
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 258 

 

На 1 октомври 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладва: Георги Баханов 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Красимир Ципов, Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Георги Баханов и Севинч Солакова 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Гергана Стоянова, Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев 

5. Гласуване извън страната. 

Докладват: Цветозар Томов и Елка Стоянова 

6. Проект на решение относно публикуване на списък с 

представители на партия. 

Докладва: Любомир Георгиев, Красимир Ципов 

 



2 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, Емил 

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

Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 11,21 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна комисия, 

и госпожа Росица Матева – заместник-председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

*    *    * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!  

Единадесет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане 

на заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване. Докладчик – господин Войнов. 

2. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. Докладчик – господин Баханов. 

3. Доклади по административни преписки. Докладчици – аз, 

госпожа Матева, господин Ципов, госпожа Ганчева, господин 

Георгиев, господин Баханов и госпожа Солакова. 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчик – госпожа 

Гергана Стоянова. 

5. Гласуване извън страната. Докладчици – господин Томов и 

госпожа Елка Стоянова. 

Имате ли предложения по дневния ред? 

Господин Димитров? 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да ме включите в Доклади по дела, 

жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В точката: Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим на 

гласуване по дневния ред. 

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

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, късно снощи получихме 

писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-324, с което ни изпращат 

графика за прибиране на машините, инсталирани с демонстрационен 

софтуер. В тази връзка моля за последващо одобрение на писмо до 

Главна дирекция „Жандармерия“, с което приложено им изпратихме 

този график. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим на 

гласуване. 

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

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В тази връзка предлагам да изпратим и писмо 

до управителя на „Карго-партнер“, с което да го уведомим, че следва да 

осигури прибирането на машините в склада на „Карго-партнер“, което 
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се очаква да приключи около 20,00 ч. Проектът за писмото е в моя 

папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме това писмо. 

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

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с точка 5.1.11 от 

Договор № 20 между Централната избирателна комисия и „Сиела 

Норма“ АД предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД, с 

което да ги попитаме да ни уведомят за мястото на системата за 

управление на техническия тикет в системата във връзка с 

осъществяването на контрола по изпълнението на техническата 

поддръжка и обслужването на машините за гласуване.    

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № НС-23-327. 

Писмото е от „Сиела Норма“ АД. То е отговор на нашето писмо от 

късно снощи. Прилагат ни списъка, съдържащ серийните номера на 

инсталираните машини за гласуване, избирателните секции и адресите 

на избирателните секции. Този път са направили списъка както трябва. 

Докладвам го за сведение и запознаване, и за прилагане към досието по 

договора. 
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И последният ми засега доклад е писмо с вх. № НС-23-246/1 от 

1 октомври 2022 г. Писмото е от Д.   Б. – експерт към Централната 

избирателна комисия, който прилага консолидиран протокол от 

проверката, която беше извършена от експертите при инсталирането на 

машините. Проверени са общо 184 броя машини от седемте експерти, 

не е установено несъответствие при извършените тестове. Всички 

проверени машини са описани с техния сериен номер. Докладвам го за 

сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка 

има ли други доклади? 

 

Преминаваме към втора точка: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вх. № МИ-27-

170/29.09.2022 г., в Централната избирателна комисия е постъпило 

искане от ОИК – Ветово. Представят писмена справка с приложение 

към нея да изплатим възнаграждение за дежурство на председателя на 

ОИК – Ветово. Дежурството е по повод изготвяне на писмено 

становище по административно дело по описа на Върховния 

административен съд.  

Има изготвен контролен лист и счетоводна справка, от което е 

видно, че възнаграждението за това дежурство, на 26.09.2022 г. е 

дадено от председателя, е в размер на 63, 84 лв. с осигурителните 

вноски. Приложени са доказателства, молбата от Общинската 

избирателна комисия, разписка за изпратена жалба и призовка за 

делото.  
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С оглед на изложеното предлагам да вземем протоколно 

решение, с което да одобрим изплащане на възнаграждение за едно 

дежурство на председателя на ОИК – Ветово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветозар Томов); против – няма. 

 

Колеги, преминаваме към трета точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от община 

Бургас, вх. № НС-06-157/30.09.2022 г., с което ни се изпраща заповед 

№ 3377/30.09.2022 г. на кмета на община Бургас, с която въз основа на 

наше решение № 1460 кметът на община Бургас е определил времето за 

гласуване с подвижна секционна избирателна комисия, като от 7,00 ч. 

до 15,00 ч. ще гласуват трудноподвижните лица и избирателите с 

трайни увреждания, а след 15,00 ч. ще гласуват избирателите, 

поставени под задължителна карантина и изолация, като е посочено и 

мястото, което е предоставено на секционната избирателна комисия, за 

да бъде оборудвано с предпазни облекла и защитни средства. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви писмо от    Д.     Д. – журналист от вестник 

„България днес“, вх. № НС-22-394/30.09.2022 г. Той ни пише във 

връзка с публикация на вестник „България днес“ относно гласуването 

на хора с мерки за неотклонение на предстоящите избори, и по-

конкретно дали лицата, които са с мярка за неотклонение „домашен 
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арест“, могат да гласуват, и полиция трябва ли да придружава екипа на 

ЦИК. Очевидно не е ясно, че Централната избирателна комисия не 

осигурява непосредственото гласуване на избиратели, а това се 

извършва от секционни избирателни комисии, като съкращението е 

СИК, която отива до дадения адрес с урната. 

Колеги, аз мисля, че сме имали поводи да отговаряме и при други 

избори, че лицата, които са поставени под домашен арест, имат по 

Наказателно-процесуалния кодекс възможност да поискат от съда 

разрешение да напуснат адреса си, за да отидат да гласуват, но това 

обстоятелство не е свързано с процедура по Изборния кодекс, така че 

не знам дали трябва да отговаряме на журналиста по този начин, или 

просто да го оставим за сведение. Аз предпочитам да го напиша и може 

би да го качим в рубриката „Въпроси и отговори“.  

Колеги, предлагам да върнем отговор на журналиста с това, което 

предложих като отговор на зададения въпрос, и да бъде публикувано и 

в рубриката, незабавно обаче, „Въпроси и отговори“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 1 (Йорданка 

Ганчева).  

Колеги, следващ докладчик – господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, връщам на доклад с вх. № НС-09-

216 от 27 септември тази година – писмо от Софийска градска 

прокуратура, Следствен отдел, с което искат да предоставим 

информация по образувана прокурорска преписка и във връзка с 

водено досъдебно производство под съответния номер относно 

гласуването на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на 

лицето А. К.  
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В моя папка от днес ще видите проект на писмо до Софийска 

градска прокуратура, Следствен отдел, с който предоставяме 

разполагаемата при нас информация във връзка с запитванията, 

отправени от Софийска градска прокуратура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания по 

доклада на господин Ципов? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, 

наименувано жалба, вх. № НС-22-374/1 от 1 октомври 2022 г., като 

господин    Г., припомням вчера на мой доклад, беше от 

община Аврен, сочеше за проблем с обработката на заявленията по 

настоящ адрес. Ние изпратихме община Аврен да го впише в 

избирателния списък по настоящия му адрес, преди предаването на 

ръка на СИК. Той сега ни благодари и сочи, че е получил отговор от 

Аврен. За съжаление, от него не разбрал, че ще гласува по настоящ 

адрес. От писмото разбрал, че има разяснителна кампания, че били 

въведени имена на улици и така нататък. Най-вероятно това е преди 

нашето указание. Предлагам да го изпратим към нашия входящ номер 

от снощи до община Аврен, в оперативен порядък да се свържем също 

по телефон с тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, 

наименувано „Писмо от ЦИК, отказ на кмет район „Красно село“ да ме 

включи в списъците за гласуване на 02.10.2022 г.“, с вх. № НС-22-104/2 

от 1 октомври 2022 г. Това е от госпожа Виолета Миронова, която в 

няколко писма разглежда нейния казус. Считам, че след снощното 

писмо, което гласувахме, Централната избирателна комисия е дала в 

пълнота указания на компетентните органи с цел осигуряване правото 

на глас на госпожа Миронова, затова го докладвам за сведение и за 

приключване на преписката.  

Това са моите доклади, госпожо Председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам най-напред приемо-

предавателни протоколи с входящи номера съответно първият НС-00-

339, а вторият и третият с НС-00-341 и НС-00-341/1 от 30 септември 

2022 г., които се намират в папката от 30 септември с мои инициали. 

Това са протоколите. Първият от тях е за предаване от Централната 

избирателна комисия на „Сиела Норма“ АД на общо 55 броя 

смарткарти за съответните 11 специализирани устройства за машинно 

гласуване, последните такива, които вече, надяваме се, успешно 

пътуват към местоназначението, и протоколите за връщане от 

„Информационно обслужване“ АД на по-рано предоставените за 

резерва комплекти.  

Докладвам за запознаване писмо с вх. № НС-04-01-61/2 също от 

30 септември 2022 г., което е от Министерството на външните работи, с 

молба за указания по прилагане на Методическите указания. Лично 

моето мнение е, че ще успеят да се справят съответните членове на 

секционните комисии да приемат книжата и материалите в 
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предизборния ден. Но го предлагам на комисията за запознаване, и ако 

има друго мнение дали е необходимо да приемаме указания и да ги 

изпращаме, предназначено за комисиите извън страната при предаване 

и приемане на материалите в предизборния ден. Сега-засега така го 

предлагам. 

И последният доклад в тази точка е проект на писмо до Мисията 

за наблюдение на изборите към Организацията за сигурност и 

сътрудничество от по-рано зададените с писмо до Централната 

избирателна комисия с вх. № НС-04-01-1-15/28.09.2022 г. въпроси. 

Получихме в Централната избирателна комисия съответните отговори 

към момента и съм подготвил проект с 4206-и номер в името на файла. 

Предлагам да се запознаете с него и оттам да гласуваме текста на 

такова писмо-отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Георгиев има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам 

ви писма за сведение. От община Исперих сме получили информация 

за броя на избирателите. За сведение ви го докладвам, защото боравим 

с информации, предоставени от ГД ГРАО в случая, но по 

избирателните списъци. 

От Областна администрация – Русе, ни уведомяват за 

дежурствата на служителите от областната администрация. От Шумен 

ни уведомяват, че бюлетините са предадени по предварителен график 

на общините в областта. От Плевен ни информират за актуални 
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телефони на РИК – Плевен. Във вътрешната мрежа, само обръщам 

внимание, че имаме информация за контактите с РИК. Тази 

информация ще бъде проверена допълнително, актуализирана и качена 

във вътрешната мрежа – за сведение. 

Докладвам ви писмо от РИК-овете във връзка с осигуряването на 

информация за техниците, тъй като е необходимо днес, утре да сме 

спокойни, че можем да координираме бързо работата при възникване 

на проблеми с машините. От РИК – Добрич, ни уведомяват, че от 

„Сиела Норма“ АД са били информирани, че те са предоставени на 

Централната избирателна комисия. Те иначе са написали писмо до 

„Сиела Норма“ АД, не са получили отговор. 

От РИК – Силистра, по същия начин са провели кореспонденция, 

няма постъпила информация. Също и от Велико Търново изрично ни 

пишат, че в разговор с представител на „Сиела Норма“ е отказано да 

бъде предоставена информацията за техниците. За сведение ви ги 

докладвам, те се класират в отделно обособена папка. 

В РИК – Перник, след проведено проучване се оказало, че от 

фирмата са предоставили информация на Централната избирателна 

комисия. За сведение ви докладвам това. 

От община Благоевград сме получили документите, във връзка с 

отварянето на запечатано помещение, от протокол и заповед за 

назначаване на комисията. Съгласно Решение № 1244 всички 

документи са предоставени в Централната избирателна комисия. За 

сведение ви го докладвам. 

Едно писмо, с което искам да ангажирам вниманието ви, 

вх. № НС-22-386/30.09.2022 г. Госпожа      М.      С. от гр. Варна ми 

пише, че на последните няколко избори заедно с нейни съседи са 

установили наличие на несъществуващ адрес с вписани 

гласоподаватели на него в избирателните списъци на избирателната 

секция. Посочила е и адреса и твърди, че такъв номер не е съществувал 
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никога на тази улица. Обърнала е внимание на избирателната комисия 

за това, но не е последвала никаква реакция. Аз ви предлагам това 

писмо да бъде препратено на община Варна с искане за проверка и 

уведомяване на Централната избирателна комисия, или на лицето с 

копие до Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-291/30.09.2022 г. относно сключване на договор с 

„Информационно обслужване“ АД. Става дума за договори № 29 и 

№ 30 от 2021 г., които са прекратени с изтичането на срока, и 

предприетите действия за сключване на един договор с 

„Информационно обслужване“ АД като интегратор по Закона за 

електронното управление. 

Колеги, получихме и аз ви докладвах писмо от „Информационно 

обслужване“ АД с приложен договор, който е бил предоставен от 

Централната избирателна комисия на 29 септември. Те ни 

информираха, че в текста на т. 1.1 последно тире е отпаднало в 

окончателната редакция, тъй като не е част от подадената оферта. От 

тяхна страна са посочили лице за контакт във връзка с изпълнението на 

договора. Изразено е становище в докладната записка, след извършена 

проверка на цялостната кореспонденция и всички докладни записки 

междувременно представени по подготовката по сключването на този 

договор, а предложението е Централната избирателна комисия да 
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приеме решение за сключване на договор, така представен като проект, 

да упълномощим председателя да го подпише. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания по 

направения доклад или предложения? 

Моля, режим на гласуване, ако няма предложения. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.  

В тази точка, господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, изпратили са ни един 

формуляр за пълномощник за участие, ще го отложим, не е спешно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преминаваме 

към следващата точка: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожа Гергана Стоянова – заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение писмо 

в електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № НС-

22-396 от 30 септември 2022 г. То е във вчерашната ми папка. Писмо от 

гражданка, която ни предоставя снимка на някаква публикация в 

социални мрежи, ако преценим, че имаме отношение към въпроса. 

Докладвам го за сведение, защото ЦИК не може да осъществява 

контрол на частни публикации в социалните мрежи изобщо. 

Докладвам ви за сведение също така и писмо със запис, 

изпратено на електронната поща от СЕМ, вх. № НС-20-80 от вчерашна 

дата. Писмото и записът са в моята папка от вчерашна дата, в подпапка, 

която е наречена СЕМ. Писмото ни се изпраща за преценка, посочен е 

времеви диапазон в едно от предаванията, дали има извършено 

нарушение на чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс. 
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Аз съм изгледала записа на програмата и не считам, че има 

такива данни, затова ви докладвам това писмо за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик в 

тази точка – господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

трябва да има един сигнал от господин Б.. Става въпрос за агитация 

пред УниКредит Булбанк, тук в центъра на София. Тя е адресирана и 

по компетентност до съответната 24 РИК, така че само за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик – 

госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, получили сме сигнал от Никола 

Гунчев с вх. № НС-22-399/01.10.2022 г. за агитация в деня за размисъл, 

като е изпратен снимков материал към пост към кмета на Варна в 

социалните мрежи (Instagram), с публикувана снимка, негова. Видна е и 

датата на публикацията – 1 октомври, но съгласно § 1 от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, т. 15 от този 

параграф социалните мрежи, включително и Instagram не са медийна 

услуга и Централната избирателна комисия не може да осъществява 

контрол върху личните профили на физически лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължаваме 

с „Доклади по административни преписки“. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа, извън 

папките по дневния ред, има файл „Телефони за подаване на жалби и 

сигнали и връзки извън страната“. Моля да ги погледнете.  

Предлагам да ги обявим като съобщение на интернет страницата 

на Централната избирателна комисия – два телефона за подаване на 

жалби и сигнали, или някакви въпроси, които ще задават избирателите 

в утрешния ден, както и три телефона за подаване. Аз мисля, че е 

хубаво да се напише: „във връзка с гласуването извън страната“, а не 
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„за подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването извън 

страната“. 

Второто съобщение да бъде: „телефони във връзка с гласуване 

извън страната“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма. 

Моля да ги одобрим и да бъдат публикувани на интернет 

страницата на ЦИК. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предложения 

по дневния ред? 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам нова точка в дневния ред: 

Проект на решение относно публикуване на списък с представители на 

партия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения?  

Моля, режим на гласуване за допълване на дневния ред. 

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

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Заповядайте, господин Георгиев, в новата точка шест: 
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ПУБЛИКУВАНЕ НА СПИСЪК С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

ПАРТИЯ.  

 ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Проектът с № 1499 в 

папката от днес с мои инициали е относно публикуване на списък с 

упълномощени представители на партия „Има такъв народ“. Постъпил 

е допълнителен списък, съдържащ имената на четирима упълномощени 

представители. Извършена е проверка, един от четиримата все още е с 

несъответствия, за останалите са изпълнени съответните основания на 

чл. 124 от Изборния кодекс и Решение № 1332-НС от 26 август 2022 г. 

на Централната избирателна комисия.  

В тази връзка предлагам Централната избирателна комисия да 

„РЕШИ: 

Публикува на интернет страницата списък с 3 упълномощени 

представители на партия „Има такъв народ“ за изборите на 2 октомври 

2022 г.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим на 

гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Решението е № 1523-НС/01.10.2022 г. 

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия и ще продължим в 14,30 ч. 

 

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

заседанието на Централната избирателна комисия – десет членове сме в 

залата. 

Продължаваме с доклади в точка първа. 

Заседанието продължава малко по-късно от обявения час предвид 

срещата с Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпи писмо 

от „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-332. С него в отговор на наше 

писмо ни информират, че може да ни осигурят достъп до системата по 

всяко време, докато работи Хелп Деск на „Сиела Норма“ АД. В 

днешния ден – до приключване на инсталациите на всички машини, на 

2 октомври 2022 г. от 7,00 ч. сутринта до 20,00 ч. на съответния адрес. 

Необходимо е представителите на Централната избирателна комисия 

единствено да им се представят и те могат да се обърнат към лицата за 

контакт по Договор № 20, за да бъдат допуснати. 

Тъй като аз проведох разговор с IT-експертите, предлагам да 

вземем решение в днешния ден     Д.       Б. и   С.    А. да отидат 

в системата за управление на техниците и тикет 

системата за техническа поддръжка, а в утрешния ден това да бъдат Г. 

Б. и    Т.    Г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само не ми е ясно защо утре до 20,00 ч.? 

Напротив, в 20,00 ч. свършва изборният ден, а тъкмо тези проблемчета, 

евентуално ако възникнат, ще бъдат след завършване на изборния ден, 

току-виж може и след 21,00 ч. Така че този 20,00 ч. не знам откъде го 

измислиха. Предлагам обратно – до 22,00 ч. за утре. Да им се предаде 

да ни кажат до 22,00 ч. ще имаме ли достъп дотам. Неуредиците 
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започват именно след изборния ден. И няма какво да ми разрешават. 

Ние искаме тук, ние правим изборите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

други предложения? 

Предлагам да обобщим двете предложения – на колегата Войнов 

и на колегата Чаушев, ако нямат нищо против, и да вземем решение, че 

утре нашите експерти ще бъдат до 22,00 ч. в мястото, в което се 

извършват контактите и контролът, и е колцентърът за връзка с 

техниците във връзка с машинното гласуване. 

Ако няма други предложения, моля, режим на гласуване. 

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

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с преброяване на 

контролните разписки предлагам да изпратим указания до секционните 

избирателни комисии чрез всички районни избирателни комисии. 

Проектът за писмо е в моя папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля ви, запознайте се с проекта на писмо на колегата Войнов в 

папката, обсъждали сме го на работна група. И ще ви моля, ако нямате 

други предложения, да го гласуваме. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-04-02-331. Писмото е от ГД „Жандармерия“ и с него ни 

уведомяват, че са експедирали машините за гласуване до всичките 
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27 районни избирателни комисии. Тъй като София и София област не 

са включени в това писмо, общо за 27 РИК-а от територията на 

логистична база на „Карго-партнер“ ЕООД са изнесени общо 8053 броя 

СУЕМГ. Докладвам го за сведение. 

И в тази връзка, тъй като получихме информация, че е възможно 

от една районна избирателна комисия да закъснеят машините с 

демоверсия, предлагам да изпратим писмо до „Карго-партнер“ ЕООД, с 

което да ги уведомим, че следва да приберат всички машини с 

демоверсия, които пристигнат, независимо че може да пристигнат след 

20,00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим на 

гласуване. 

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

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с гласуваното 

преди малко писмо до секционните избирателни комисии в страната 

предлагам да изпратим писмо със същия текст до секционните 

избирателни комисии извън страната през временния комуникационен 

пункт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Колеги, продължаваме с доклади в точка четвърта. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило писмо 

по имейла, насочено е само към ЦИК, вх. № НС-23-333 от днешна дата. 

Именувано е жалба във връзка с комплектуването на секционната 

избирателна комисия в 51 училище, 23 Избирателен район – Красно 

село. Предлагам ви, тъй като изложената в това писмо жалба касае 

пряко подготовката в днешния предизборен ден, подготовката за 

утрешния изборен, веднага да бъде препратено по компетентност на 

Избирателна комисия 23 – София, за да предприемат необходимите 

действия, които преценят в този случай. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме за препращане до 23 РИК по компетентност. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); 

против – няма. 

Колеги, преди да продължим с докладите по дела, жалби и 

сигнали, с по-спешен доклад в Гласуване извън страната. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам Комисията да обсъди и 

приеме текста на писмо с проектен номер 4213 до Министерството на 

външните работи във връзка с поставени въпроси относно приемане на 

изборните книжа, материали и евентуално специализирани устройства 

за машинно гласуване в предизборния ден, както и с приключване на 

работата в предизборния ден и запечатване на помещението. Да 

приемем подходящия текст и да изпратим писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения това писмо да се изпрати до секционните избирателни 

комисии извън страната и до работна група „Избори“? 
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Моля, режим на гласуване.  

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Продължаваме с докладите по дела, жалби и сигнали. 

Госпожо Стоянова, вие имахте ли друг доклад? 

Заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в тази точка докладвам писмо с 

вх. № НС-22-415 от днешна дата от гражданин. Твърди се за реклама в 

сайт на политическа партия и счита, че не е редно. Докладвам ви го за 

сведение, тъй като съгласно § 1, т. 15 това не попада в обхвата на 

контрол за предизборна агитация в социалните мрежи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик – 

госпожа Ганчева, господин Баханов след нея. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам сигнал с вх. № НС-

22-407/01.10.2022 г., който ни сезира за нарушение във Фейсбук. 

Предлагам да оставим без разглеждане с оглед това, че по смисъла на 

§ 1, т. 15, мисля, Фейсбук не е социална медия. Не е медийна услуга по 

смисъла на Изборния кодекс и ние нямаме правомощия. Протоколно 

решение за оставяне без разглеждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

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

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви вх. № НС-22-408 от 

господин   Д.  писмо, който ни съобщава за седем на брой, толкова 

успял да преброи, рекламни билбордове по цялата отсечка на 

магистрала „Тракия“ на ПП „Възраждане“. Моли да предприемем 

съответните законови мерки и ни благодари. 

Колеги, с оглед нашите правомощия предлагам този сигнал за 

сведение да го приемем. Няма доказателства, все пак може да има 

договори и не знаем за какво става дума. Ако има някой колега, който 

има друго предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли други 

доклади? 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № НС-

22-404/01.10.2022 г. И. К. на имейла ни е изпратил сигнал, че на 

01.10.2022 г. продължава масирана активна рекламна кампания на 

„Демократична България“ в социалната мрежа Фейсбук, в частност на 

кандидата Н. Й. При проверка на таргетирането на рекламите се оказва, 

че те не са календарно ограничени. Имайки предвид факта, че лицето 

ни сезира за нарушение, което е в социалните мрежи, а именно във 

Фейсбук, предлагам да остане без разглеждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друго 

предложение, различно от това на докладчика? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

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

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият сигнал е с вх. № НС-22-400 от 

днешна дата от    Р.      Е. По имейла ни информира или ни праща 

сигнал по отношение на Кирил Петков – съпредседател на ПП 
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„Продължаваме Промяната“, че днес на 1.10 продължава да провежда 

изборна кампания по интернет, като се излъчва предизборен клип. 

„Вземете необходимите мерки да се прекрати излъчването на клипа в 

интернет и да се санкционира същият.“ 

Отново същото становище изразявам, тъй като се касае за 

социална медия и Централната избирателна комисия съобразно 

Изборния кодекс няма правомощия да разглежда такива нарушения, 

евентуални. Предложението ми е – без разглеждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друго 

предложение. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият сигнал е от Х. Я., отново по 

имейла с вх. № НС-22-414 от днешна дата. Господин Я. ни информира: 

„Здравейте. В деня на размисъл на два пъти ми излиза реклама на 

Политическа партия ПП в YouTube. Мога да го докажа със запис на 

екрана на телефона ми. Би следвало това да е нарушение по 

установените правила. Поздрави.“ 

Същото становище, предлагам да остане без разглеждане поради 

факта, че се касае за социална мрежа. Съобразно разпоредбите на 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия няма правомощия 

да санкционира гледания в социалните мрежи, свързани с изборна или 

предизборна агитация. За без разглеждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друго 

предложение? 

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

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

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо по електронна 

поща, вх. № НС-22-410 от 1 октомври 2022 г., с приложени няколко 

скрийншота, екранна снимка, извинете, като се обръща внимание, че 

две партии – ПП и „Демократична България“, са наводнили интернет 

пространството с реклама, като не спират и днес. Двата разпечатани 

екрани на снимки са от Фейсбук, така че, както и колегите докладваха. 

Тук са споменати и Тwitter, Linkedin, така че предлагам без 

разглеждане този сигнал на основание § 1, т. 15 от Изборния кодекс. 

Още едно има за „Продължаваме Промяната“ – вх. № НС-22-409 

от 1 октомври 2022 г. Отново снимка, очевидно в социална медия. 

Още едно, вх. № НС-22-416 от М. М. Твърди, че в социалната 

медия Фейсбук се включват агитационни клипове на „Демократична 

България“. Предлагам за оставяне без разглеждане и по трите сигнала 

да гласуваме едновременно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друго 

предложение? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, 

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

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият сигнал, вх. № НС-22-

415/1, не знам защо е едно, е сигнал от   Г.     М.,   че в сайта „Белот БГ“ 

тече реклама с цел да се гласува за определена политическа партия, а 

затова може би е едно.  
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Аз влязох в сайта „Белот БГ“, обаче за да се продължи да изиграя 

една партия белот, трябва да продължа с Фейсбук, Google, Тwitter или 

имейл, а пък аз не искам да се регистрирам, така че ви предлагам също 

без разглеждане, или за сведение по-скоро това. 

Колеги, от СДВР е следващият препратен сигнал, вх. № НС-04-

02-333 от 1 октомври 2022 г. В ОДЦ – дежурния център на СДВР, 

около 11,38 ч. на работна станция II е получен сигнал от лице, 

представило се за    Ц.    Д. от Хисаря, посочен е и телефонен номер, с 

който заявява, че в сайта на „Факти“ има реклами на Политическа 

партия БСП, свързани с предизборна агитация. Включително се пише 

кой е собственикът на сайта „Факти“ – търговско дружество с посочен 

ЕИК и адрес. 

Колеги, аз от едно известно време, откакто ми донесоха сигнала, 

направих проверка на сайта „Факти“, не видях реклама на посочената 

партия в сигнала. 

В тази точка това са моите доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик – 

госпожа Стойчева. 

Определям госпожа Матева да води за малко заседанието. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-22-406/01.10.2022 г. е 

получен сигнал от Иван Попов за това, че: „В предизборния ден в 

регионалния сайт на Ботевград – botevgrad.com, има видни материали, 

които представляват агитация в предизборния ден. Прилагам екранни 

снимки.“ И от приложените екранни снимки се вижда, че това 

всъщност е архив на новините в сайта. Действително има снимки на 

кандидати за народни представители, но всички новини, които са 

публикувани, са с дата 29 и 30 септември. Поради това предлагам този 

сигнал да остане за сведение на Централната избирателна комисия. 

С вх. № НС-22-411/01.10.2022 г. е получен и сигнал за агитация в 

деня за размисъл      от      К.       Л.,       който    твърди, че е 
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бомбардиран с реклами в YouTube от партийния канал на ПП 

„Продължаваме Промяната“, и прикачва към този имейл видео с 

доказателство за агитацията. Поради това че Централната избирателна 

комисия съгласно § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на 

Изборния кодекс няма правомощия да контролира съдържанието на 

социалните мрежи, какъвто е YouTube каналът, предлагам да остане 

без разглеждане от Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля, режим на гласуване. 

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

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

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

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Колега Ципов, заповядайте със следващия доклад. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-401 от 

1 октомври тази година – сигнал, получен по имейл от И. И., 

който ни информира, че в бургаския сайт „Флагман днес“ е 

публикувано проучване за резултатите от изборите и как ще изглежда 

парламентът. Освен това подателят на сигнала твърди, че е налице 

скрита агитация и език на омразата. 

След извършената проверка, колеги, установих, че материалът е 

публикуван на дата 30 септември 2022 г. в 21,00 ч. вечерта. Предлагам 

сигналът да остане без разглеждане. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 
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Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

Колега Димитров, заповядайте в тази точка. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-22-417 от днешна дата П. 

П. е подал същия сигнал. Отнася се до канала YouTube. По-точно 

страницата, в която сред 40-те най-атрактивни завивки се появява 

гласът на Асен Василев с призив да се гласува. Предлагам да го 

оставим без разглеждане, разбира се, по същата причина. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля, режим на гласуване. 

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

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

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

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Следващият докладчик е колегата Георгиева. Заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-11-67 от 

1 октомври 2022 г. от Н. К. – областен координатор на коалиция 

„Продължаваме Промяната“ за 30 РИК – Шумен, срещу Решение 

№ 114 от 30 септември 2022 г. на Районна избирателна комисия – 

Шумен. В жалбата упълномощеното лице твърди, че на 30 септември е 

постъпило предложение в Районната избирателна комисия за промени 

в състава на секционни избирателни комисии. Искането за смяна на 

членове на СИК е подадено по законоустановения ред. В същия ден са 

постъпили предложения за промени в секционни избирателни комисии 

и от други партии – ПП „Възраждане“, партия ДПС, партия ИТН, 

коалиция ГЕРБ-СДС и коалиция „Демократична България – 

Обединение“. 
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Районната избирателна комисия – Шумен, разглежда на свое 

заседание постъпилите предложения и със свое решение № 114 

отхвърля предложението на коалиция „Продължаваме Промяната“, 

поради това че не събира необходимото мнозинство. Мотивите на 

членовете на РИК, гласували за отхвърляне на проекта на решението, 

са, че предложението е постъпило късно, след проведеното обучение на 

членовете на СИК и по-малко от 24 часа преди раздаване на изборните 

книжа, което поражда опасение от неявяване на членове на СИК. На 

упълномощените представители на коалиция „Продължаваме 

Промяната“, които са били поканени на разговор в РИК, е било 

съобщено, че с предложените промени в ЦИК целят саботаж на 

изборния процес в община Венец. 

Със следващо свое решение № 115 от 30 септември 2022 г. 

Районна избирателна комисия – Шумен, извършва промени в състави 

на секционни и подвижни избирателни секции по подадени 

предложения от партия „Възраждане“, партия ДПС, партия ИТН, 

коалиция ГЕРБ – СДС и коалиция „Демократична България – 

Обединение“, чиито входящи номера на предложенията също са от дата 

30 септември 2022 г. 

След като се запозна с постъпилата жалба и свързаните с нея 

решения на РИК – Шумен, Централната избирателна комисия 

предлагам да установи, че жалбата е подадена в срок и от лице с правен 

интерес. Оспорваното решение на РИК – Шумен, е взето при липса на 

необходимото мнозинство, като отхвърлително, с мотиви, които 

противоречат на изискванията на Изборния кодекс. Това налага да бъде 

отменено Решение № 114 от 30.09.2022 г. и да бъде върнато на 

Районната избирателна комисия с указание на основание чл. 72, ал. 1, 

т. 1, Решение на ЦИК № 1281-НС от 16.08.2022 г. да се разгледа отново 

съобразно предложението на коалиция „Продължаваме Промяната“. 
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С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия 

счита, че следва да върне жалбата за произнасяне при спазване 

разпоредбите на Изборния кодекс. 

Предвид горното и на база правните основания предлагам на 

Централната избирателна комисия да 

„РЕШИ: 

Отменя решение № 114 от 30.09.2022 г. на Районна избирателна 

комисия – Шумен, като незаконосъобразно. 

Връща решението на РИК – Шумен, за произнасяне съобразно 

мотивите на това решение.“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложения проект?  

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председателстващ, да, 

колегата Георгиева изчерпателно изчете проекта си на решение, но във 

вътрешната мрежа аз не виждам преписката по постановяване на 

отхвърлителното решение, с която да се запознаем, за да мога да си 

направя преценка как да гласувам за проекта на решение на колегата 

Георгиева, и моля за отлагане за по-късен час в днешното заседание. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

както е практиката на Централната избирателна комисия, когато колега 

иска да се запознае, оставаме време за това. 

Извинявайте, колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В моя вътрешна папка трябва да има два 

сигнала. Започвам с първия, вх. № НС-22-405/01.10.2022 г. от госпожа 

М. И. В деня за размисъл сайтът „Актуално“ предава откриване на 

газопровода с Гърция. Открит е чат. В този чат се пускат рекламни 

съобщения от тези, дето си пишели чатовете. Предлагам без 

разглеждане. ЦИК не контролира чатове. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля, режим на гласуване. 

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

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Продължете, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, още един сигнал от госпожа Рая 

Иванова, вх. № НС-22-413 от днес в моя вътрешна папка. По същество, 

твърди се, че са разхвърляни рекламни материали на ул. „Бигла“ 41 от 

Политическа партия „Демократична България“. Освен това се твърди, 

че центърът бил блокиран заради мероприятието във връзка с 

газопровода. Иска се проверка от ЦИК. Понеже „Бигла“ е в Лозенец, аз 

предлагам да се препрати с копие до сигналоподателя по отношение на 

рекламните материали до РИК 23 с писмо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Колеги, попитах има ли становища. Ако иска някой да се 

запознае, моля, кажете, ще изчакаме. Не видях никаква реакция и 

затова. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам да се изпрати на РИК 23 по 

компетентност по отношение на разхвърляните материали, другото 

просто няма какво да се обсъжда. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля да 

гласуваме. 

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

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

Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Цветозар Томов). 
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Колеги, друг в „Доклади по дела, жалби и сигнали“? 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпил е сигнал с 

вх. № НС-22-418 от 1 октомври 2022 г. В него се твърди, че във Велико 

Търново един човек, само му се знае първото име – Христо, събирал 

гласове и обещавал по 50 лв., но тъй като сигналът е анонимен, даже 

имейл адресът е специфичен, предлагам да остане за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз 

предлагам, нищо че е анонимен, да го препратим на sdvr@.mvr.bg, 

откъдето пък ние съответно получаваме сигнали, които са от 

компетентността на Централната избирателна комисия. 

Има ли други предложения? 

Колегата Ципов предлага на друг имейл, който е обявен 

специално за избори, така че предлагам на този имейл да препратим 

този сигнал. 

Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Колеги, връщаме към доклада на колегата Георгиева. 

Заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Аз направих предложението. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Някой 

някакви предложния по проекта на решение, който беше докладван? 

Ние специално отложихме, за да се запознаете.  

Колеги, докато колегата Баханов се запознае, ще ви докладвам, че 

по административно дело № 9174/2022 г., което беше образувано за 

mailto:sdvr@.mvr.bg
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разглеждане на жалба срещу Решение № 1461-НС на ЦИК от 

22 септември, има решение, с което се отхвърля жалбата на 

жалбоподателя. 

Колеги, подлагам на гласуване проекта на решение на колегата 

Георгиева. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 4 

(Красимир Ципов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Димитър 

Димитров).  

Решението е № 1524-НС. 

Преминаваме към шеста точка: Проект на решение относно 

публикуване на списък с представители на партия. 

Заповядайте, колега Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, с вх. № НС-11-60/4 от 1 октомври 

т.г. в Централната избирателна комисия е постъпило уведомление от 

коалиция „Демократична България – Обединение“, чрез А.    М.    Д., 

упълномощен представител, за оттегляне на пълномощията на 

представител на коалицията за изборите на 2 октомври т.г.  

Предвид постъпилото уведомление предлагам на вниманието ви 

следното 

„РЕШЕНИЕ: 

Заличава от публикувания на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия списък на упълномощените 

представители на коалиция „Демократична България – Обединение“, 

Марин Славомиров Качамаков за изборите на 2 октомври 2022 г.“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Решението е № 1525-НС/01.10.2022 г. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в електронната поща на 

Централната избирателна комисия е постъпило писмо от коалиция 

„Продължаваме Промяната“ с вх. № НС-11-66/1, към което е приложен 

списък с 13 упълномощени представители на коалиция „Продължаваме 

Промяната“, който списък е оформен по Приложение № 2 към Решение 

№ 1332-НС на Централната избирателна комисия. С решение от 

вчерашна дата вече е публикуван списъкът на представителите на 

„Продължаваме Промяната“, след извършена проверка на така 

представения списък. Да ви докладвам с предложение да бъде 

приложен към преписката. Днес представеният списък е идентичен с 

представения при подаване на искането за регистрация. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

връщаме на точка трета: Административни преписки. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам 

вх. № НС-07-38 от 01.10.2022 г. Това е писмо от район „Красно село“, 

кмета, във връзка със случая на госпожа В. М. С оглед вчерашните 

изпратени писма и предвид цялата преписка ви го докладвам за 

сведение, запознаване и прилагане към преписката. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в 

тази точка ще ви докладвам и аз. Писмо, вх. № НС-15-286/01.10.2022 г. 

от 23 Районна избирателна комисия, с което ни изпращат за сведение 

удостоверение за сключен граждански брак и молба от кандидат за 
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народен представител от Политическа партия „Възраждане“. На 

госпожа К.       М.       Ц. след сключване на брака фамилното име е Д.. 

Докладвам ви го за сведение. Ако бъде избран този кандидат 

и е включен в поименния състав на народните 

представители в Четиридесет и осмото народно събрание, ще я обявим 

с новото фамилно име. 

И още един доклад. С вх. № НС-04-02-334 от Главна дирекция 

„Жандармерия“ ни информират, че днес към 13,25 ч. в склад на „Карго-

партнер“ ЕООД са доставени 39 машини от лъч 2 по графика: 21 от 

Благоевград, 12 от Кюстендил и 6 от Перник, а в 13,50 ч. от 5-и лъч: 

5 машини от Видин, 12 от Монтана и 12 от Враца, като преди 

товареното на превозните средства, на машините са проверени и 

серийните им имена. Припомням, че това са машини, на които им беше 

инсталирана демоверсия и бяха разпространени в страната за гласуване 

и са прибрани в склада на „Карго-партнер“. Това са докладите ми 

засега.  

Следващият докладчик е колегата Баханов. Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря ви, госпожо председателстваща. 

Уважаеми колеги, както докладвах онзи ден, беше постъпило 

писмо с вх. № НС-04-02-321 от 29.09.2022 г. от Областна дирекция на 

МВР – Пловдив, които ни искаха за четири лица евентуално дали са 

били народни представители или съветници в общински съвети, с оглед 

на подадени декларации за установяване на конфликт на интереси, 

депозирани от новоназначени в ОДМВР – Пловдив.  

Получили сме с вх. № НС-00-333/30.09.2022 г. отговор от 

„Информационно обслужване“ АД, че нито едно от посочените лица не 

е регистриран като кандидат за народен представител, член на 

Европейския парламент от Република България, общински съветник 

или кмет и съответно не са били избирани. 
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Подготвил съм отговор във вътрешна мрежа до директора на ОД 

на МВР – Пловдив, в тази връзка, като посочвам и тази информация, 

която сме получили от „Информационно обслужване“ АД, че след 

извършена проверка нито едно лице, посочено в писмото, не е 

регистрирано като кандидат за народен представител, член на 

Европейския парламент, общински съветник или кмет и съответно не 

са били избирани. Предлагам да го подложите на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението на колегата Баханов? 

Във вчерашната папка 4197 е проектният номер. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Колеги, много ви моля, в папката с моите инициали да 

погледнете визуализацията на страницата на ЦИК с мястото за 

поставяне на телефоните за утрешния ден. 

Колега Георгиев, заповядайте в Административни преписки. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам най-напред за сведение 

писмо с вх. № НС-07-39, което е кореспонденция между представител 

на партия и една от районите избирателни комисии. По някакви 

причини е изпратено с копие и до Централната избирателна комисия, а 

не е трябвало.  

Докладвам писмо с вх. № НС-22-402 от 1 октомври 2022 г. в 

папката с мои инициали от днес, с което е разказано какво е видял 

някакъв човек, който само с имейл адрес се е представил. Докладвам го 

за сведение и не като сигнал. 
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И също така, само че озаглавено като „Сигнал избори“, писмо от 

госпожа Симеонова, получено по електронна поща, с вх. № НС-22-412 

от 1 октомври 2022 г., към което е прикачен и един файл със снимка 

във връзка с деня за размисъл и рекламите. За сведение. 

И последно докладвам в тази точка към преписката с вх. № НС-

04-01-1/15. Имаме отговор, с благодарности за бързия отговор, от 

представителите на ОССЕ във връзка с поставените въпроси, свързани 

с общия брой секции и общия брой подвижни секции, или други 

въпроси, с молба за уточнение, с което ще се заемем впоследствие. За 

запознаване и за подготовка после на бъдещ отговор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

преминаваме към пета точка: Гласуване извън страната. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, в моя папка с проектен 

номер 15-02 е приложен проект за изменение и допълнение на Решение 

№ 1442, изменено и допълнено с наши Решения № 1461-НС, 1480-НС и 

1517-НС. Същото е по отношение на промени в съставите на 

секционните избирателни комисии извън страната, тъй като са 

постъпили предложения от парламентарно представените партии, както 

и от Министерството на външните работи. Промените се налагат по 

обективни и неотложни причини. Част от хората са в абсолютна 

невъзможност да стигнат до изборните помещения по редица 

форсмажорни обстоятелства, друга част са болни от ковид, и още други 

причини.  

Съответно от Министерството на външните работи са ни 

предоставили писма за замени на някои от членовете, а от партийните 

квоти са ни изпратили своите предложения по отношение на техните 

представители, поради което ви предлагам, след като съобразим 

направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, 

ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, да изменим и допълним 
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наше Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г., изменено и 

допълнено с Решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г. и № 1480-НС 

от 26 септември 2022 г. и № 1517 от 30 септември 2022 г. относно 

съставите на секционните избирателни комисии извън страната за 

изборите за народни представители съгласно поименно описаните 

замени в диспозитива на проекта за решение, отразени и в таблица като 

приложение към решението, актуализирано с извършените последни 

изменения съобразно тези предложения. 

Входящите номера в Централната избирателна комисия от 

съответните квоти са с номера: ГЕРБ-СДС – НС-10-36/14, 15 и 16 

индекси от 1 октомври 2022 г.; от партия „Движение за права и 

свободи“ с вх. номера НС-10-37/9, 10 и 11 от 1 октомври 2022 г.; от 

Политическа партия „Възраждане“ – НС-10-35/14 от 30 септември 

2022 г.; от партия „Продължаваме Промяната“ са постъпили с 

вх. номера НС-11-51 и индекси 25, 26, 28, 29, 30 и 31 съответно от дати 

30 септември и 1 октомври 2022 г. А от Министерството на външните 

работи писмото е с вх. № НС-04-01-38/11 от 1 октомври 2022 г. 

Моля да се запознаете с приложения проект на решение и 

таблицата към него, и ако нямате забележки, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по направения 

доклад от госпожа Стоянова имате ли изказвания, предложения по 

текста? Няма. 

Моля да гласуваме така представения проект на решение. 

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

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

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, Решението е № 1526-НС. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Продължавам с другите си доклади. В 

предходна моя папка и просто не остана време вчера и онзи ден да ви 
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ги докладвам. Във връзка с това, че от Министерството на външните 

работи по Изборния кодекс имат ангажимент да предоставят резерви по 

отношение на съставите на секционните комисии извън страната, в 

случаите в които останат незапълнени квоти, същите са ни 

предоставили по време на консултациите към протокола резерви, а към 

настоящия момент ни предоставят и допълнителни такива, като 

последният номер, с който това е направено, е НС-04-01-38/9. Във 

връзка с невъзможност установяване на контакт с някои от назначените 

членове изпращат информация за резервни членове за попълване на 

СИК при необходимост, и прилагат съответен списък.  

В моя папка от заседание от 29 септември 2022 г., вх. № НС-04-

01-38/7, което е отново предложение за утвърждаване на списък с 

резерви, и в папка от 30 септември 2022 г., вх. № НС-04-01-38/9, моля с 

протоколно решение да утвърдим и приобщим предложения списък с 

резерви към документацията по „Секции извън страната“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-01-79 във 

връзка с писмо, което бяхме получили от български гражданин, който 

ни пита дали може да пътува с документ за самоличност, който е 

различен от паспорт, тъй като има единствено лична карта – безсрочна. 

Въпросът е от българска гражданка.  

От Министерството на външните работи ни отговарят, че относно 

поставения въпрос за вида документ за самоличност, с който български 

граждани могат да пътуват до Република Турция, ни информират, че 
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българските граждани могат да влизат само с валидна лична карта, без 

да е необходимо да представят международен паспорт, когато пътуват 

с цел транзит или туризъм с престой до 90 дни в рамките на 180 дни, 

считано от датата на първото им влизане през всички ГКПП, открито за 

международни пътнически превози. 

Изчерпателна информация може да бъде намерена и на сайта на 

Министерството на външните работи. Отделно ни информират, че са 

изпратили отговор на запитващата гражданка, така че докладвам това 

писмо с цел приключване на преписката и за запознаване. 

Отделно докладвам писмо от работна група „Избори“ с вх. 

№ НС-04-01-80/30.09.2022 г., в което ни уведомяват, че имат 

притеснения по отношение на изборите секции в Австралия и Нова 

Зеландия след приключване на изборите. Имали са сериозни 

затруднения в предоставянето на изборните книжа за Австралия и Нова 

Зеландия, тъй като е имало рестрикции по отношение обявите за личен 

багаж, високи цени на самолетни билети и други аргументи, които 

излагат в писмо с вх. № НС-04-01-30 в моя папка. Поставят два 

въпроси, които ви докладвам само за сведение в момента, тъй като те 

могат да намерят отговор по-нататък. Общото между тези два въпроса 

е, че Централната избирателна комисия е помолена да разгледа 

възможностите за връщането на изборните книжа от Австралия и Нова 

Зеландия съгласно направени две различни предложения и молят за 

получаване на становище по направените предложения – за 

запознаване. След като го обсъдим, ще преценим как да отговорим на 

работна група „Избори“ по този въпрос. 

Продължаваме да получаваме писма от хора от секционните 

комисии извън страната, които имат затруднения с осъществяването на 

контакт с техниците на „Сиела Норма“ АД. Докладвам това писмо с вх. 

№ НС-23-308/30.09.2022 г.  за сведение и за запознаване, тъй като на 
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предходно заседание го обсъждахме. Централната избирателна 

комисия продължава да няма  контакти с техниците. 

Напомням, че писмото по отношение на секциите в Щатите, в 

засегнатите от урагана райони продължава да е критично. Очакваме от 

Министерството на външните работи допълнителна информация по 

отношение на това как се организира в момента дейността по 

обезпечаване на изборите в неделя и как се предават материалите и 

книжата на тези лица. Изобщо в какво състояние е в момента 

ситуацията там, тъй като изборите са по-малко от 24 часа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Ципов, 

заповядайте с Вашия доклад в Доклади по дела, жалби и сигнали. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. №№ НС-22-419; 

НС-22-421 и НС-22-423 – всичките са сигнали, за агитационна реклама 

в деня за размисъл в YouTube и други социални медии.  

На основание § 1, т. 15 от Изборния кодекс предлагам да ги 

оставим без разглеждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 

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, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието до 17,00 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 
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Продължаваме с точка шеста: Проекти на решения относно 

публикуване списъци на представители. 

Госпожо Стойчева, заповядайте с Вашия доклад. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № НС-11-60-5/01.10.2022 г. в 

Централната избирателна комисия е постъпил допълнителен списък, 

съдържащ четири упълномощени представители при произвеждане на 

изборите, насрочени на 2 октомври 2022 г. от коалиция „Демократична 

България – Обединение“. 

След извършена проверка се установява, че за всички 

упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от 

Изборния кодекс и Решение № 1332-НС на Централната избирателна 

комисия, поради което и на посочените в проекта правни основания 

предлагам Централната избирателна комисия да публикува на интернет 

страницата списък с четирима упълномощени представители на 

коалиция „Демократична България – Обединение, за изборите на 

2 октомври съгласно приложение към настоящото решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Решението е № 1527-НС/01.10.2022 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с проектен номер 1504 е проект 

на решение относно регистрация на застъпници на кандидатска листа 

на коалиция „Демократична България – Обединение“. 

Постъпило е заявление с вх. № НС-11-68/01.10.2022 г. за 

регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на 
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кандидатска листа на коалиция „Демократична България – 

Обединение“. 

Приложени са всички изискуеми документи съгласно наше 

решение към това заявление. 

След извършената проверка от Централната избирателна комисия 

се установява, че лицето, което е предложено за регистрация като 

застъпник, отговаря на изискванията на Изборния кодекс, поради което 

предлагам Централната избирателна комисия да регистрира за 

застъпник на кандидатска листа на коалиция „Демократична България 

– Обединение“, в избирателни секции извън страната Николай Антонов 

Шопов. 

Регистрираният застъпник да се впише в публичния регистър и да 

му бъде издадено удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Решението е № 1528-НС/01.10.2022 г. 

Продължаваме с точка: Гласуване извън страната. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, имаме писмо от работна 

група „Избори“, с което ни информират, че в секция № 471 в Битоля 

(Генерално консулство) установяват липса на 1-ва и 2-ра страница от 

формуляра на Приложение № 85-НС/ЧХ от изборните книжа, като 

черновата на протокола е в цялост и ни молят за указание как да се 

постъпва в този случай и евентуално в аналогични други случаи.  



43 

Извън това, имаме такъв сигнал и за секция № 255 в Триест, 

която е дошла по временния комуникационен пункт. 

Имаме сигнали за липса на втори екземпляр на Приложение 

№ 88-ЧКР в секциите с две машини извън страната. 

Предлагам да вземем принципно решение във всички тези 

случаи, когато липсват страници от изборни книги, да изпращаме PDF 

файлове с нулев номер на протоколите, когато възникне критичната 

ситуация, тъй като за секциите с липса на страници от Приложение 

№ 85, те трябва да се изпратят още сега, а в случая с Приложение № 88-

ЧКР това би било необходимо единствено, ако и двете машини в 

секцията се окаже, че не могат да работят. 

Предлагам да вземем принципно решение в този смисъл – при 

липса на такъв документ, да се изпраща PDF формат от Централната 

избирателна комисия, който да се разпечата и да се работи с него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Томов, има ли изказвания? 

Моля да гласуваме с протоколно решение да одобрим реда, по 

който ще се предоставят протоколи… 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, понеже ме 

питате как предлагаме – за всеки случай, мен питате, аз коментирам, че 

поне от моята практика за първи път виждам да приемаме принципни 

решения за нещо, което по принцип представлява изключение и винаги 

е решавано с нарочно решение. 

Аз лично ще гласувам против принципно решение. Доколкото 

знам, вече имаме решен такъв единичен случай. За мен лично секцията 

трябва да е обезпечена с изборни книжа и материали, както би 

следвало. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Първо, не съм казала 

принципно, а протоколно решение. 
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Второ, случаите са два. Единият случай за липсваща първа и 

втора страница на Приложение № 85-НС/ЧХ и другият случай е за 

преброяване на контролните разписки, в които секциите с две машини 

имат по един екземпляр. 

Мисля, че по тези два случая имаме писмо от Министерството на 

външните работи, от работна група „Избори“. 

Колеги, предлагам с протоколно решение по отношение на тези 

протоколи да бъдат предоставени на секциите, в които има 

необходимост от тях в PDF формат от Централната избирателна 

комисия чрез временния комуникационен пункт. 

Моля, режим на  гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, Елка 

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

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – 4 (Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов) 

Колеги, имате ли доклади, които смятате, че са важни? 

Господин Войнов, заповядайте в Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № ЦИК-99-160/09.09.2022 г. Писмото е от „Карго-партнер“ 

и с него ни изпращат фактура за складово-логистични услуги, 

предоставени през месец август 2022 г. 

В тази връзка е постъпила докладна записка от директора на 

дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-294/01.10.2022 г. В 

докладната записка се обръща внимание, че в справката към фактурата 

са подадени 1652 броя машини в графа „дейности – вход-изход на 

единична машина на ръка“, а в същото време в графа „сканиране на 

серийни номера“ в складовата система е посочен брой машини 1772, и 

би следвало да се установи разминаването между тези числа. 
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Освен това със същото писмо е представена още една фактура с 

основание чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите с 

предявена претенция за дължимо от ЦИК обезщетение в размер 

на 1500 лв. на ден. 

В докладната записка е описана фактологията във връзка с 

търговските взаимоотношения между ЦИК и „Карго-партнер“ и се 

прави заключението, че по претенцията по втората фактура – не би 

следвало да бъде платена. 

Предлага се Централната избирателна комисия да вземе решение 

за плащане в срок на стойността по основната фактура, след като се 

установи разминаването в представената във фактурата справка за 

извършените дейности „вход-изход на единична машина на ръка“ и 

„сканиране на серийни номера в складовата система“. 

В тази връзка предлагам засега тази докладна записка да остане 

за запознаване, а междувременно да изпратим писмо до „Карго-

партнер“, с което да поискаме разяснение за разминаването в 

предоставената към фактурата справка за извършените дейности „вход-

изход на единична машина на ръка“ и „сканиране на серийни номера в 

складовата система“. След като получим разяснението от „Карго-

партнер“, тогава да вземем решение за плащане на фактурата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма. 

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

№ НС-15-298 от РИК – Смолян. С него ни уведомяват за възникнал 

проблем в една секция № 34 на територията на община Смолян, че при 
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получаване на машината се установило от членове на секционната 

избирателна комисия, че машината е без пломба в отделението за 

флашките. 

След възникналия проблем незабавно е била уведомена 

Районната избирателна комисия. Дадени са указания на членовете на 

СИК заедно с представители на „Сиела Норма“ АД са съставили 

протокол, в който е отразена липсата на пломбата, както и са 

предприети след това действия, а именно тестване на машината, 

проверка за съответствие с хеш кода и пломбирането й. 

Предоставили са копие от протокола за установяване на 

съответната липса на пломба. След като диагностиката е установила, че 

машината е в ред, са пломбирали отделението и машината е изправна 

за работа. Докладвам това за сведение, но да бъде прикачен сигналът 

към досието по договора с оглед констатиране на нередности при 

отчитане на изпълнението на договора, а именно непломбирано 

отделение. 

Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-04-02-339-1. Писмото е от 

ГД „Жандармерия“, с което ни уведомяват за машините, които са 

изкарани от склада на „Сиела Норма“ АД и са транспортирани за 

секции  за РИК – 23, РИК – 24 и РИК – 25 и РИК – 26, общо това са 

2421 машини или общо, ако припомня и писмото, което докладвах 

сутринта, в цялата страна са транспортирани 10474 машини или това са 

точно толкова машини, колкото са по нашето решение, тоест във 

всички секционни избирателни комисии са транспортирани машините. 

Това докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

доклади по административни преписки. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали има списък – за списъка ще ви докладвам по-късно, 
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тъй като е качен целият списък, а помолих да бъде качено само името 

на новия журналист от БНТ, който замества разболелия се журналист. 

Докладвам ви писмо от ГД „Жандармерия“ с вх. № НС-04-02-

334-2/01.10.2022 г., с което ни информират, че към 15,25 ч. в склада на 

„Карго-партнер“ са доставени 65 машини по лъч 8 – 12 от Стара Загора, 

14 от Пловдив, 22 от Пловдив-област, 17 от област Пазарджик; към 

15,30 ч. са доставени още 45 машини – 14 от Велико Търново, 7 от 

Габрово, 9 от Ловеч, 15 от Плевен. Отново казвам, че това са машини с 

инсталирана демоверсия, така че ви го докладвам за сведение. 

Имаме изпратено писмо по електронната поща от Ина Николова, 

журналист с вх. № НС-20-81/01.10.2022 г., която ни казва, че не вижда 

на сайта ни номера на горещи телефонни линии за гласоподаватели, 

членове на секционни избирателни комисии. 

Колеги, информирам, че на нашата интернет страница са 

публикувани телефони за връзка с ЦИК в изборния ден. 

Информира ни, че сме публикували сгрешени линкове към 

сайтове на важни медии и дава пример с медия „Пул“, като, очевидно, 

от линка, който е написан, става въпрос за публикуваните тарифи на 

медиите. 

Ще предам на колегата Димитров, ако има грешка, да бъде 

отстранена, но не смятам, че трябва да връщаме отговор на това писмо, 

тъй като, както казах, телефоните за връзка в изборния ден са 

публикувани. 

Другото, което ви докладвам, е писмо от гражданин с вх. № НС-

22-425/01.10.2022 г., който има следния въпрос: поставен е под 

карантина от 30 септември поради заболяване от варицела. Опитал се е 

да подаде заявление чрез ГД ГРАО – защо визира ГРАО, може би има 

предвид общинската администрация, но са отказали да го включат в 

списъка за гласуване с подвижна урна, защото не е под карантина от 

ковид, а от варицела. За съжаление, в решението, което сме приели, ние 
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сме уредили как да гласуват поставените под карантина и 

задължителна изолация само от ковид. Досега аз лично нямам спомени, 

откакто се занимавам с избори, да е решаван въпрос за гласуване на 

карантинирани лица поради други заболявания. Със съжаление мога да 

кажа, че госпожата няма да може да гласува на тези избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка ви 

докладвам вх. № НС-15-293/01.10.2022 г. – получено е по електронната 

поща писмо от РИК – 12, Монтана, с което ни изпращат сканиран 

протокол за нестартирала машина за гласуване за разрешение за 

преминаваме към гласуване с хартия в секция № 121100004. 

Към писмото е приложен констативен протокол Приложение 

№ 4, от които е видно, че специализираното устройство, чийто 

идентификационен номер е посочен, не стартира работа. Техникът, 

председателят и секретарят на секционната комисия са подписали 

протокола. Причината за нестартирането на машината е записано 

„невъзможност за стартиране на машината поради неактивни 

смарткарти на член на СИК“. 

След направено уточняване с експертите, които присъстват в 

изпълнение на договора, който имаме сключен със „Сиела Норма“ АД 

в кол центъра, беше получена и допълнителна информация, че 

причината за нестартиране е повреда в четеца на смарткартите, което 

води до невъзможност с това устройство да се проведе машинно 

гласуване, поради което ви предлагам да дадем разрешение за 

преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в тази избирателна 

секция. 

Имате ли изказвания, или предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, пропуснах – моля, в списъка за 

акредитация на медии да бъде одобрена И.       Б.     С.    от   БНТ на 

мястото на Б. Е. Ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-23-

336/01.10.2022 г. – получена по имейл молба от Д.       Л.       П., в която 

моли ЦИК да бъде освободена от състава на секция под № 254611067 и 

да остане в секция под № 113300035, намираща се в град Тетевен. 

Предлагам молбата да бъде адресирана до РИК – 25 в София. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме. 

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

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

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, определям госпожа Матева да води за малко заседанието. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Колеги, за сведение ви 

докладвам от областния управител на област Видин – предоставя ни 
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цялата информация относно предаването на бюлетините на общините в 

изборния район – за сведение. 

За сведение е и писмо от областния управител отново на Видин 

за обобщената справка за броя на избирателите. Няма други доклади 

засега, благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

връщаме се на първа точка: Машинно гласуване. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, получили сме писмо от 

„Карго-партнер“ с вх. № НС-23-338 в отговор на наши писма, с които 

им указахме, че трябва да бъде осигурено прибирането в склада на 

„Карго-партнер“ на всички машини, инсталирани с демонстрационен 

софтуер независимо от времето на пристигането им. 

От „Карго-партнер“ ни уведомяват, че ако машините закъснеят с 

пристигането и не могат да бъдат приети, те ще изчакат в превозните 

средства на паркинга – терминала, под охрана на Жандармерията до 

утре, когато ще продължи работата по приема им. Обръщат внимание, 

че по договор Централната избирателна комисия е трябвало да ги 

предизвестява за поръчки извън работно време. Не считат, че 

предизвестие от днес за същия ден е приемливо, но в случая ще 

направят компромис и ще примат машините до 20,00 ч. 

В тази връзка предлагам да изпратим писмо до министъра на 

вътрешните работи, като приложено с писмото да изпратим нашето 

писмо с указанията, както и писмото-отговор от „Карго-партнер“ с 

молба за съдействие да бъдат изпълнени указанията на ЦИК за 

прибиране в склада на „Карго-партнер“ на всички машини с 

инсталиран демонстрационен софтуер, независимо от времето на 

пристигането им. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 
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Моля, режим на  гласуване. 

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

Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам още едно писмо от „Карго-партнер“ 

с вх. № НС-23-337. Писмото е в отговор на нашето искане за 

предоставяне на информация за експедираните от склада на „Карго-

партнер“ машини. 

В приложение са ни изпратили справка за 10474 броя машини, 

натоварени за транспорт за София и за страната на превозни средства в 

периода 30 септември – 1 октомври 2022 г. Докладвам го за сведение. 

Последното писмо е с вх. № НС-04-02-335. Писмото е от 

Министерството на вътрешните работи и ГД „Национална полиция“. 

Уведомяват ни, че са предприели охранителни мерки при съхранението 

и претоварването на машините за гласуване в предстоящите избори. 

Създали са необходимата организация за охрана при разпределението и 

транспортирането на определените от фирма „Сиела Норма“ АД места 

в областните центрове в страната до съответните изборни места – 

докладвам го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

връщаме се в пета точка. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Връщам отново на доклад вх. 

№ № НС-04-01-58 и НС-01-58-1/30.09.2022 г., които касаят ситуацията 

в Щатите и по-конкретно на територията на Флорида. 

Във връзка с формулираната в писмото и в грамата молба на 

Министерството на външните работи и на Посолството ни във 

Вашингтон по отношение на получаването на материалите за 

гласуване, тъй като се оказа, че всички материали са доставени с 
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изключение на избирателните списъци, които е трябвало да пристигнат 

заедно с упълномощените представители на Министерството на 

външните работи поради невъзможност заради метеорологичните 

условия тези лица да стигнат до там, секционните комисии ще работят 

или в намален състава, или ще бъдат предложени замени, но извън това 

е необходимо списъците за гласуване да бъдат предадени на 

секционната комисия и в тази връзка молят това да бъде организирано 

чрез използване на електронни канали за комуникация.  

Моля за протоколно решение на Централната избирателна 

комисия в този смисъл да им бъде разрешено избирателните списъци за 

тези секции да бъдат предоставени по канал за комуникация – 

електронен, за да могат секционните комисии да обезпечат  работата си 

в изборния ден. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението?  

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз не възразявам да осигурим 

по какъвто и да било начин с оглед събитието секционните 

избирателни комисии в тази част на света така, че да могат да упражнят 

правото си на глас българските граждани, които се намират там. 

Считам обаче, че от вчера тази грама, мисля че колегата Стоянова 

я докладва на следобедното заседание, към настоящия момент ние 

нямаме актуална информация какво се случва. 

Също така, доколкото си спомням, в тази грама имаше четири 

или пет въпроса: имаме ли замени, пристигнали ли са – той не е 

единичен въпрос, защото минали са около 20 часа, още повече че 

предаването и приемането на материалите – не знам в тази част на 

света колко часа е, но все пак, преди да вземем някакво решение, 

мисля, че то трябва да е информирано с оглед конкретната ситуация 

към момента. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

други становища по предложението на докладчика? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – 2 (Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева). 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви за сведение и запознаване 

писмо от работна група „Избори“ с вх. № НС-04-01-38-12/01.10.2022 г., 

подписано от заместник-министъра на външните работи и с което се 

правят предложения във връзка с настъпили промени в предложените 

кандидати за членове на СИК извън страната при провеждане на 

изборите за Народно събрание на 2 октомври. 

Министерството на външните работи предлага промени и 

корекции. Същите са направени във връзка със спешна необходимост с 

оглед осигуряването на кворум, необходим за безпроблемното 

протичане на изборния ден. Към този момент ви го докладвам за 

сведение и за запознаване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

други доклади в Гласуване извън страната? 

Заповядайте, колега Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам въпрос от госпожа Бечева, 

получен по електронната поща. Няколко въпроса са поставени и всички 

от тях имат своите отговори в рубриката „Въпроси и отговори“ на 

страницата на Централната избирателна комисия, свързани с 

гласуването на студенти. 

Има един въпрос с вх. № НС-22-427/01.10.2022 г. Въпросът е има 

ли разкрита секция за гласуване на летище София за прибиращи се в 
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страната в последния момент, явно такива, които биха имали такова 

предимство.  

Предлагам да го изпратим евентуално по компетентност към 

съответната районна избирателна комисия да посочат на гражданката 

най-близко стоящата секция. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Георгиев, правя контра предложение – Вие предложихте да се препрати 

на РИК. 

Според мен няма смисъл, тъй като момичето, което задава 

въпрос, очевидно, е студент в чужбина. Кацайки на летище София, тя 

няма правата на студент или докторант в Република България и може 

да гласува само по постоянен адрес. Отговор на този въпрос има в 

рубриката „Въпроси и отговори“ и Вие предлагам, ако сте съгласен, да 

остане за сведение. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Приемам предложението. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Преминаваме към четвърта точка: Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви жалба, която ми е 

донесена от деловодството в 17,36 ч. в залата.  

С вх. № НС-15-290/01.10.2022 г. жалбата е препратена от РИК – 

21. Отбелязано ми е от деловодителките, че документите са много и не 

може да се разпечатат на хартия. 

След като се запознах с административната преписка, а и 

Централната избирателна комисия беше информирана в работен 

порядък за тази жалба, така че, предполагам, че колегите са се 

запознали, ви предлагам проект на решение, с който да потвърдим 

оспорваното решение. 

Но накратко за протокола: жалбата е от господин М.      Ю.      

 М., упълномощен представител на ПП ДПС, получена с вх. номер, 
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както ви казах, като жалбата е от срещу Решение № 144-

НС/29.09.2022 г. на РИК – Сливен.  

Колеги, във вътрешната мрежа в два файла са разположени 

документите по преписката. Районната избирателна комисия е 

препратила в пълнота цялата административна преписка по издаване на 

оспорваното решение. С Решение № 144 е назначена в СИК № 188 в 

САГБ „ЕВА“ ЕООД – това е болнично заведение. 

Това е решила Районната избирателна комисия, съответно има и 

приложена заповед на компетентния орган. Районната избирателна 

комисия, видно от протокола, е разгледала всички относими документи 

за изпълнението на материалния закон. Спазила е процесуалните норми 

при издаване на оспореното решение. 

В жалбата господин Мустафов навежда твърдения, че решението 

на Районна избирателна комисия в 21 Изборен район трябва по свой 

почин да си отмени решението, да извърши проверка и ако не, ние, 

след като прегледаме административната преписка, да отменим 

оспореното решение, като той навежда твърдение, че е налице на 

Изборния кодекс при образуването на СИК, тъй като не са спазени 

изискванията на закона, а именно да са налице 10 избиратели. Сочи 

също, че и кандидат за народен представител от листата на коалиция 

ГЕРБ – СДС, е втори управител през 2022 г. Той счита, че 

историческото подреждане на тези факти и обстоятелства води до 

извода за обосновано съмнение за наличие на неоснователност на 

искането, респективно, образуването на секционна избирателна 

комисия в това болнично заведение. 

Колеги, след като разгледах всички материали по преписката, 

предлагам ви проект на решение, с което да потвърдим Решение № 144 

на Районна избирателна комисия – Сливен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 
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Имате ли предложения по проекта на решение? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова); против – няма. 

Решението е № 1529-НС/01.10.2022 г. 

Заповядайте, госпожо Ганчева в Доклади по административни 

преписки. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, към преписката на госпожа 

Миронова докладвам и вх. № НС-22-104-3/01.10.2022 г. Моля да се 

запознаете и ще приложа писмото към преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги в тази точка има 

ли други доклади? 

В Гласуване извън страната, заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, във връзка с писмото, което преди 

малко докладвах, от Министерството на външните работи с вх. № НС-

04-01-38-12, с което ни уведомяват, че се налага във връзка с 

осигуряване и обезпечаване на кворумите на секционните комисии 

извън страната в утрешния ден, ви предлагам да се запознаете с проект 

на решение в моя папка, с което се извършват предлаганите промени, 

за да сме сигурни, че в утрешния ден няма да има секционна комисия, 

която да е без кворум и ще могат да започнат работа нормално. 

Моля, да се запознаете с проекта на решение, както и с 

приложената таблица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

доклада на госпожа Стоянова? 

Моля да гласуваме този проект, за да може членовете на 

секционните избирателни комисии да започнат нормално своята работа 

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

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Решението е № 1530-НС/01.10.2022 г. 

Изчерпахме докладите до този час. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващото за утре, 2 октомври 2022 г. от 8,00 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 20,10 ч.) 
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