомври 2022 г.. Писмото е с вх.
№ ЧМИ-04-03-16/30.09.2022

г.,

с

което

господин

Гетов

ни

информира, че е извършена проверка на кандидатите, регистрирани
за участие в частичните избори на 23 октомври 2022 г., и от
извършената проверка се установява, че всички кандидати за
кметове отговарят на изискванията и могат да бъдат избирани.
Вчера
обслужване“

ви
АД,

докладвах
така

че

и

писмото

всички

от

„Информационно

кандидати

отговарят

на
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изискванията и на изборите на 23 октомври 2022 г. могат да бъдат
избрани за кметове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-18-3/30.09.2022 г. ни е
изпратен списък, с който Парламентарната асамблея на Европа
(ПАСЕ) иска акредитация, да акредитираме като наблюдатели
хората, които ще изпълняват тази мисия в Мисията за наблюдение
на изборите на ПАСЕ.
Не можах да прегледам целия списък, но ще проверя как се
изписват на български и съответните езици акредитациите. В този
порядък, имената са на 23 наблюдатели от ПАСЕ. Това е моето
предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада
на господин Димитров ще гласуваме по-късно в зависимост от
възможностите за ползване на зала в сградата на Централната
избирателна комисия.
Госпожа Ганчева е следващ докладчик.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Колеги,

с

оглед

това,

че

предизборният ден за гласуването извън страната в някои държави
ще започне не в утрешния ден, а с оглед времето, ще си позволя да
докладвам проекти в „Доклади по административни преписки“ от
работна група „Избори“, като аз лично не мога да разбера какво ни
питат и кое налага да ни питат и да създаваме писма с оглед
нормалното протичане на изборите извън страната и
взаимодействието между Централната избирателна комисия и
работна група „Избори“.
Въпреки че считам, че това е за сведение, ще предложа да им
отговорим, че Централната избирателна комисия има достатъчно
сериозни ангажименти, за да отговаря на писма, за които аз лично не
намирам защо обективират такива въпроси.
Сочи се, че на основание чл. 217 от Изборния кодекс
председателят и секретарят на СИК извън страната получават
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изборните книжа и материали. Посочва се, че това е записано в
Методическите указания за извън страната както за гласуване с
хартия, така и за машинно гласуване: „Предвид изложеното, се
обръщаме към Централната избирателна комисия с молба за изрични
указания дали в предизборния ден е достатъчно присъствието само
на председателя и секретаря на СИК извън страната, или е
необходимо присъствието на повече от половината членове на СИК
извън страната“.
Законът е ясен, Методическите указания са ясни. Моля, да се
запознаете.
Колеги, докладвам № НС-23-229-1/2 от 29 и 30 септември
2022 г. Касае пълния състав на СИК извън страната, и с оглед
бързина предлагам да го препратим на работна група „Избори“,
извън страната за преценка и действия по компетентност.
Предлагам, първо, да гласуваме писмото за препращане на
преписката до работна група „Избори“ относно Джаксънвил,
Флорида за секция № 501, тъй като председателят от вчера ни пише
и ние вече препратихме и други писма до Министерството на
външните работи. Другата преписка ще я върна по-късно в
заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме това писмо.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против - няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Връщам преписката, колегите са се
запознали.
Предлагам

отговор

до

работна

група

„Избори“,

че

предаването на документите в предизборния ден на секционните
избирателни комисии извън страната се извършва съобразно чл. 217
на Изборния кодекс и Методическите указания на Централната
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избирателна комисия, като няма пречка да присъстват и повече
членове на СИК извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против - няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-22-374/29.09.2022 г. от господин И. Н. Г., който
има електронно подадено заявление за гласуване по настоящ адрес.
Заявлението му е било успешно прието, като ни го препраща в
прикачения файл: „Тъй като не се виждам в списъка, където желая
да гласувам, в ГРАО ми дават място по постоянен адрес и реших да
се поинтересувам защо. Оказа се, че в селото, където искам да
гласувам, са сложили имена на улиците и номера на адресите, тоест
– трябва да си направя нова регистрация за настоящ адрес.
Системата „Електронно заявление“ ме прие и увери, че съм успешно
подаден“. Видно от изпратените скрийншотове става въпрос за село
Китка.
Колеги, предлагам да изпратим писмо до кмета на община
Аврен с копие до господин Г., приложено да им изпратим
полученото писмо за незабавни действия по компетентност с цел
осигуряване възможността на лицето да упражни правото си на глас
с оглед на изложеното и свързване по тяхна преценка с лицето. Да
преценят с оглед да упражни правото си на глас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания, или предложения?
Моля, да гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
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Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против - няма.
Госпожа Стойчева е следващ докладчик.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-22372/29.09.2022 г. сме получили въпрос от госпожа В. П. – член на
секционна избирателна комисия в община Белица. Въпросът е
относно обучителните материали на „Сиела Норма“ АД за работа с
машина за членовете на секционните избирателни комисии в
изборния ден.
Използвам този въпрос, за да съобщя, че обучителното видео
за работа на членовете на секционните избирателни комисии, както
и брошурата, озаглавена „Ръководство за членове на секционни
избирателни комисии“ е качена на сайта на Централната
избирателна комисия, рубрика „Избори за Народно събрание,
2 октомври 2022 г.“, подрубрика „Обучителни материали“, а също
така и в подрубрика „Гласуване извън страната“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Георгиев .
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка докладвам за сведение
писмо с вх. № НС-22-380/30.09.2022 г. Авторът на писмото ни пише,
че се е опитал да попита в град Смолян дали може да гласува, като
поставен под карантина и е получил отговор, че на територията на
община Смолян няма образувана подвижна секционна избирателна
комисия.
Оставям го само за сведение. Централната избирателна
комисия е взела съответното решение, което може да позволи на
такива избиратели да упражнят правото си на глас, но при
съответните условия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от областния
управител

на

област София

сме получили информация

за
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създадената организация за изпълнение на Оперативния план. За
сведение ви го докладвам.
От областна администрация Кюстендил сме получили
определените екипи за създаване на организация по предаване на
упълномощените представители на бюлетините. За сведение ви
докладвам.
От РИК – Пазарджик, сме получили отговор на нашето писмо
във връзка с осигуряването на данни за техниците с цел по-добра
комуникация на тези избори в предизборния и изборния ден. За
сведение ви го докладвам. Не разполагат с такава информация.
Според тях „Сиела Норма“ АД трябва да предостави такава
информация на Централната избирателна комисия. Колегите са
прави в това, но и аз твърдя, че от „Сиела Норма“ АД трябва да
предоставят информация и на районните избирателни комисии,
защото секционните избирателни комисии в предизборния и
изборния ден ни търсят и нас като РИК и ЦИК, за да може да се
справят с възникнали проблеми във връзка с гласуването с машини.
Колеги, от областта администрация Русе сме получили
информация във връзка с организацията по изпълнението на
оперативния план.
Също от областна администрация Русе сме получили
информация за предадени бюлетини на общините в изборния район
за съхранение в самите общини преди предаването на бюлетините на
секционните избирателни комисии.
От областна управа София сме получили информация,
включително подписани приемо-предавателни протоколи за
предаване на Столична община на бюлетините за 23-ти, 24-ти, 25-ти
РИК.
От РИК – Шумен, ни информират, че са положили усилия, но
въпреки положените усилия заради изчерпаните възможности ни
отговарят, че не са успели да се снабдят с исканата информация за
техниците. Поздравявам колегите, че поне са положили усилия,
защото имаше някои районни избирателни комисии, които не
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осъзнаха, че информацията за техниците е много необходима, за да
можем да гарантираме спокойствието в изборния период, особено в
изборния ден – за сведение.
От област Ловеч областният управител ни информира за
предадени бюлетини на общините с посочен брой, който е
необходим за обезпечаване на гласуването с хартиени бюлетини в
случаите, когато това е предвидено по закон.
Областният управител на Софийска

област също ни

информира за предадени бюлетини за общините в изборния район.
За сведение ви го докладвам.
Получили сме писмо от община Провадия с приложена
заповед за изменение на заповедта, с която са образувани
избирателните секции. Закриват се секции в Дом за пълнолетни лица
с физически увреждания и МБАЛ „Царица Йоана“ – Провадия.
Мотивите са изложени в самата заповед. Предлагам да изпратим
писмото с приложената заповед на „Информационно обслужване“
АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писмо от Вълчи дол със заявката, която е изпратена до Печатницата
на БНБ с копие до Министерството на финансите за тираж на
бюлетините за частичния избор за кмет на община на 9 октомври
2022 г..
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

продължаваме с новата точка 3а:
ПРОЕКТ

НА

РЕШЕНИЕ

СЪСТАВА НА РИК – КЮСТЕНДИЛ.

ОТНОСНО

ПРОМЯНА

В
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от РИК – Кюстендил,
см получили писмо, към което е приложено заявление от
Д.
К.-С. – член на районната избирателна комисия,

В.
с

искане да бъде освободена като член.
Към писмото е приложено предложение от коалиция ГЕРБСДС от упълномощен представител за изборния район. Приложени
са всички документи.
По преписката по назначаване на районната избирателна
комисия също са приложени пълномощни за назначаване на
Десислава Ивайлова Василева за член на районната избирателна
комисия. Приложена е декларация; приложение към Решение
№ 1198; копие от дипломи за завършено образование, степен
„бакалавър“ и „магистър“.
Тъй като всички документи са налице, предлагам ви да
приемем следното
„РЕШЕНИЕ:
Освобождава Десислава Василева Костадинова-Стоянова,
като член на районната избирателна комисия и анулира издаденото й
удостоверение.
Назначава Десислава Ивайлова Василева за член на
районната избирателна комисия.
На назначения член да се издаде удостоверение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля, да гласуваме този проект на решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против - няма.
Решението е № 1510-НС/30.09.2022 г.
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Продължаваме с шеста точка:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря

Ви,

госпожо

Председател.
С вх. № НС-23-300 ми е разпределена обща позиция на
Националната мрежа за децата относно сигнали за незаконно
въвличане на деца в предизборната кампания за Четиридесет и
осмото Народно събрание. Адресирана е до ЦИК, министърпредседателя, служебния министър на образованието и науката,
Държавна агенция за закрила на детето, както и до омбудсмана.
Посочва се в общия сигнал, който няколко пъти гледахме, за
разпространение на предизборни материали на ПП „Възраждане“
сред ученици заедно с учебно помагало, което не е одобрено от
Министерството на образованието и науката, за което има подадени
три сигнала от три училища в район „Младост“. Мисля, че поне два
минаха в дневния ред.
Цитират се всички законови разпоредби от Закона за закрила
на детето, както и настояването да не се допуска такава предизборна
агитация, както и да бъдат наложени адекватни санкции на
нарушителите, съгласно чл. 480, ал. 1 от Изборния кодекс и чл. 349
от Закона за предучилищното и училищното образование.
Резолирал съм писмото за запознаване, за да решим какво ще
правим и да бъдем поне в същия стандарт, в който сме разглеждали
предходните сигнали. Там бяха сигнали, а това е общо писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, във връзка с доклада на
колегата Димитров, искам да ви уведомя, че имам доклад, който ще
внеса в днешното заседание във връзка с постъпила жалба, по която
ще предложа произнасяне с решение, която отново касае същия
случай. Но при мен преписката е свързана с обжалване на вече
издадено решение от 23 РИК – София, в компетентността на която е
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произнасяне по такива нарушения. Бих предложила на докладчика
може би да се помисли в насока, разбира се, отново да бъде
препратено по компетентност на тази районна избирателна комисия,
защото тя е териториално компетентната за проверка на тези
нарушения.
В рамките на моя доклад ще предложа и допълнително може
би придружително писмо към районната избирателна комисия с
даване на указания по тези случаи, за които сме сезирани
многократно. Предложението ми е този случай да бъде насочен
отново към районната избирателна комисия, тъй като тя е
компетентната, но може би с придружително писмо от наша страна
за коментиране на необходимостта от предприемане на действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
госпожо Матева.

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Подкрепям предложението
на колегата Стоянова. Да информирам, че по препратения отпреди
няколко дни от Централната избирателна комисия сигнал, проверих
днес на страницата на 23 РИК, районната избирателна комисия се е
произнесла и е установила нарушение този път, за разлика отпреди
това препратеният сигнал.
Установих, че в самата районна избирателна комисия са
постъпили поне пет сигнала, свързани с разпространения материал
от ПП „Възраждане“. Затова попитах за кой район става дума,
защото ако е повече от един район, ще може Централната
избирателна комисия да се сезира.
Предлагам Ви, колега Димитров, ако сте съгласен, да бъде
препратен този сигнал със същите указания, които дадохме при
препращане на предходния сигнал – ще намерим писмото, да бъде
разгледан, да бъде извършена проверка и да изпълнят правомощията
си, съгласно § 1, т. 17 от Изборния кодекс. Не говоря за санкции,
говоря за т. 17 – какво е предизборна агитация, тъй като доста от
сигналите, изпратена до тази районна избирателна комисия, са
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оставени без разглеждане с аргумента, че това не е предизборна
агитация. Затова насочихме към тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
Господин Димитров, имате ли още по този доклад, или да
подлагам на гласуване?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: По този доклад – не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, да гласуваме
тогава изпращането до РИК – 23, със съответното указание.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против - няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Отново ми е разпределено писмо с
вх. № НС-22-363/1 от 29 септември 2022 г.. Това е жалбата от Иван
Маринов от Ботевград за това, че му е отказано административно
обслужване, тоест не се признава неговият настоящ адрес, който той
не е в състояние да регистрира в село Елов дол от общинската
администрация. Вече 10 години се опитва да направи това. За
сведение сме го оставили вчера, така че го докладвам отново за
сведение.
Има и една жалба срещу Мария Цънцарова от bТV, подадена
от господин С. Н., който е посочил адреса си.
Жалбата е адресирана до нас и е срещу bТV – Мария
Цънцарова. Има адрес на подателя, идентификация.
„Моля да извършите проверка, като наложите глоба на bТV
за извършени нарушения на изборните правила, с които е
дискриминирала Кирил Петков спрямо другите участници и е
унижила честта и достойнството му“.
Гледахме сигнал, не жалба, сигналът го препратихме за
становище към самата bТV. Не знам, жалбата по този ред ли трябва
да разглеждаме?
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Докладвам тази жалба за запознаване. След това ще трябва да
решим в оперативен порядък какъв да бъде отговорът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ
докладчик в тази точка – госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, по-късно ще
предложа проект на решение за докладваната от мен вчера жалба за
Н. Б., тъй като днес можете да се запознаете с вх. № НС-15-274,
преписката е от РИК-24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ
докладчик – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали проект с
№ 1486 е проект на решение относно жалба от С. Б. – наблюдател от
Института за социална интеграция срещу Решение № 102НС/25.09.2022 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и
четвърти изборен район – София.
В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх.
№ НС-23-291/29.09.2022 г. срещу Решение № 102-НС/25.09.2022 г.
на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен
район – София, по жалба на сдружение „Институт за социална
интеграция“ срещу заповед, цитирана е, на кмета на Столична
община, с която се определят местата за поставяне на агитационни
материали във връзка с изборите за народни представители,
насрочени на 2 октомври 2022 г.
В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на
Решение № 102-НС от 25.09.2022 г. на Районна избирателна комисия
в Двадесет и четвърти изборен район – София, с което е отхвърлена
жалбата на сдружението поради липса на извършени нарушения на
Изборния

кодекс,

както

и

съображения

да

бъде

отменена

горепосочената заповед, като незаконосъобразна, немотивирана,
противоречива и ограничаваща правата за информираност на
избирателите.
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Производството е по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс за
обжалване и оспорване на решение на районна избирателна комисия
пред Централната избирателна комисия.
Централната избирателна комисия, след като се запозна с
всички документи и обстоятелства по административната преписка,
както и с изложеното в жалбата, намира същата за недопустима като
просрочена – абсолютна процесуална пречка за разглеждането й по
същество.
Решението на Районна избирателна комисия в Двадесет и
четвърти изборен район – София, е обявено чрез поставяне на
определеното място – на таблото, в сградата на 25.09.2022 г. в
17.30 ч. и на интернет страницата на комисията на 25.09.2022 г. в
18.28 ч., съответно настоящата жалба е подадена извън определения
в чл. 73 от Изборния кодекс тридневен срок за оспорване на
решението, тъй като жалбата е постъпила по електронната поща в
Централната избирателна комисия с вх. № 23-291/29.09.2022 г. в
10.46 ч., а срокът за оспорване на решението на РИК е изтекъл на
28.09.2022 г.
Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, във връзка
с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс предлагам Централната
избирателна комисия да остави без разглеждане тази жалба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,

по

предложението на господин Георгиев, има ли изказвания? Ако няма
друго предложение, моля – режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против - няма.
Решението е с № 1511-НС/30.09.2022 г.
Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в момента ще ви докладвам
само за запознаване, още малко време ми е необходимо, за да
завърша текста на решението, което ще ви предложа по случая.
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При мен е преписка с вх. № НС-11-61, която е по постъпила
жалба от коалиция „Демократична България – Обединение“, срещу
Решение № 105-НС от 28 септември на 23 РИК – София, във връзка
със сигнали за нарушения на правилата за предизборна агитация от
страна на ПП „Възраждане“ пред 118 СУ „Акад. Людмил Стойнов“,
намиращо се в жк „Младост 1“, които по-рано и колегата Димитров
докладва.
В момента ви го докладвам само за запознаване, има доста
представени материали по тази административна преписка, която
изискахме от РИК – 23. В моя папка от вчерашна дата се намират
тези материали, да се запознаете. Малко по-късно в заседанието днес
ще ви предложа и решението, което да вземем по този случай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев,
заповядайте в точка Доклади по дела, жалби и сигнали.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В моя вътрешна папка, уважаеми колеги,
има сигнал от

Б.

Л. с вх. № НС-22-379 от 30 септември 2022 г.,

Панагюрище. Става въпрос за заповед на кмета по отношение на
разлепване на материали, снимки, некролози.
Сигналът е изпратен до компетентните органи – до кмета, до
РИК, включително и до нас. За сведение ви го докладвам.
Уважаеми колеги, с вх. № НС-23-304 от 30 септември 2022 г.
имаме сигнал от Сдружение „Европейски център за транспортни
политики“ във връзка с проведено състезание, „Писта София 2022“,
на което са участвали кандидати. Сдружението иска от нас да се
извърши проверка по случая, с обстойни цитати, посочени в този
сигнал.
Тъй като това е в компетенциите според мен на РИК – 23,
доколкото това беше под „Бояна“, мисля, че това е Район „Витоша“,
предлагам сигналът да се изпрати до РИК – 23 по компетентност, с
копие до сигналоподателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против - няма.
Колеги, няма повече доклади за момента в точката Доклади
по дела, жалби и сигнали.
Продължаваме с точка седем: Гласуване извън страната.
ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.
Госпожо Стоянова, заповядайте
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам ви няколко
номера, свързани, тъй като касаят промени в състави на секционни
комисии извън страната на лица, които заявяват, че не могат да
участват в изборите. Всички номера са от днешна дата.
Докладвам ви № НС-23-306/30.09.2022 г., което е писмо по
отношение на Щутгарт 1, Щутгарт 2 и Щутгарт 3 – секциите.
Докладвам ви вх. № НС-23-302 – за Бремен 1; вх. № НС-23303, което касае Лондон, (Посолство 3). Тук ни уведомяват, че има
индустриална стачка на влаковете във Великобритания. Лицето
физически няма как да стигне до Лондон.
Докладвам ви за сведение и запознаване № НС-22-375 от
вчерашна дата, което писмо е от гражданин, което няма свързаност с
изборите на 2 октомври 2022 г..
Докладвам ви писмо с № НС-23-308 от днешна дата, което се
отнася за СИК – Женева, Швейцария, от председателя на комисията,
който ни моли да му укажем как да се свърже с техника от „Сиела
Норма“ АД, тъй като няма нито име, нито контакт на техника от
„Сиела Норма“ АД.
В тази връзка, правя свързан доклад с преписка с № НС-23296/29.09.2022 г., което е писмо от господин Т. с този номер, който
за пореден път ни отговаря, че няма как да ни предостави тази
информация,

защото

за

предоставянето

на

допълнителна
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информация, включително и на телефоните, трябвало да се иска
допълнително съгласие на конкретните лица, или евентуално да
възразяват срещу обработването на лични данни, които били
свързани с конкретното положение на лицата.
Така или иначе Централната избирателна комисия е
предприела вече действия чрез министъра на вътрешните работи, от
където е поискано съдействие по този въпрос. Затова ви го
докладвам само за сведение и запознаване.
Моля за протоколно решение докладваните писма, които
касаят съставите на секционните избирателни комисии извън
страната, да бъдат препратени незабавно на Министерството на
външните работи за съобразяване за по-нататъшни действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Относно проблема с телефоните, самите
секционни комисии питат къде са телефоните, обърнете внимание.
Въпросът стои със страшна сила. Как в изборния ден и преди
изборния ден секционните комисии ще се свързват с техници при
проблеми? Ще чакат техникът да им се обади ли?! Има ли техници
във всяка избирателна комисия? Май няма! И как ще става връзката
с дадох – прие?! Ето това е – как? И знае ли ЦИК въобще как върви
тази комуникация?
В такъв случай господин Тодоров да ни обясни как техниците
ще се свързват със секционните избирателни комисии, след като
цяла държава не знае, поне той да ни каже как ще се осъществява
тази връзка, включително и с Министерството на външните работи.
След като цяла държава не знае, поне него да питаме, той ще ни
обясни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
в частта за писмото на секционната комисия за връзка с техника, Вие
какво предложихте?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Предложих го само за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Доколкото си
спомням, в предходни дни имахме телефон на координатори за
някои държави или региони, не си спомням. Но, трябва да проверим
в зависимост къде е секцията, поне на координатора на дадем
телефона.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Секцията е в Швейцария.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би да
направим справка. В едно от предходните ни искания за телефони на
техници, бяха изпратени телефоните на координатори по държави.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Имаше три имена, едното беше изрично
посочено, че е за Турция, а за другите две – и в следващото писмо,
от „Сиела Норма“ АД казват, че това са хората, които отговарят за
останалата част от света.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В целия свят всяка секционна комисия ще
се обажда на координатор, той ще връща обратна връзка?! Какво
става тук?!
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да помоля за протоколно решение за
другите писма и да продължим да обсъждаме, ако искате това
писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

в

останалата част от докладите на госпожа Стоянова, тъй като мислех,
че всички отиват в работна група „Избори“, моля да гласуваме.
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, Цветозар Томов);
против - няма.
Колеги, прекъсвам заседанието.
Ще продължим в 14.00 часа, като се подготвят и останалите
преписки.
(След почивката.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
В залата сме 9 членове, имаме кворум.
Продължаваме с точка пета: Доклади в административни
преписки
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо
от област София-град с вх. № НС-05-75/30.09.2022 г., с което
областен управител на област София-град ни изпраща заповедта, с
която е определил лицата, които ще предават машините с
демоверсия, които бяха предоставени от областна управа – Столична
община, и на РИК-ове 23, 24 и 25 за демонстрационни гласувания. За
сведение е.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-18-4/30.09.2022 г. от
Обществения съвет към ЦИК. То съдържа на практика две писма.
Първото писмо е изпратено до всички районни избирателни
комисии и до Централната избирателна комисия. Общественият
съвет се обръща с призив към районните избирателни комисии
специално да осигурят възможност за адекватно и директно
наблюдение в изборния ден на акредитираните наблюдатели, тъй
като практиката е показвала, че понякога наблюдателите са
възпрепятствани от членовете на СИК да присъстват на броенето на
резултатите. Обръщат внимание, че по-сериозен е проблемът с
наблюдението на процесите, извършени в районната избирателна
комисия след края на гласуването, тъй като понякога на
наблюдателите е отделено място, предвидено за пресата или друго
такова, което не е адекватно за директно наблюдение поради
голямата дистанция и практическата невъзможност за наблюдаване
на процесите в реално време. Така че, тъй като е до районните
избирателни комисии, аз ви го докладвам за запознаване в момента,
ако преценим нещо във връзка с това писмо ние да укажем на
районните избирателни комисии.
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Второто писмо е до Централната избирателна комисия до
госпожа Нейкова и членовете на ЦИК, вх. № НС-18-4/30.09.2022 г.
От Обществения съвет имат желание и възможност да изпратят
двама акредитирани наблюдатели да присъстват на заседанието на
ЦИК в деня на изборите и молят за съдействие за осигуряване на
пропуски на тези двама души. Имената им ще предоставят в
допълнителен имейл. Отделно ни информират, че имат техническа
възможност да излъчват заседанията на стрийминг платформа в
реално време. Става дума за тази част от заседанията, за която
комисията прецени, че няма основателни причини да не бъде
излъчвана публично. Всичко това предлагат да го организират с цел
подобряване на прозрачността и повишаване на общественото
доверие в работата на администрацията. Доколкото разбирам, под
администрация се има предвид Централната избирателна комисия,
защото се предлага излъчване на заседанието на ЦИК, въпреки че
заседанията на ЦИК се излъчват онлайн винаги – вх. № НС-184/30.09.2022 г.
Дотолкова, доколкото писмото е адресирано до Централната
избирателна комисия и има две искания, аз ви предлагам на първото
искане, с което се иска двама наблюдатели да присъстват на
заседанието на ЦИК, да отговорим утвърдително, тъй като те имат
право да присъстват по закон. Така че не е необходимо да се иска
разрешение, стига да изявят желание не само в заседанието, което
ще бъде в деня на изборите, а във всяко друго заседание, особено
пък членове на Обществения съвет могат да присъстват винаги, дори
със съвещателен глас. Така пише в правилата за работа на
Обществения съвет, а и за други регистрирани наблюдатели за
участие в изборите могат да присъстват на заседание на всяка една
комисия, независимо дали била тя Централна избирателна комисия,
районна избирателна комисия, общинска или секционна избирателна
комисия.
Ако въпросът за така нареченото излъчване стрийминг
платформа в реално време на заседанието на ЦИК, предлагам, ако
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изобщо отговаряме, да кажем, че заседанията на Централната
избирателна комисия се излъчват онлайн на живо в момент, в който
се провежда заседанието. Така че аз лично не виждам с какво още
едно излъчване на заседанието ще допринесе за прозрачността в
работата на Централната избирателна комисия, която не е част от
администрацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други изказвания или предложения във връзка с писмото на
Обществения съвет?
РОСИЦА МАТЕВА: В български административен орган,
нищо че е от македонската телевизия, на чужди езици не докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложенията на госпожа Матева – в първата част да ги
информираме, че имат право да присъстват техни представители, без
да е необходима допълнителна акредитация.
Моля, режим на гласуване.
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, Цветозар Томов); против –
няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Солакова, писмото е на
английски. Входящият номер е: НС-20-78/30.09.2022 г. и се иска
акредитация на Македонската национална телевизия да отразява
изборите в Република България от Централната избирателна
комисия. Молят за акредитация за наблюдение на изборите на
Република България от националната телевизия на Македония, на
английски език написано, пак повтарям, не на общия ни език.
Добре, колеги, ще възложа на служителя „Връзки с
обществеността“ да се свърже по някакъв начин с Македонската
телевизия и да разберем какво точно искат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
е госпожа Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-22388/30.09.2022 г. Госпожа
Д. А., член на СИК ни пише, че до
12,30 ч. днес не е потърсена от председателя на СИК - 135 във
Варна. То е изпратено и до РИК – Варна, така че предлагам да е за
сведение, тъй като да не го препращаме, видно от имейла е и
препратено.
Докладвам ви вх. № НС-22-283/2/30.09.2022 г. Това е писмо
от госпожа В. М. Вчера нейното писмо мина на мой доклад, като тя
ни сочеше проблем с адресната си регистрация и ние приложено
препратихме писмото й на общинска администрация на район
„Красно село“ за незабавни действия по компетентност с цел лицето
да упражни правото си на глас в предстоящите избори.
Госпожа М. сега ни сочи, че след любезното съдействие на
наш служител - предполагам, че става въпрос за деловодството относно нейно питане и наше становище, изпратено до район
„Красно село“, с телефоните на общинската администрация не е
успяла да се свърже. Успяла е да се свърже с „Връзки с
обществеността“, която й е казала, че е запозната с нейния случай и
водещо е секретарят на района, а секретарят на района, според нея,
било сложно да гласува. Тя остава на разположение да разбере как
може да се възползва от конституционното си задължение.
Предлагам незабавно да изпратим писмото на госпожа
Миронова във връзка с наше предходно писмо от вчера, като
повторно им указваме да предприемат незабавно действие по
компетентност за осигуряване правото на глас на госпожа
Миронова. Предлагам писмо в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
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Колеги, има ли други доклади в тази точка?
Колеги, продължаваме с точка шеста: Доклади по дела, жалби
и сигнали.
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви писмо, вх.
№ НС-11-60/1/29.09.2022 г., изпратено по имейл от А.
Д.,
упълномощен представител на коалиция „Демократична България –
Обединение“, с което тя във връзка с прието от нас решение № 1497/29.09.2022 г. Молят да предоставим информация за двете лица, за
които има несъответствие във връзка с публикувания списък на
упълномощени представители на коалицията извън страната. В моя
папка от днес ще видите проект на писмо, което да изпратим до
упълномощения представител, като посочим имената, за които има
несъответствие при извършената проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ НС-00-315/29.09.2022 г., писмо-отговор от „Информационно
обслужване“ АД във връзка с наше запитване относно това, дали
лицето Е. М. К., със съответното ЕГН, е подала заявление за
гласуване извън страната. „Информационно обслужване“ АД й
обръща внимание, че става дума за сгрешен единен граждански
номер и в националната база „Население“ няма открито лице с такъв
номер.
След направена проверка, предлагам на вниманието ви ново
писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което да ги запитаме
дали това лице е подало заявление за гласуване извън страната в
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изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., вече с,
надявам се, правилното ЕГН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме това писмо.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам, колеги, писмо с вх. № НС22-387/30.09.2022 г. – запитване, придружено със снимков материал,
получено по имейл с въпрос следва ли да бъдат разполагани в
близост до сгради държавна и общинска администрация
предизборни материали и снимка от село Синеморец, където
политически партии са разлепили такива предизборни материали. В
моя папка от днес ще видите проект на писмо до РИК – Бургас, с
което изпращаме по компетентност запитването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
В административни преписки
Заповядайте, господин Георгиев.

има

ли

друг

доклад?

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам ви писмо с вх. № НС-00328/30.09.2022 г. и писмо с вх. № НС-00-328/1/30.09.2022 г.
Заведени са протоколи за предаване от „Информационно
обслужване“ АД и приемане от Централната избирателна комисия
на комплекти с общо 55 броя смарткарти. Това докладвам в тази
точка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предвид
постъпващите преписки, ви предлагам да допълним дневния ред с
две нови точки:
Точка 8:

Проекти

на

решения

за

регистрация

на

представители с докладчици колегите Ганчева и Чаушев.
Точка 9: Изплащане на възнаграждение на ОИК с докладчик
колегата Баханов.
Има ли други предложения за допълване на дневния ред?
Няма.
Моля да гласуваме допълването.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Колеги, продължаваме с точка осма:
ПРОЕКТИ

НА

РЕШЕНИЯ

ЗА

РЕГИСТРАЦИЯ

НА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, постъпило е
писмо с вх. № НС-11-60/2/30.09.2022 г. в Централната избирателна
комисия списък, приложение 1 към решение 1232 от коалиция
„Демократична България – Обединение“ чрез пълномощно на А. Д.
Списъкът съдържа шест упълномощени представители за
произвеждане на изборите, насрочени на 2 октомври 2022 г.
Списъкът е приложен както на хартиен, така и на технически
носител.
След извършена проверка Централната избирателна комисия
констатира, че за пет упълномощени представители са налице
изискванията на чл. 124 от Изборния кодекс и наше решение от 26
август 2022 г., а за едно лице има установено несъответствие,
предвид което ви предлагам с решение да приемем да публикуваме
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на интернет страницата на ЦИК списъка с пет упълномощени
представители на коалиция „Демократична България – Обединение“
за изборите на 2 октомври 2022 г., съгласно приложение към
настоящото решение и тези лица, за които не са установени
несъответствия след извършената проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1512-НС/30.09.2022 г.
Следващ докладчик – господин Чаушев. Заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка
има проект за решение за публикуване на списък с упълномощени
представители на партия „Национален фронт за спасение на
България“. С вх. № НС-10-49/29.09.2022 г. е постъпил списък чрез
пълномощник на „Национален фронт за спасение на България“.
Представя се един упълномощен представител.
Извършена е проверка. Представени са необходимите
документи. Предлагам да публикуваме на интернет страницата на
Централната избирателна комисия списък с един упълномощен
представител на партия „Национален фронт за спасение на
България“ за изборите на 2 октомври 2022 г.
Предлагам да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.
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Решението е с № 1513-НС.
Връщаме се към точка шеста: Доклади по дела, жалби и
сигнали.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви.
Госпожо
председател, в моята папка е включено решение по жалбата на С.
А. Н. срещу bTV по повод на огромния престиж. То е по bTV –
Цънцарова,
аз
вече
го
представих.
Имаме
изготвен
отговор. Този отговор е с решение НС-22-323-1 – жалба срещу bTV.
Диспозитивът е: оставя без разглеждане жалба със съответния
входящ номер, а мотивите завършват – с наличието на личен интерес
се обуславя от това, дали актът, който се взема, засяга правната
сфера на самия жалбоподател, каквито данни не се установяват
по преписката.
Господин Н. се жалваше от името на участвалия в диспута
господин Петков.
Предлагам да гласуваме отговора така, както е подготвен от
юристите и да изпратим отговора на жалбоподателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението е № 1514-НС/30.09.2022 г.
Друго има ли? В тази точка?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам още един отговор - вх.
№ НС-23-300 – „Национална мрежа за защита на децата“. Всъщност
е възпроизведен текст на предходните сигнали и жалби по тази тема.
На практика указваме на РИК – 23, да установи цялата фактическа
обстановка и по позициите и да се произнесе при съобразяване с

37
точка 17 от § 1 на Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.
Това обсъждахме - ние всъщност коментирахме. Докладвам писмото
и препращаме и му указваме така, както и предишния път сме му
указали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,
предложението на господин Димитров има ли изказвания?

по

Моля да гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Следващ докладчик в тази точка е госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
проект на решение по докладваната от мен жалба на господин
Й.

Н.

Б. срещу Решение № 111-НС на РИК 24 – София, като с

жалбата си той оспорва решението. Приема, че решението е
незаконосъобразно и иска да го отменим. Предполагам, че колегите
са се запознали с преписката. Той е сезирал РИК – 24- София.
Обръща внимание, че става въпрос за материал, който е поставен в
нарушение на заповед на кмета на община София.
Предлагам проект на решение, с който да оставим жалбата му
без разглеждане в съответствие с практиката на Централната
избирателна комисия. Потвърдена е и от практиката на Върховния
административен съд, предвид, че жалбата е недопустима с оглед
това, че жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на
решението на РИК, тъй като не се засягат негови права или законни
интереси. Подаденият от него сигнал до РИК 24 – София има
уведомителен характер и не поражда право на заявителя да участва в
административното производство. Предвид на това предлагам
решение за оставане без разглеждане на жалбата на господин Б.
срещу Решение № 111-НС/27.09.2022 г. на РИК 24 – София.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля да гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
1 (Емил Войнов).
Решението е № 1515-НС/30.09.2022 г.
Продължаваме с точка четвърта:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е още едно
писмо от информация с вх. № НС-00-330. С него повторно ни
изпращат проект за процедура за предаване на изходния код на
системата за компютърна обработка от резултатите от изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г. с актуализиран проект
на протокол, като очакват отговора на Централната избирателна
комисия в най-кратък срок.
от

Същевременно е постъпило и предложение по процедурата
експертите към Централната избирателна комисия с

вх. № НС-23-310. Предложението е от седемте експерти към ЦИК и
в него се съдържат шест препоръки, като петата и шестата
препоръки са, по мое мнение, за последващи събития.
Във връзка с горното съм подготвил писмо до информация с
предложение за изменение и допълнение на процедурата, което е в
моя папка и моля да се запознаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Войнов, писмото, подготвено от
господин Войнов, с допълнението да обсъдим посоченото в писмото
съвместно с „Информационно обслужване“ АД днес в 16.30 ч.,
надявам се да имат възможност и да го изпратим незабавно.
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Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, още едно писмо има от
„Информационно обслужване“, вх. № НС-00-326. С него ни
предлагат във връзка с повишаване на прозрачността на процесите п
компютърна обработка и създаване на допълнителни гаранции за
коректността на изчисленията по методиката за определяне на
резултатите. Предлагат да бъдат привлечени допълнителни
независими експерти към ЦИК, които след извършване на
изчисленията от „Информационно обслужване“ и предаването им да
валидират резултатите преди окончателното им приемане от
комисията. Предлагам го за запознаване и допълнително да го
обсъдим на работна група.
Уважаеми колеги, във връзка с писмо на „Сиела Норма“ от
28 септември 2022 г. изпратихме писмо до ГД „Жандармерия“ с
разрешение да внесат 33 броя лаптопи. В това писмо бяхме
пропуснали да укажем, че след приключване на инсталациите на
машините лаптопите да бъдат изнесени.
Във връзка с горното предлагам да изпратим писмо на ГД
„Жандармерия“ с указание да бъде допуснато изнасянето на 33 броя
лаптопи. Проектът за писмо е в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение да изпратим писмо до ГД „Жандармерия“ има ли
изказвания или предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, постъпило е писмо с вх. № НС-06154. Писмото е от секретаря на община Балчик. В него се коментира
начинът на предаване на машините за гласуване на секционните
избирателни комисии и след това обратно на „Сиела Норма“ АД.
Прави се предложение, като молят за разрешение тримата
представители на СИК, които ще предават изборните материали в
РИК, да бъдат транспортирани в съответствие с разпоредбите на
методическите указания, като останалите членове на СИК не
напускат изборното помещение, охранявано от органите на МВР до
физическото приемане на машините за гласуване.
Трябва да отбележа, че това е включено в методическите
указания. Там сме указали, че машините за гласуване могат да се
предадат не само от председател, секретар и заместник-председател,
но и от членове на СИК. Тъй като това е все пак от компетенцията на
Районната избирателна комисия в Добрич, а писмото е адресирано и
до тях, предлагам да остане за сведение.
Още едно писмо за сведение – вх. № НС-15-276 от Районната
избирателна комисия – Добрич. Уведомяват ни, че само в община
Генерал Тошево не е получен системният хеш код, но от
администрацията ни донесоха потвърждение от мейл, че са
получили писмото от Генерал Тошево, така че и това писмо е за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
продължаваме с доклади в точка шеста.

НЕЙКОВА:

Колеги,

Госпожа Гергана Стоянова има заявен доклад. Заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на докладваната порано преписка за запознаване по жалба от коалиция „Демократична
България – Обединение“, чрез адвокат Н.
Г.
Й., същото
решение № НС-105-НС/28.09.2022 г. на Районна избирателна
комисия 23 – София.
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Горецитираната жалба е постъпила в Централната
избирателна комисия с вх. № НС-11-61/29.09.2022 г., подписана с
електронен подпис. Административната преписка по оспорваното
решение е представена на Централната избирателна комисия от РИК
23 – София по електронната поща с вх. № 15-271/29.09.2022 г. С
оспореното решение на районната избирателна комисия същата се е
произнесла, че оставя без разглеждане сигнал, който сигнал е бил
входиран по електронна поща от
Е.
Б. В този сигнал
същата като сигналоподател се е обозначила с името си, както се
съдържа и адресът на електронните й постове, което същото
е посочено.
В съдържанието на сигнала, с който е сезирана районната
избирателна комисия, се посочват обстоятелства за извършване на
нарушени права на предизборна дейност, а именно, в периода между
15 и 19 септември 2029 г. на входа на 118-то Средно училище
„Академик Людмил Стоянов“, намиращо се в жк „Младост 1“, извън
двора на училището в непосредствена близост до входа на двора,
през който минават всички ученици, неидентифициращи се лица
предлагат на учениците безплатен учебник по история с автор
кандидатът за народен представител Костадин Костадинов. Това е
съдържанието на сигнала, който е бил изпратен на Районна
избирателна комисия – 23 – София.
РИК 23 – София, не е разгледала сигнала по същество, не е
извършила проверка на твърдените в него обстоятелства, тъй като е
приела, че същият не е подписан и това представлява абсолютна
процесуална пречка за осъществяването на производство по
констатиране на административно нарушение.
В настоящия случай в предложения от мен проект на
решение също ви представям становище от Централната
избирателна комисия, че същата не може да разгледа оспореното
решение на Районна избирателна комисия 23 – София, по така
подадената жалба, тъй като същата е подадена от лице, което не е
участник

в

производството

по

издаване

на

оспорения
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административен акт – коалиция „Демократична България –
Обединение“, съответно не разполага с правен интерес и
легитимация.
В проекта на решение са изложени подробно обстоятелствата
по упълномощаването. Тази липса на легитимация за жалбоподателя
като лице с правен интерес да обжалва решението е пречка в
настоящото административно производство по обжалването
Централната избирателна комисия да се произнася по същество по
жалбата. Същата следва да бъде оставена без разглеждане.
В настоящото производство Централната избирателна
комисия не може да се произнесе по същество на оспореното
решение поради наличието на процесуални пречки, но с оглед на
правомощията си по чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 на Изборния кодекс считам,
че Централната избирателна комисия считам следва да изложи
своите констатации и указания.
След като се запознах с материалите по представената от
районната

избирателна

комисия

административна

преписка

,предлагам да бъде констатирано, че Районна избирателна комисия
23 – София е била сезирана от различни лица за гореописаното
нарушение, включително със сигнал от директор на дирекция
„Сигурност“ за Столична община, с което са препратени по
компетентност сигнали от София-град и чрез препратени по
компетентност от Централната избирателна комисия до РИК 23
сигнали също така е била сезирана.
В разгледаната административна преписка, както и според
другите служебно известни на Централната избирателна комисия
обстоятелства по свързани преписки, са налице данни, че Районна
избирателна комисия 23 – София, не е предприела всички възможни
и необходими действия по проверка на постъпващите сигнали
относно нарушението, което в началото на доклада ви описах
подробно, а именно: би следвало при недостатъчност на писмените
материали да бъде извършена проверка с посещение на място на
извършване на нарушението.
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Затова Централната избирателна комисия указва на Районна
избирателна комисия 23 – София, че следва да бъдат разглеждани и
проверявани постъпващите по електронна поща сигнали които са
посочени – едната на подателите, и същите в този смисъл не
представляват анонимни сигнали, като извърши всички възможни и
необходими действия за проверка на сигнала, за да може да бъде
констатирано наличието или липсата на административно
нарушение на изборните правила. В същия дух и смисъл беше
предходно докладваното от колегата Димитров писмо, с което
поредният сигнал беше препратен към Районна избирателна комисия
23 – София.
Предвид всичко изложено, ви предлагам Централната
избирателна комисия на съответните правни основания от Изборния
кодекс да вземе решение, с което оставя без разглеждане жалба с вх.
№ НС-11-61/29.09.2022 г. от коалиция „Демократична България –
Обединение“, чрез адвокат Н.

Г.

Й. срещу Решение № 105-

НС/28.09.2022 г. на Районна избирателна комисия 23 – София;
връща административната преписка на районната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта,
докладван от госпожа Стоянова, има ли изказвания, предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – 1 (Севинч Солакова).
Решението е с№ 1516-НС/30.09.2022 г.
Други жалби или сигнали като проекти на решения има ли?
Имате ли още?
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило в
електронната поща с вх. № МИ-15-271/29.09.2022 г. – писмо по
електронна поща от господин

К.

К., именувано сигнал-жалба,
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в което е написано да погледнем прикачените файлове. Също такова
писмо със същите такива файлове бяха получени в Централната
избирателна комисия през месец август тази година, по което съм
направила съответния доклад и изпратено изходящо писмо до
Общинска избирателна комисия – Каварна с изх. № МИ-15245/17.08.2022 г., с което считам, че са извършени тези действия,
които е компетентна ЦИК да извърши по визирания от господин
Кръстев случай. Поради това докладвам настоящото писмо за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Стойчева. Заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги,

с

вх.

№

НС-22-

389/30.09.2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпил
сигнал относно купуване на гласове. Предлагам да препратим този
сигнал по компетентност до директора на областна дирекция на
МВР – Видин, както и с копие да сложим сигнала на обявения на
официалната страница на МВР имейл за получаване на такива
сигнали за изборни нарушения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Връщаме се към точка седма: Гласуване извън страната.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, имам два доклада в
тази точка. първо докладвам проект на решение за изменение и
допълнение на Решение 1442, изменение, допълнено с Решение 1461
и 1480 на Централната избирателна комисия по отношение на
актуализиране на съставите на секционните избирателни комисии
извън страната, проектен № 1694 и се намира в моя папка от днешна
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дата. В него са отразени всички извършени до момента замени на
членове, като замените са обективирани от представените партии,
които са ги подали с факта, че много лица са се поставили под
карантина, защото са се разболели от ковид. Една част от лицата се
оказва, че не могат да присъстват в изборния ден по различни
причини и с цел обезпечаване на дейността на секционните
избирателни комисии, осигуряване на кворума в изборния ден и в
предизборния ден при предаването на книжата и материалите, се
налага тези замени да бъдат извършени, за да може да протече
нормално процесът в секциите извън страната.
Моля да се запознаете с проекта на решение и ако нямате
бележки, да го подложим на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по проекта? Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението е № 1517-НС/30.09.2022 г.
Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия.
Ще продължим след приключване на работните срещи.
(След прекъсването)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Продължава

заседанието на Централната избирателна комисия.
В залата сме 14 членове – имаме необходимия кворум.
Продължаваме с точка осма: Проект на решение относно
регистрация на наблюдатели.
Господин Георгиев, Вие имате доклад.
Ако някой има предложение по дневния ред?
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали с
проектен № 1483 е името на файла – проектът на решение относно
публикуване на списък с упълномощени представители на партия
„Има такъв народ“. Постъпило е с вх. № 10-48/29.09.2022 г.
списъкът, съдържащ четири упълномощени представители при
произвеждане на изборите, насрочени на 2 октомври 2022 г.
Списъкът е приложен на технически носител.
След извършена проверка Централната избирателна комисия
констатира, че за 3 упълномощени представители са изпълнени
изискванията, а за едно лице са установени несъответствия. Затова
предлагам Централната избирателна комисия да реши, че публикува
на интернет страницата на Централната избирателна комисия списък
с трима упълномощени представители на партия „Има такъв народ“,
за изборите на 2 октомври 2022 г., съгласно приложение към
настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1518-НС/30.09.2022 г.
Имате ли друг доклад, господин Георгиев?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Моля за нова точка: Проекти на
решение относно регистрация на застъпници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 10: Проекти
на решения за регистрация на застъпници.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, господин Георгиев, в новата точка десета:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА
ЗАСТЪПНИЦИ.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папката с мои
инициали от днес има проект на решение. С проектен № 1495 е
името на файла. Проектът е относно регистрация на застъпници на
кандидатска листа на коалиция ГЕРБ – СДС, в изборите за народни
представители, на всички кандидатски листи, тъй като става въпрос
за застъпници извън страната. предлагам след запознаване с текста
да вземем следното решение при следните условия. Към заявлението
са приложени съответните изискуеми документи, включително
пълномощно в полза на М. Я.
След извършена проверка се установи за 28 от предложените
общо 34 лица, че отговарят на изискванията, а за 6 лица са
установени

несъответствия.

Затова

предлагам

Централната

избирателна комисия да реши: регистрира застъпници на коалиция
ГЕРБ – СДС, в избирателни секции извън страната следните лица,
общо 28, да бъдат записани в съответния регистър и да бъдат
издадени удостоверения на регистрираните застъпници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? По доклада на господин Георгиев, моля, режим на
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1519-НС/30.09.2022 г.
Колеги,

връщаме

административни преписки.

се

на

точка

пета:

Доклади

по
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Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, за последващо одобрение
има две писма. И двете писма са изпратени. Едното писмо е до
госпожа Килфанова.
Използвам повода да напомня, че в 13,00 ч. ще се срещнем с
делегацията на ПАСЕ, която ще наблюдава изборите. Срещата ще е
в зала 1. Ще бъде отворен южният вход. Той ще бъде отворен за
около 2 часа – 12,00 ч. до 13,00 ч. часа. Срещата е от 13.00 ч. до
13.45 ч.
Второто писмо е до техния координатор, който трябва да е
информиран, разбира се, евентуално сутринта ще го чуем, тъй като
госпожа К. има също за последващо одобрение текст. Това са двата
доклада за последващо одобрение.
Имам и много настоятелно искане в административни
преписки. Искането е от секретариата на световната организация, с
която настояват ние да допълним един формуляр, с който да
упълномощим секретариата да присъства колективно вместо нас,
тъй като в момента не им стигат достатъчно присъстващи, за да
направим, но има необходимия кворум да започне тази годишна
среща. Ще попълня формуляра утре и ще го погледнете, тъй като ще
имаме време и тогава ще го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по доклада на господин Димитров?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви във вътрешна
мрежа в папка с моите инициали качена информация от звено
„Регистри“, не знам как е озаглавена, информация, че всички
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машини, предоставени на партии и коалиции с демоверсия са
върнати в Централната избирателна комисия.
Извършена е проверка, отворени са куфарите, машините са
цели, с параваните, които са имали паравани, защото се оказа, че
някои не са имали – с кабелите към тях, така че машините са
прибрани обратно в Централната избирателна комисия.
Докладвам ви разпореждане по административно дело
9166/2022 г. на Върховния административен съд, с вх. № НС0857/30.09.2022 г. Това е разпореждане по делото по жалба на
адвокат
Г.
Г. срещу Решение №е 1479-НС. Жалбата беше
оставена без движение и бяха дадени указания до 10 часа на
30 септември 2022 г., когато жалбоподателят трябваше да изпълни
тези указания. Указанията не са изпълнени, поради което 4-то
отделение на ВАС е оставило без разглеждане жалбата и е прекратил
производството по делото, така че ви докладвам за сведение.
Колеги, докладвам ви във вътрешна мрежа в папка с моите
инициали, където има файл, който се нарича със съдържание „ДискСиела-Демо“. Това е информация от двамата IT-експерти

Д.

Б. и

Т. Г., на които предоставих, съгласно протоколно решение на
Централната избирателна комисия, диска, изпратен от „Сиела
Норма“ АД със съдържанието на демоверсията за гласуване в
изборите на 2 октомври 2022 г. както и ключа за отключване на
машините. Констатацията какво съдържа дискът се намира в този
файл.
Освен това са предоставени три флашки, на които е записан
архивът на файловата система. Тези три флашки могат да служат за
отключване на всички 460

машини, на които е инсталирана

демоверсия за гласуване, така че ви го докладвам за сведение и
предлагам този диск заедно с трите флашпамети, които са описани
по номера в информацията от двамата експерти, включително и този
документ да бъдат прибрани в касата на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания и други предложения? Моля да гласуваме.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).
Колеги, продължаваме с доклад на колегата Войнов по точка
четвърта: Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладът може да бъде и в тази точка.
Постъпило е писмо от „Информационно обслужване“ АД с вх.
№ НС-00-330/1. То е във връзка с проведената среща относно
процедурата по предаване на изходния код на системата за
компютърната обработка. От „Информационно обслужване“ АД ни
изпращат коригирана процедура, която е съобразена с нашите
предложения за изменение и допълнение. Добавена е нова точка 3 и
едно допълнение след точка 11.
Тук искам да отбележа, че в приемо-предавателния протокол
е отбелязано, че в изпълнение на точка 4.1.2. от договора се предава
изходният код на системата за компютърната обработка, докато,
според мен, в точка 4.1.2. от договора е записан малко по-друг текст.
Затова предлагам ако се вземе решение за подписване на приемопредавателния протокол, от него да се махне точка 4.1.2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте ли
доклада на господин Войнов?
Госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз смятам, че въз основа на
срещата, която проведохме малко по-рано с „Информационно
обслужване“ АД, стана ясно, че тази процедура, която се предлага,
касае само и единствено „Информационно обслужване“ АД, а не и
Централната избирателна комисия, така че предлагам да не се
подписва никакъв протокол, а да се предадат дисковете по
досегашния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения във връзка с предаване на техническия носител
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със софтуера за компютърната обработка? И двете предложения на
господин Войнов ще подложа на гласуване.
Колеги, подлагам на гласуване основното предложение на
господин Войнов – ако ще се подписва приемо-предавателен
протокол, да отпадне текстът, който той предложи.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 5 (Емил Войнов, Елка
Стоянова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – 8 (Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова).
Това предложение не събра необходимото мнозинство.
Сега подлагам на гласуване предложението на госпожа
Матева предаването да стане по досегашния ред.
Моля, режим на гласуване да ни предадат софтуера за
компютърната обработка по досегашния ред.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – 7 (Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Силвия Стойчева Цветанка Георгиева,,).
И това предложение не събра необходимото мнозинство,
тоест Централната избирателна комисия няма да получи софтуера за
компютърна обработка.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Аз имам предложение по отношение на
процедура за предаване това да се случи в открито заседание на
Централната избирателна комисия, в която в стенографския
протокол ще бъде отразено какво ни предават от „Информационно
обслужване“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, само да ви
информирам, че току-що с вх. № НС-00-344/30.09.2022 г. са
постъпили, надявам се да не е това, което казвате, колега Войнов,
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макар и на шега това, ЦИК няма решение от последното си
гласуване. Очевидно, няма значение какви решения взема
Централната избирателна комисия. Като ги разпределя, ще бъдат
докладвани. След малко това ще влезе и на доклад.
Продължаваме с доклади по Административни преписки.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от
„Сиела Норма“ АД с писмо, на изх. № НС-23-318. С него ни
предоставят списък на населените номера на инсталираните машини
за гласуване и местата, за които са подготвени номерата на
избирателните секции. Самият списък е в една екселска таблица в
моята папка. Само че в тази таблица срещу всеки идентификационен
номер е посочено само номерът на секцията, без да е посочен
адресът. Така че, съгласно точка 4.5. от договор № 20 е казано, че за
адреса срещу всяка машина трябва да бъде посочен. По този начин,
както в момента са го предоставили, аз не виждам каква информация
може да дадем на застрахователя. Затова предлагам да изпратим
писмо на „Сиела Норма“, с което да поискаме да ни изпратят и
адресите на избирателните секции, където са изпратени машините за
гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Постъпило е писмо от РИК – Добрич, с вх.
№ НС-15-277. От РИК молят за нашето разрешение МВР да
охранява транспортирането на машините за гласуване до и от
изборните помещения. Молят да предоставим на МВР списъка на
МПС-тата за охрана, тъй като ние сме предоставили на МВР целия
логистичен план, включително и за област Добрич, така че всички
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машини ще бъдат охранявани от МВР. Предлагам това писмо да
остане за сведение.
Още едно писмо за сведение – с вх. № НС-04-02-32, от
Главна дирекция „Жандармерия“ ни уведомяват, че във връзка с
наше писмо са създали организация за допускане в склада на общо
13 лица от „Сиела Норма“ АД. За сведение е. Нямам повече доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме с административни преписки. Госпожо Ганчева, Вие
казахте, че имате спешен доклад.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви, колеги, писмо,
получено по електронната поща от община Аврен, вх. № НС-06156/30.09.2022 г. Това е във връзка с наше писмо от днес, с което
препратихме писмо от господин И. Г., който сочеше, че има
електронно подадено заявление за гласуване по настоящ адрес, като
заявлението му е било успешно прилаган и прикачен файл. Тъй като
в списъка, където желае да е, не се вижда, а в ГРАО му дават място
по постоянен адрес, е решил да се поинтересува. И се сочи, че се
оказва, че в селото, където иска да гласува, са сложили имена на
улиците и номера на адресите, тоест, трябвало е да се направи нова
регистрация за настоящ адрес, а системата за електронно заявление
го е приела за успешно подадено.
Сега сочи, че трябва да ходи по постоянния си адрес и е
трудно подвижен: „кой ще носи отговорност?“ Ние препратихме на
община Аврен.
Община Аврен ни излага, че накратко, че след като обяснява
чл. 36 от Изборния кодекс и че във връзка с това, че лицето не е
подало заявление за гласуване по настоящ адрес в кметство Китка, а
се е възползвало от възможността за електронна обработка на
заявлението, сочи се, че те не отговарят за електронната обработка
от ГД ГРАО. Предвид изложеното, счита, че той следва да упражни
правото си на глас в изборите по постоянния си адрес.
Аз, доколкото разбирам от това писмо, поставям го на
обсъждане, това означава, че при подаване на заявление за гласуване
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по настоящ адрес системите нямат връзки. Щом за лицето успешно е
валидирано заявление за гласуване по настоящ адрес, а от община
Аврен ни сочат, че няма такава информация при тях, колеги, аз бих
предложила за становище на ГД ГРАО но не виждам как ще решим
проблема на лицето. Единственото, което аз мога да предложа, е за
становище на ГД ГРАО.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
госпожо Солакова.

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, община Аврен
много добре знае, че има такива случаи и заради община Аврен – тя
е една от общините, заради които взимаме решение да се дописват
на ръка в избирателните списъци. Приложено е, както разбирам,
извлечение, от което да се вижда, че лицето е подало електронно
заявление. Значи институцията е създала впечатлението у лицето и
му е дало дори доказателства, не само впечатления, че е прието
заявлението за вписване по настоящ адрес.
Аз лично считам, че кметът е следвал да изпълни нашето
указание да бъде дописано в избирателния списък и сега трябва да
изпратим писмо ако не са предадени списъците, да бъде дописано.
Ако са предадени списъците, да се предостави на секционната
избирателна комисия в това кметство.
Фигурирането на избирателите в избирателните списъци има
за цел не да създава правото да се гласува, а да се каже кой къде ще
упражни правото си на глас.
В този смисъл, ако лицето упражни единствено и само един
път правото си на глас, при получаване на информацията от ГД
ГРАО за гласуване в нарушение, специално за община Аврен ще
проверим

дали

фигурира

в

този

списък

и

ще

направим

необходимото.
Аз предлагам до община Аврен да се изпрати писмо с
указание за дописване в избирателния списък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева,
заповядайте.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз по същество не възразявам да
изпратим такова писмо, но ние не сме изпратили указание до
община Аврен да го впишат в избирателния списък преди
предаването на СИК, а да съдейства, защото ние бяхме уведомени,
че е подал заявление по настоящ адрес и всъщност той не е в
списъка по настоящ адрес. С това изпратихме писмото днес и видно
от това, че писмото от община Аврен ни се връща в рамките на
днешния ден, считам, че общината с достатъчно отговорност се
отнася към случая на господин Гочев.
Приемам като докладчик да изпратим писмо, за да решим, да
способстваме лицето да си упражни правото на глас, но мисля, че
община Аврен с писмото си отговор поставя един много сериозен
въпрос, а именно, обръщам внимание в абзац 4, че видно от това, че
лицето е подало заявление, да изпратим на ГД ГРАО отделно с второ
писмо за становище по това, че е прието заявление на лицето по
настоящ адрес, а всъщност

той фигурира още в списъка си на

постоянен адрес. За мен означава, че няма връзка. Това означава, че
не е обработено заявлението по електронен път, подадено от лицето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други изказвания да изпратим писмо до кмета на община Аврен,
всъщност двете писма?
Моля, режим на гласуване и за двете писма.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-04-01-81/30.09.2022 г. То касае госпожа М., която ни
сезира, че няма документи за самоличност, бавят й се. Ние
изпратихме до министъра на външните работи и сега от работна
група „Избори“, след като ни обясняват нашите решения и закона в
съответната част на Изборния кодекс, ни сочат, че е направена
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препоръка да бъде осъществен контакт с куриерската фирма от
лицето, като ни прилагат и разпечатка от тракинга на куриерската
фирма, в която е видно, че на 30 септември 2022 г. в 9 часа ще се
очаква предаването на документите. За сведение е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази
точка ви докладвам – с вх. № НС-04-92/30.09.2022 г., сме получили
писмо от ГД ГРАО от господин Гетов относно избирателни списъци,
с което ни уведомява, че ГД ГРАО е отпечатала и предала
избирателните списъци за гласуване в изборите на 2 октомври за
Народно събрание.
Списъците съдържат 6 602 990 избиратели. Избирателните
списъци са съставени и отпечатани по постоянен адрес. В
изпълнение на чл. 36, ал. 1 и 3, въз основа на подадените заявления,
88 456 избиратели са включени в избирателните списъци по настоящ
адрес и издадените от общините удостоверения за гласуване на
друго място са 343. Докладвам ви го за сведение.
Продължаваме с административни преписки.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС20-79/30.09.2022 г. – писмо отговор от СЕМ на нашето писмо, което
изпратихме вчера, с което те ни обясняват какво са направили и
защо са ни го изпратили, че е сигнал от гражданин, който счита, че
има нарушение, не са те компетентният орган, който да го установи
и затова са ни го изпратили, и т.н., можете да видите текста на
писмото в моя папка.
Още едно писмо, което ще ви докладвам за сведение - вх.
№ НС-22-104-1/30.09.2022 г. В сутрешната част на заседанието
колегата Ганчева докладва писмо от В.

М. , която ни беше

написала, че не може да упражни конституционното си право за
гласуване. От наша страна е изпратено писмо, с което се опитахме
да й съдействаме. Тя ни връща отговор, с който ни казва, че е
очаквала да се свърже с кмет и със секретар на Район „Красно село“
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в Столична община, но до момента никой не я е потърсил, така че ви
ги докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
госпожо Солакова.

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: „Случаят бил сложен и не можело да
гласувам, след като липсвам в ГРАО. Извинявайте, дали
съществувам в ГРАО? Това е същият случай. Значи става дума за
избирател. Това ли е случаят, в който в нито един избирателен
списък не фигурира? Това е абсурдно, като се има предвид, че всеки
български гражданин задължително има постоянен адрес на
територията на страната по Закона за гражданската регистрация.
Пак казвам, откъде се извлича правото на гражданина? С
получаването на пълнолетие и ако отговаря на изискванията на
Конституцията да не е поставен под запрещение и да не изтърпява
наказание лишаване от свобода. И когато отговаря на изискванията,
ГРАО поставя следващо изискване ли? Аз не мога да приема, че
ЦИК трябва да го остави.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Може би ще има отношение към
последващо решение, поне за размисъл. Доколкото си спомням, тази
дама не фигурира в избирателните списъци и не фигурира в ГД
ГРАО, защото заповедите на кметовете, които определят кои
населени места попадат в местата за регистрация по постоянен
адрес, по някаква причина това място, на което тя живее, е останало
извън тази заповед. Добавям го само за пълнота на изложението и
ако може по някакъв начин това да доведе до резултат от страна на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам да се изпрати писмо до
лицето и да се каже, че ще гласува по адреса, който фигурира на
личната карта. Това е постоянният адрес и на този адрес лицето
може да се яви в избирателна секция и да бъде дописано, дори да не
фигурира в избирателния списък.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Заповядайте, господин Войнов, в административни преписки.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпили са два
приемо-предавателни протоколи от „Информационно обслужване“
АД с вх. № НС-00-344 и вх. № НС-00-344-1. Те са два идентични
приемо-предавателни протоколи. Към единия приемо-предавателен
протокол е приложена процедурата за предаване на изходния код на
софтуера, един технически носител и два запечатани плика с парола
1 и парола 2.
Приемо-предавателните

протоколи

са

подписани

от

изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД и е
оставено място за подпис на Централната избирателна комисия.
Преди около половин час докладвах тяхното писмо с
коригираната процедура. Тогава предложението да бъде подписан
приемо-предавателния протокол, като се премахнат само думите „в
изпълнение на точка 4.1.2.“ не успя да събере мнозинство. Другото
предложение да се приемат дискът по стария ред също не събра
мнозинство. Така че сега Централната избирателна комисия трябва
да вземе решение какво да прави с този приемо-предавателен
протокол. Не е гласувано само предложението в този вид, както е
предаден да бъде приет. Но това е решение на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
предложения по доклада на господин Войнов?

Колеги,

Тъй като няма никакви предложения, аз правя едно
предложение, поне тези носители да бъдат прибрани в касата на
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Централната избирателна комисия, така, както са предоставени
документите, ако няма друго предложение, разбира се.
Моля да гласуваме протоколно решение за съхранението на
тези материали, така както са предоставени.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2
(Росица Матева, Цветозар Томов).
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, гласувах против, тъй като
смятам, че по този начин предадени някакви дискове от
„Информационно обслужване“ АД не изпълняват договорените с
Изпълнителя условия по договора. Трябваше да бъде извършено
съвместно подписване и едва тогава да бъдат предадени от
Централната избирателна комисия и със съвместно подписания
софтуер да се инсталират компютрите, на които да се обработват
резултатите.

В

момента

сме

получили

някакви

технически

устройства, които не знаем какво съдържат и както винаги досега,
ще бъдат прибрани в касата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Друг доклад имате
ли?
Госпожо

Солакова,

заповядайте

в

административни

преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви, тъй
като по обективни причини се налага да има персонални промени в
списъка, моля да погледнете във вътрешната мрежа в папка „ОТП“
актуалния списък на сътрудниците и да го гласуваме с протоколно
решение от днешна дата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване да одобрим списъка, актуален към
днешна дата.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писмо от болница „Лозенец“, всъщност директно заповедта за
определение на екипите в отговор на нашето писмо от 22 септември
2022 г., вх. № НС-23-307/30.09.2022 г. Ще бъде предоставена
информация за номера на телефона в стаята, в която ще бъде
настанен екипът от болницата.
Колеги, докладна записка ЦИК-09-292/30.09.2022 г. е във
връзка с представения отчет, който ви докладвах за запознаване с вх.
№ НС-23-261 от
Б.
Е.
Ц., Изпълнител по Договор
№ 53/23.02022 г. В отчета има подробна информация за изпълнените
дейности, както е посочено и в докладната записка във връзка с
подготовката на обществени поръчки, които проведе Централната
избирателна комисия.
Предлагам да бъде одобрен представеният отчет и на Б. Е. Ц.
да се заплати дължимото възнаграждение по договора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Писмо от „Информационно
обслужване“ АД във връзка с предоставената информация за
закритите секции. От писмата става ясно, че за тези секции има
въведена информация в електронната платформа от районните
избирателни комисии. За сведение е.
За сведение ви докладвам и писмо от СДВР, в № НС-04-02328/30.09.2022 г. Свързано е с нашето писмо до кмета на общината и
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разпореждането на кмета на общината във връзка с осигуряването на
сигурността в периметъра на сградата на Централната избирателна
комисия в периода на произвеждане на изборите, ограничаване и
спиране на движението, както и ползването на паркинга.
От това писмо става ясно, че са взети всички мерки и е
създадена организация за обезпечаване на обществения ред и
безопасността на движението в прилежащата територия около
сградата от 7 часа на 2 октомври 2022 г. до приключване на
мероприятието, тоест до приемането и на последните протоколи и
приключване на работата на изчислителния пункт в Централната
избирателна комисия.
Уважаеми колеги, във връзка с изпълнението на Оперативния
план и в частта относно предоставянето на информация от
районните избирателни комисии за откриването и закриването на
изборния ден, както и в часовете за избирателната активност,
предлагам да изпратим на всички районни избирателни комисии
указание, получено от „Информационно обслужване“ АД във връзка
с ползването на електронната платформа. Дава се указание в кои
часове каква информация да се въвежда от районните избирателни
комисии. Прави се с цел да избегнем обаждането по телефона и
изпращането на тази информация по електронната поща. Много полесно и бързо Централната избирателна комисия ще има достъп до
тази информация.
Вътре в системата вече е параметризирана информацията
относно броя на избирателите по окончателните избирателни
списъци, съгласно писмото, получено от ГД ГРАО по изборни
райони. Обърнато е внимание да не се променя числото на
избирателите, тъй като всяко включване на дописаните избиратели
би създало изкривяване на информацията относно избирателната
активност.
Моля за протоколно решение за одобряване на проекта на
решението на писмо до всички районни избирателни комисии с
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приложено указание, което е публикувано също във вътрешната
мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
вашите изказвания или предложения.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
В административни преписки, заповядайте,

госпожо

Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, не е качено като текст все
още в моя папка, тъй като сега беше подготвено след доклада на
колегата Войнов. Предлагам ви да бъде изпратено писмо до
застрахователното дружество, при което е сключена застраховката
на комплектите машини за гласуване. Във връзка с тяхната спедиция
от склада предлагам да бъде изпратено писмо, което имаме като
задължение по договор към застрахователя, в което ги уведомяваме,
че от тази вечер е започнала спедицията на съответния брой
комплекти СУЕМГ от склада в град София, в който се съхраняват,
към избирателните секции в страната, съгласно приложени списъци.
Съответно към писмото ще приложим списъка, който преди малко
получихме и колегата докладва от „Сиела Норма“ АД, но към него
следва да добавим и ще приложим и списък с местата като адреси на
избирателните секции и съответно техните номера, за да е пълна
информацията по застрахователния договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме това писмо.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
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Госпожо Георгиева, заповядайте в точка десета: Регистрация
на застъпници.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, постъпило е заявление с
вх. № НС-11-64/3к0.09.2022 г. за регистрация на застъпници в
избирателни секции извън страната на кандидатска листа на
коалиция „БСП за България“ в изборите за народни на 2 октомври.
Заявлението е подписано и подадено от упълномощен
представител на коалиция „БСП за България“ и към него са
приложени списък с имената и ЕГН на две лица, които да бъдат
регистрирани като застъпници, декларация от лицата и пълномощно
от представляващия коалицията в полза на упълномощеното лице.
Извършена е проверка на лицата, която установява, че и двете
лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на база
правните основания предлагам на Централната избирателна комисия
да
„РЕШИ:
Регистрира за застъпници на кандидатска листа на коалиция
„БСП за България“ в избирателни секции извън страната следните
лица, приложени в списък.
Регистрираните застъпници да се впишат в публичния
регистър и да им бъдат издадени удостоверения.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Който е за, моля да гласува.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е с № 1520-НС/30.09.2022 г.
Господин Ципов, заповядайте по точка осма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: С вх. № НС-10-50/30.09.2022 г. в ЦИК
е постъпил списък (Приложение № 1) към Решение № 1332НС/26.08.2022 г. от ПП „Възраждане“, представлявана от Костадин
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Тодоров Костадинов чрез пълномощника П.
Х.
Б., съдържащ
13 упълномощени представители за произвеждането на изборите
насрочени за 2 октомври 2022 г. Списъкът е приложен на технически
носител.
След извършена проверка се констатира, че за
10 упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.
124 от Изборния кодекс и Решение № 1332/208.2022 г. За 3 лица са
установени несъответствия и на съответното основание от Изборния
кодекс и решението на ЦИК, колеги, ви предлагам следното
„РЕШЕНИЕ:
Публикува на интернет страницата на Централната
избирателна комисия списък с 10 упълномощени представители на
ПП „Възраждане“ за изборите на 2 октомври 2022 г. съгласно
приложение към настоящото решение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1521-НС/30.09.2022 г.
Колеги, последните доклади ще бъдат в точка седма.
Заповядайте, господин Томов. След него госпожа Стоянова.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Докладвам ви писмо с вх.
№ НС-04-01-34(3)/30.09.2022 г. Писмото ни е изпратено от работна
група „Избори“ във връзка с грама на посолството в Берлин. В него
се поставя следният въпрос.
В методическите указания е предвидено да се предаде
приложение 88-НС-чкр в 2 екземпляра са разпратени по 1 екземпляр
до секциите извън страната. Молбата е за указания за това, как да се
действа при предаването на изборните книжа на секционните
избирателни комисии извън страната. Сега практическа възможност
да се подготви втори екземпляр обаче няма и предложението, което
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ще направя пред комисията, е следното: утре да направим указание
чрез временния комуникационен пункт, в което да обясним, че в
много слабо вероятния случай да спрат и двете машини и да се
наложи, защото това касае само секциите с две машини, което
създава теоретичната възможност да се попълват два екземпляра, да
се използва екземплярът, който има и във втора колона да внесат
данните от втората машина, без да сумират двете машини, да ни ги
изпратят несумирани в две колони данните от двете машини.
Ако възникне този случай, което е слабо вероятно, поради
това че все пак става дума за това да спрат и двете машини в
съответната секция. Ако комисията го приеме, бих предложил да
вземем такова решение и утре при отварянето на временния
комуникационен пункт в 8 часа да го разпратим до всички секции, в
които ще се работи с две машини, за да знаят как да постъпват, ако
възникне такава ситуация. Това е за да може да е преди да се
получат материалите и да започне изборният ден в смисъл такъв. Те
питат как да постъпят, ако възникне такава ситуация. В случая
питането е от Министерството на външните работи. Аз съм съгласен
с това предложение, че не е чак толкова спешно, че да се изпрати
сутринта.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нещо още по-радикално е, тъй като
ще има една такава секция, може да няма нито една, но ако се случи,
ще ви го кажем, то ще е в края на изборния ден.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви с гриф спешност едно
писмо от Министерство на външните работи, което е свързано с
последиците от урагана Иън в някои части на света и по-конкретно,
в САЩ. Съгласно получената открита бърза грама от посолството
във Вашингтон, щатите Джорджия, Южна и Северна Каролина са
пряко засегнати. Предупрежденията са за наводнения, които
застрашават живота на хората. Обявено е извънредно положение,
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няма електричество на много места. В Нейпълс има забрана за
излизане
от
домовете.
Липсва
електричество,
вода,
телекомуникации.
Цялата летищна инфраструктура на летището във Форт
Майерс е затворена. Има разрушена инфраструктура, повредени
пътища и се планира дейността чак за 7 октомври 2022 г.
Хотелът, който е предвиден да се проведат изборите в
Нейпълс, е с възстановено електроснабдяване, но нямат вода и
интернет и от самия хотел не знаят кога ще могат да са в нормален
режим на работа и дали изобщо ще може да бъде ползван за
изборите. В някои градове има спряно електричество и има участъци
с наводнения.
Още нямат информация за Маями, Форт Лодърдейл, но
поради сложната метеорологична обстановка, трима от
командированите служители, упълномощени от министъра на
външните работи, за съставите в Орландо, Сент Питсбърг и
Джаксънвил, няма да могат да стигнат до съответните места, защото
траекторията на урагана минава през основната пътна артерия, а те
пътуват с автомобили от едно населено място до друго. Полетът на
четвъртия служител, който е командирован, е отменен. Навсякъде
представителите на СИК са уведомени, но не е ясно дали и резервни
членове ще могат да се включат пълноценно, тъй като е възможно те
самите да имат затруднения с пътуването.
В тази връзка, след като ни описа цялата обстановка,
Министерството на външните работи на база на грамата от
посолството във Вашингтон, прави четири-пет предложения, които
сега ще ви докладвам само за запознаване, тъй като не смятам, че
бих могла в следващите минути да изляза с адекватно решение.
Трябва да се обмисли ситуацията.
На база на горното обявяват следното предложение. Ако не
могат да бъдат попълнени с предвидените резерви или с други
предложени от общността лица, комисиите да работят в намален
състав от трима вместо от петима членове. Съответно като
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упълномощени от министъра лица да бъдат определени
представители от местната общност, като имената им ще бъдат
предоставени с грама допълнително, след като бъдат посочени от
общностите.
Изпращането на списъци за гласуване, които следва да се
предадат от упълномощения представител, да бъде организирано
чрез използване на електронни канали за комуникация. Да се
провери дали предаването на машината в Сейнт Питърсбърг ще
може да бъде извършено в присъствие на техник от „Сиела Норма“
АД и ако не може да бъде осигурено това, съответно да бъдат дадени
инструкции на членовете на СИК как да процедират.
Също моля да се има предвид вероятността някои от
избирателните секции да имат сериозни проблеми с комуникацията
поради нанесените от урагана щети и на този етап заявяват накрая,
че представителите на българските общности всъщност имат
желание да проведат изборите дори и при такива условия, стига това
да е възможно.
Посолството

ни

във

Вашингтон

постоянно

следи

информацията за развитието на урагана Иън, като е в контакт с
представители на местните общности, за да може да получава
информацията от място.
Докладвам ви го за сведение и запознаване и предлагам утре
в оперативен порядък да обсъдим поставените въпроси, за да може
там, където е в компетентността на Централната избирателна
комисия, да бъде взето отношение, защото на този етап аз не съм
готова дори с предложение по въпросите. Предполагам, че и на вас
ще ви трябва малко време да ги осмислите. Това докладвах за
запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
господин Георгиев.

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: С вх. № НС-07-36/30.09.2022 г.
предлагам Централната избирателна комисия да се запознае и да
препратим по компетентност на Районната избирателна комисия в
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25-и изборен район – София, писмо от кмета на административен
район „Студентски“, Столична община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Господин Баханов, в точка осма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви. Колеги, с вх. № НС-1166/30.09.2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпил
списък № 1 на упълномощените представители на партия, коалиция
или инициативен комитет при произвеждане на изборите за народни
представители. Решението е относно публикуване на списък с
упълномощени

представители

на

коалиция

„Продължаваме

Промяната“.
Качено е във вътрешна мрежа в моя папка. постъпил е, както
казах, списък – приложение 1 към Решение 1332-НС/26.08.20221 г.
от коалиция „Продължаваме Промяната“, представлявана от Асен
Васков Василев, съдържащ 13 упълномощени представители при
произвеждането на изборите, насрочени на 2 октомври 2022 г.
Списъкът е приложен на технически носител.
След извършена проверка, която е пристигнала в ЦИК с вх.
№ НС-00-343/30.09.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД, се
установява, че за 11 упълномощени представители са изпълнени
изискванията на чл. 124 от Изборния кодекс и наше Решение
№ 1332/26.08.2022

г.,

а

за

две

от

лицата

са

установени

несъответствия.
Предвид изложеното и на основание на разпоредбите на
Изборния кодекс и наше решение, цитирано преди малко, предлагам
Централната избирателна комисия да вземе следното
„РЕШЕНИЕ:
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Публикува на интернет страницата на Централната
избирателна комисия списък с 11 упълномощени представители на
коалиция „Продължаваме Промяната“ за изборите на 2 октомври
2022 г., съгласно приложение към настоящото решение, с
изключение на двете лица, за които е установено несъответствие.
Списъкът е подписан от Асен Василев, представляващ
коалицията.“
Това е предложението ми за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
гласуваме този проект.

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

да

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Решението е № 1522/30.09.2022 г.
Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам
заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам
следващото за утре, 1 октомври 2022 г. от 11 часа. Благодаря ви.
(Закрито в 20.30 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенографи:
Красимира Николова
Юлия Стоичкова

