
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 261 

 

На 5 октомври 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Гласуване извън страната. 

Докладва: Елка Стоянова 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Гергана Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Георги Баханов, Елка Стоянова, 

Цветанка Георгиева, Силвия Стойчева, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров, 

Йорданка Ганчева, Гергана Стоянова, Цветозар 

Томов 

5. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

6. Проект на решение относно въвеждане на данните от 

протоколите на СИК в ЦИК и сравняването им с данните от 

протоколите, въведени в РИК, от изборите за народни представители 

на 2 октомври и анализ на несъответствията.  

Докладва: Камелия Нейкова 
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7. Проект на решение относно обявяване на резултатите от 

гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и осмото 

Народно събрание. 

Докладва: Камелия Нейкова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева 

 

Заседанието бе открито в 15,02 ч. и председателствано 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. 

На заседанието присъства представител на Мисията за 

наблюдение на изборите госпожа Марцела Машкова и нейният 

асистент – госпожа Ралица Данова. 

За протокола правя уточнението, че заседанието започна със 

закъснение поради проверка, свързана с анализа на 

несъответствията, който беше извършен от Централната избирателна 

комисия. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване с докладчик колегата Войнов. 

2. Гласуване извън страната с докладчик госпожа Стоянова. 

3. Доклади по административни преписки – ще ви докладвам 

аз и колегите: Матева, Димитров, Стоянова, Ганчева, Баханов, Елка 
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Стоянова, Георгиева, Стойчева, господин Георгиев и госпожа 

Солакова. 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици: госпожа 

Матева, господин Димитров, госпожа Ганчева, Гергана Стоянова и 

господин Томов. 

Колеги, аз по-късно ще направя предложение за допълнение 

на дневния ред, когато имам готовност с проектите на решения, 

които ще ви докладвам. 

Вие имате ли предложения? 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля да включим нова точка: 

Доклад относно искане за изплащане на възнаграждение на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще бъде точка 

пета. 

Има ли други предложения? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля да ме включите в точка четвърта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте с Вашите доклади. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от Министерството на електронното управление с вх. № НС-

04-97 относно изпълнение на задачата по извличане на данните от 

изборите на 2 октомври от екипа на Министерството на 

електронното управление – това е второ писмо по този повод. 
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С първото, което докладвах вчера, ни изпратиха имената на 

хората от работната група, сега ни питат кога ще започне 

изпълнението на задачата и кое е лицето за контакт от страна на 

Централната избирателна комисия, а също така ни дават данните за 

контакт на ръководителя на екипа. Тъй като още не сме определили 

точната дата, на която ще започне извличането на данните, 

предлагам засега да остане за запознаване, а след като определим 

датата за начало на работата, ще предложа писмо до заместник-

министъра на Министерството на електронното управление. 

Постъпило е писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-366 

в отговор на наше писмо, с което ги помолихме да ни изпратят 

имената на представителите на „Сиела Норма“ АД за проверката, 

която ще се извърши на 7 октомври. Те ни уведомяват, че експертът, 

който трябва да получи достъп до склада, е С.   М.   . 

Докладвам за сведение писмото, а след като получим имената и на 

представителите на Министерството на електронното управление, 

тогава ще предложа писмо до ГД „Жандармерия“ за осигуряване на 

достъп до склада на 7 октомври 2022 г. 

Постъпило е писмо от ГД „Жандармерия“ с вх. № НС-04-02-

348, с което ни уведомяват, че е създадена организация по повод 

извършвана проверка от Централната избирателна комисия за 

допускане на двамата членове на ЦИК в склада на „Карго-партнер“ 

на 4 октомври 2022 г. – за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с втора точка: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, имам останали няколко писма от 

предходните дни, които искам да докладвам: вх. № НС-22-443 в 

папка от 3 октомври. Госпожа Б.  , която е изпратила сигнал до 

нас, ни е помолила да премахнем имейла от решението, с което сме 

се произнесли – това е нейният имейл. Уточнявам, че имейлът е 

премахнат, но също така уточнявам, че той не е бил публикуван с 
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други индивидуализиращи данни, така че не се явява лична данна по 

смисъла на Закона за защита на личните данни. Въпреки това, 

поисканото от госпожата е направено, така че в момента нямаме 

проблем по този сигнал и ви го докладвам само за сведение и за 

запознаване – вх. № НС-22-443/03.10.2022 г. 

Докладвам ви също писмо, изпратено от някакво лице, в 

което се твърди, че е бил в Мармарис и че на снимката, която ни 

изпраща – пак уточнявам, че няма такава, имало някаква дама, която 

записвала телефонни номера на хората, без имена, само номерата на 

гласували с червени паспорти.  

Питали я защо и тя казала, че събира телефоните им, за да ги 

кани на някаква сватба, кръщене. Нищо не можах да разбера от 

сигнала, докладвам ви го за сведение и за запознаване, тъй като няма 

никакви данни, на база на които Централната избирателна комисия 

да може да прецени дали да се предприемат действия, още повече че 

към настоящия момент той е няколко дни след изборния ден – вх. 

№ НС-22-446-1. Докладвах го за сведение. 

Пристигнало е писмо с вх. № НС-22-454/04.10.2022 г., в което 

госпожа Кисьов отправя запитване по отношение на състави на 

секционни комисии, които не се отнасят до нея, а и всичките ни 

решения в тази връзка с публикувани на сайта, поради което ви го 

докладвам за сведение – вх. № НС-22-454/04.10.2022 г. 

Последното писмо, което докладвам в тази точка за сведение, 

е с вх. № НС-23-360/04.10.2022 г. и е от госпожа Р.  Ч.        , 

която е била член на секционната комисия в посолството ни в 

Канада. Госпожата отправя специални поздрави към всички в ЦИК, 

които са работили по приемането на протоколите. Твърди, че била 

изключително доволна, защото тази година – участвала е в 

миналогодишните избори като член на СИК, работата и 

организацията е много по-добра и качествена. В по-долната част на 

писмото й има изложени и бележки, които според мен са относими 

към ангажимента на Министерството на външните работи, за 

организацията на изборния процес и изобщо за обособяването на 
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изборните помещения, поради което ви предлагам това писмо да 

бъде препратено на Министерството на външните работи за 

съобразяване в следващи избори по отношение бележките на 

госпожа Ч.  , която има някои бележки по отношение на 

начина, по който са били ситуирани и по битовите условия – нещо, 

което, както вече казах, не е в прерогатива на Централната 

избирателна комисия – писмото е с вх. № НС-23-360, и можете да се 

запознаете с него в папката ми от 4 октомври. Това бяха докладите 

ми за сведение и за запознаване. 

Отделно искам да върна на доклад, и да напомня, че трябва да 

вземем отношение как да отговорим на писмо с вх. № НС-04-01-80 в 

папка от 30 септември с мои инициали, в което от Министерството 

на външните работи във връзка с връщането на изборните книжа и 

материали от Австралия ни молят да преценим дали не е удачно да 

им разрешим да се унищожат изборните книжа и материали на 

място, защото от Австралия до България в момента е изключително 

трудно да се намерят подходящи полети – знаете, че този багаж 

трябва да бъде придружаван. Унищожаването на неизползваните 

бюлетини там на място ще облекчи връщането, защото ще намали 

обема и тежестта на товара, който трябва да се върне, молят също да 

преценим и дали не би било целесъобразно и дали Централната 

избирателна комисия, разбира се, ще разреши тези книжа да се 

върнат извън сроковете, които сме определили, тъй като, пак казвам, 

логистиката и намирането на самолетни билети е затруднение за 

Министерството на външните работи към настоящия момент. 

Докладвам ви го в момента за сведение с молба, ако в днешното 

заседание нямаме възможност да го обсъдим, този въпрос да бъде 

обсъден на работно или открито заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

трета точка:  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

Определям госпожа Матева да води заседанието за кратко. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в тази точка ще докладвам по-

късно. 

Сега ще дам думата на колегата Димитров – заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. 

Колеги, докладвам няколко преписки, които са останали от 

дните след изборите: с вх. № 07-123/03.02.2022 г. сме получили 

последно напомняне или по-скоро молба да попълним въпросник от 

Регионалния Европейския център на IFES – за трети път получаваме 

това напомняне, за сведение го докладвах. 

От същата дата с вх. № НС-07-123 ни подканват да заявим 

участие в програмата на Международния център за парламентарни 

изследвания – регулярно получаваме такива подканвания.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващият докладчик – колегата Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВ: Колеги, докладвам вх. № НС-23-115-

2/03.10.2022 г. В Централната избирателна комисия е постъпил 

добàвъка към застрахователната полица по повод машините за 

гласуване, които напуснаха склада за транспортирането в секциите в 

страната за гласуването на 2 октомври. С вх. № НС-23-115-2 – може 

би е в днешна папка с мои инициали, е оригиналът на добàвъка към 

застрахователната полица по повод пътуващите към секциите в 

страната машини за гласуване. Докладвам ви го за сведение и 

документите ще бъдат приложени към преписката с Договора за 

застраховане на машините за гласуване. 

Тъй като вече машините за гласуване от страната и с 

демоверсията са прибрани обратно за съхранение в склада, ви 

предлагам да бъде изпратено писмо до застрахователя с тази 

информация, за да бъде отразено това по застрахователната полица и 

да бъде издаден съответният добавък, ако е необходимо.  

В моя папка от днешна дата с номер 4260 е проект на писмо 

до застрахователното дружество, с което ги уведомяваме, че 10474 

машини от гласуването в секциите в страната и 460 машини с 
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демоверсията са прибрани обратно за съхранение в склада в град 

София. 

Моля да гласуваме това писмо за изпращане до 

застрахователя. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по проекта на писмо, като междувременно в моя 

папка може да видите в подпапка „връщане на СУЕМГ“ обобщената 

информация за всички машини с демоверсия, които са върнати в 

склада. 

 Колеги, моля режим на гласуване за изпращане на това 

писмо. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в тази точка ще ви 

докладвам няколко входящи номера – постановления с откази за 

образуване на наказателни производства: вх. № НС-09-220 – 

постановление от Софийска районна прокуратура; постановление от 

Районна прокуратура – Добрич, с вх. № ПВР/НС-9-16; 

постановление от Софийска градска прокуратура с вх. № НС-09-224 

и постановление от Районна прокуратура – Варна, с вх. № НС-09-

218. Както ви казах, това са постановления с откази да се образува 

досъдебно производство. 

Предлагам на Комисията да бъде гласувано, че същите няма 

да бъдат обжалвани. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението на колегата Стоянова? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

преписка с наш вх. № НС-04-03-57/03.10.2022 г. Това е отговор до 

лицето И.    Г. с копие до Централната избирателна комисия, 

въпреки че ние искахме становище от ГД ГРАО, което да бъде 

изпратено до нас, защото ние съдействахме на лицето са си упражни 

правото на глас. Докладвам го запознаване, за сведение и за взимане 

под внимание може би с оглед конкретния случай и анализа на ЦИК, 

в случай че решим. 

ЗАМСЕТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик – господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-09-222/03.10.2022 г. от Окръжен следствен отдел – Кърджали, 

които ни информират, че при тях има на производство досъдебно 

производство по описа на отдела и желаят да им изпратим заверено 

копие на Решение № 14-НС/14.05.2021 г. на Централната 

избирателна комисия, с което са уредени условията и редът за 

подаване на заявления за гласуване извън страната.  

Независимо от факта, че това решение е публикувано на 

сайта на Централната избирателна комисия, предлагам да му 

изпратим заверено копие на същото с придружително писмо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Баханов? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият вх. № НС-09-

223/03.10.2022 г. е отново от Окръжен следствен отдел – Кърджали. 
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При тях се намират на производство ДП 26/2022 г. по описа на 

отдела за извършено престъпление по чл. 168, ал. 2 от Наказателния 

кодекс. Молят ни на основание разпоредбите на НПК – чл. 159 и 

чл. 154 от Закона за съдебната власт да предоставим данни, три 

имена, ЕГН, телефонна връзка на председателя и членовете на СИК 

в избирателна секция № 642 град Бурса, Република Турция в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както и 

заверени копия от актовете за тяхното нарушаване. 

На второ място, желаят да им предоставим заверени копия на 

всички налични документи във връзка с упражненото право на глас в 

посочената секция на лицето Б.  А.    с посочено ЕГН и 

списъка за гласуване и подписана от него декларация.  

В тази връзка е изготвен проект на отговор, който е във 

вътрешната мрежа в папка с мои инициали, с който им изпращаме 

всички решения относно назначаване на секционните избирателни 

комисии извън страната, касаещи конкретната секционна 

избирателна комисия, от където е виден и нейният състав, както и 

заверено копие от протокола на СИК от 11 юли 2021 г., откъдето пък 

е виден съставът на комисията. След този абзац правя едно 

допълнение – предлагам да посочим, че Централната избирателна 

комисия не разполага с телефони и адреси на членове на секционни 

избирателни комисии като допълнение към писмото  в тази му част, 

както и заверено копие от списъка за гласуване извън страната в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в посочената 

секция, където въпросното лице фигурира под № 24; заверено копие 

от допълнителната страница към списъка за гласуване, където 

фигурира и под № 413, както и декларация от лицето. Изрично е 

посочено, че с оригиналите, ако желаят, могат да бъдат 

предоставени на съответното вещо лице, назначено от тях по 

досъдебно производство в Централната избирателна комисия. 

Това е предложението ми за отговор ведно с документите, 

които изброих, да приложим към него. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

подлагам на гласуване писмото – то е с традиционен текст, който 

изпращаме към разследващите органи, с допълнението от колегата 

Баханов, че Централната избирателна комисия не разполага с 

телефоните на членовете на секционни избирателни комисии. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колегата Стоянова отново има думата. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № НС-

09-146-2/05.10.2022 г. писмо от Прокуратурата на Република 

България, Национална следствена служба. Това е в продължение на 

множество наши отговори по преписки по досъдебни производства, 

както преди малко докладваното от колегата Баханов. Сега 

получаваме от Национална следствена служба искане във връзка с 

разследвания по няколко досъдебни производства по описа на 

Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, назначени 

графически експертизи, за извършването на които експерт-

криминалист на място в Централната избирателна комисия да може 

да извърши необходимите действия по експертизите, за  които е 

назначен, на дата 11 октомври тази година, като в писмото са 

посочени документите, с които следва да работи експертът. 

Посочени са и номерата на производствата. 

Тъй като по тези преписки предходно в месеците назад 

многократно бяха изисквани оригинали и след наше уведомление, че 

оригиналите следва да се ползват на място в Централната 

избирателна комисия, се изисква да бъдат предоставени тук за 

работа от експерта. 

Предлагам да разпределя на администрацията да има предвид 

посочената дата, когато ще бъдем посетени от експерта, за да бъдат 
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подготвени посочените в това писмо оригинали на документи, с 

които да работи експертът. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

чухте доклада.  

Колегата Стоянова ще възложи на администрацията 

оригиналните документи да бъдат подготвени, както всеки друг път, 

когато експертите идват, за да извършат съответната проверка. 

Следващ докладчик – колега Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № МИ-

15-272/03.10.2022 г. сме получили решение на ОИК – Панагюрище, с 

приложени документи. С решението се прекратяват пълномощията 

на кмета на кметство Левски поради настъпила смърт. 

Съгласно чл. 463, а. 6 от Изборния кодекс в случаите, когато 

до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори 

не се насрочват. В този смисъл ви докладвам тази преписка за 

сведение. 

От три общини сме получили писма за отваряне на 

запечатани помещения, в които са прибрани изборните книжа от 

проведените на 2 октомври предсрочни парламентарни избори – вх. 

№ ПВР/НС-14-5/04.10.2022 г., от община Левски; вх. № НС-06-151-

4/04.10.2022 г. от община Мъглиж и вх. № НС-06-169/03.10.2022 г. 

от община Иваново. Докладвам трите писма за сведение. 

С вх. № НС-22-452/03.10.2022 г. сме получили сигнал от      

Н.  Г. , с което ни сигнализира, че е забелязал, че в няколко 

секции в кв. „Дружба“ отворите на кутиите не са били покрити. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви писмо от В.   К.           , всъщност тя 

ни изпраща снимка, свалена от Фейсбук, на кандидат за народен 

представител в изборния ден и счита, че това е неправилна агитация. 

Докладвам ви го за сведение, тъй като по силата на чл. 15 от 

Допълнителните разпоредби, подточка „б“, според която социалните 

мрежи, включително Фейсбук не са медийни услуги.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик – колега Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали от 

1 октомври може да се запознаете с докладна записка с вх. № ЦИК-

09-293 от 1 октомври 2022 г. Докладната е относно представен 

проект на приемо-предавателен протокол за извършени дейности по 

Договор № 11 от 29 август, сключен между Централната 

избирателна комисия и „АДВЕР ТЕХ“ ООД.  

В изпълнение на чл. 4, ал. 5 от цитирания договор е 

представен приемо-предавателен протокол. В чл. 1 на същия договор 

са договорени дейностите за изпълнение от „АДВЕР ТЕХ“ ООД, 

които са подробно описани в докладната записка и може да се 

запознаете с тях – предлагам да не ги изчитам. 

Отбелязвам, че всички визуални материали за разяснителната 

кампания за произвеждане на изборите за народни представители на 

2 октомври са предадени от „АДВЕР ТЕХ“ ООД на Централната 

избирателна комисия след нанасяне на поисканите от страна на 

Комисията съгласно проекта на приемо-предавателния протокол, 

както следва.  

На 25 август 2022 г. видеоклип 1 и видеоклип 2 – гласуване 

на избиратели с увреждания и гласуване с машина, както и 

аудиоклип 1 и аудиоклип 2 на същата тема.  

На 29 август е предаден видеоклип 3 – гласуване по настоящ 

адрес, и аудиоклип 3 – гласуване по настоящ адрес. Предадени са 

също така и окончателно одобрени с протоколни решения един брой 

банер, дизайн на плакат за гласуване с машина слоган лого и 

прилежащите визуални характеристики. 

Съгласно чл. 4, ал. 5 от Договора плащането се извършва в 

срок от 7 работни дни след решение на Централната избирателна 

комисия за приемане на работата, подписване на приемо-

предавателен протокол за изработеното, както и представяне на 

фактура, издадена от изпълнителя. 
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В тази връзка се предлага Централната избирателна комисия 

да приеме изпълнението на договора; да се подпише представеният 

приемо-предавателен протокол, както и след представяне на фактура 

от изпълнителя за договорената цена в размер на 24 598,80 лв. с ДДС 

да се извърши плащане. 

Моля за протоколно решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по доклада? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на работата и 

извършване на плащането след представяне на фактура. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № НС-25-15-8/04.10.2022 г. е 

постъпил междинен отчет за периода 26 септември – 2 октомври, в 

изпълнение на Договор № 17 от 30 август между Централната 

избирателна комисия и Радио компания Си. Джей ООД за излъчване 

на разяснителни материали при произвеждане на предсрочните 

избори с избори.  

С вх. № НС-25-15-7/03.10.2022 г. е получен междинен отчет 

за излъчванията в каналите на bTV до 28 септември включително на 

материали от разяснителната кампания на Централната избирателна 

комисия. И двата отчета докладвам за сведение на Комисията. 

Също така в Централната избирателна комисия с вх. № НС-

06-171/04.10.2022 г. е постъпило писмо от кмета на община Кула с 

приложени към него заповед за назначаване на комисия и протокол 

от извършените от комисията действия по прибиране на изборните 

книжа и материали от произведените избори на 2 октомври.  

Със същото съдържание е получено писмо и от кмета на 

община Баните с вх. № НС-06-170/04.10.2022 г. и от кмета на 

община Кубрат с вх. № НС-06-172/05.10.2022 г. И трите писма са в 
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изпълнение на решение на Централната избирателна комисия. 

Докладвам ги за сведение на Комисията. 

С вх. № НС-22-445/03.10.2022 г. е получен сигнал за 

злоупотреба с лични данни във връзка с проверка в списъците на 

лицата, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции и 

независими кандидати в изборите за народни представители от А.  

Я. . Предлагам този сигнал да бъде изпратен на Комисията за 

защита на личните данни за предприемане на действия по 

компетентност. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: И последен доклад в тази точка: с вх. 

№ НС-22-444/03.10.2022 г. сме получили сигнал от Ю.  Р.       , 

който е бил назначен за председател на секционна избирателна 

комисия № 14 в община Хитрино за злоупотреба с личните му 

данни, тъй като същите са били изпратени по Viber от РИК – 

Шумен, на друг член на комисията, който освен това е поискал и 

личната карта на господин Русев. 

Предлагам също да изпратим този сигнал по компетентност 

на Комисията за защита на личните данни. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги, становище? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – колега Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папка с мои инициали 

от днес докладвам три приемо-предавателни протокола, свързани с 

60 броя смарткарти за подготовка за гласуване с машина на 

частичния избор за кмет на 9 октомври 2022 г. 

С вх. № ЧМИ-00-54 и вх. № ЧМОИ-00-54-1 и вх. № ЧМИ-00-

54-2 – всички са от 4 октомври. 

Докладвам още няколко писма, които се намират в папката от 

вчера са мои инициали. 

Първото от тях е свързано с гласуването и отчитането на 

резултатите, по-конкретно от преференциалното гласуване, за което 

вчера беше станало дума в секцията с № 24800060. Госпожата е 

написала писмо с вх. № НС-22-455/04.10.2022 г., с което ни 

запознава, че не вижда да са отчетени съответните преференциални 

гласове за конкретния кандидат от кандидатската листа. Вече беше 

докладвано, включително и като жалба, доколкото си спомням, 

вчера със съответния входящ номер по същия повод. 

Следващото писмо, което ви докладвам, отново като 

преписка, е свързано с подобен случай според твърдението на автора 

– госпожа М.  А.  , но за секция № 234617001 от град 

София с вх. № НС-22-453. Формулирано е по-скоро като питане, 

като твърдението е, че са гласували преференциално, но след това в 

съответния протокол кандидатът със съответния номер – срещу 

името му е отчетено 0 преференции.  

Тези две преписки, ако бяха адресирани към районните 

избирателни комисии, може би своевременно щеше да се случи 

друго, а не да ги представям на Комисията за сведение, както е в 

случая. 

Последната преписка, която докладвам по тази точка, е с вх. 

№ НС-23-361/04.10.2022 г. Има казус от изпратилите писмото. Става 

въпрос за гласуване в секция извън страната и предлагам, тъй като 
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твърденията, че са пристигнали от училището в 6,30 ч., но не са били 

в списъка, впоследствие в списъка, предлагам да изпратим това 

писмо за произнасяне по компетентност на Министерството на 

външните работи на работна група „Избори“, тъй като се иска да им 

бъде заплатено от Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

подлагам на гласуване предложението на колегата Георгиев – да 

изпратим за становище на работна група „Избори“. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Следващ докладчик – колегата Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от 

Печатницата на БНБ с приложен график за предаване на бюлетините 

за частичния избор за кмет на община Вълчи дол на 9 октомври – за 

съгласуване е писмото. 

Предлагам ви да изпратим отговор до Печатницата с копие до 

министъра на финансите и на вътрешните работи, че съгласуваме 

така представения график за предаване на бюлетините. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Постъпило е запитване относно 

изплащането на възнагражденията на член на СИК. Тъй като 

постъпват въпроси и по телефона, предлагам ви да публикуваме без 

да отговаряме на лицето съобщение във връзка с тези постъпили 
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въпроси да уведомим всички заинтересовани лица, че 

възнагражденията се изплащат от общинските администрации. 

Няма определен нормативно срок за изплащане на 

възнагражденията, но се надявам, че с публикуването на това 

съобщение може и да активизираме общинските администрации 

това да се случи своевременно. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Становище по предложението за съобщение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, няколко преписки ще ви 

докладвам за сведение, тъй като са свързани с организационно- 

техническата подготовка на изборите.  

От РИК – 17, получихме тяхното решение, с което отчитат и 

констатират разминаване във фабричните номера на протоколите – 

записани в протокола за предаване на формулярите на протоколи. 

Иначе, в самите протоколи, както са отпечатани, и проверката на 

нашата страница, показва, че няма грешка. За сведение ви го 

докладвам – вх. № НС-15-381/02.10.202 г. 

Преписки, свързани с получаване на информация в изборния 

ден относно активността, свързана с осигуряването и обезпечаването 

на изборни книжа и материали – всички тези преписки ви ги 

докладвам за сведение, че наистина общинските администрации се 

справиха за пореден път със задължението си да обезпечат 

организационно техническата подготовка на изборите и на тези 

избори. 

Докладвам ви за сведение към настоящия момент писмо с вх. 

№ НС-26-27/04.10.2022 г. от Печатницата на БНБ. Представени са 

всички документи, свързани с отчитането на работата по 
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изпълнението на Договор № 12 до 31 август 2022 г., за отпечатване 

на хартиените бюлетини. 

За сведение ви докладвам и писмо с вх. № НС-26-

26/04.10.2022 г. В изпълнение на договора от Печатницата са 

предоставили и се намират в залата, запечатани са все още, по 4 броя 

образци на хартиените бюлетини за гласуване в изборите на 

2 октомври, включително за секциите извън страната. 

Колеги, докладвам ви за запознаване вх. № НС-04-03-

58/03.10.2022 г. – становището на ГД ГРАО,  адресирано до лицето, 

което ни сигнализира, че успешно е подадено и обработено 

заявление от госпожа П.   за включване в избирателния 

списък по настоящ адрес. В крайна сметка не беше довело до 

резултат, а реагирахме в деня на изборите.  

Тъй като нямаме обратна информация, надявам се – 

получихме съдействието както на общинската администрация в 

Аврен, така и на РИК – Варна, надявам се наистина лицето да е 

успяло да гласува. Становището на ГД ГРАО ви го докладвам за 

запознаване и обсъждане на работна група, евентуално и при 

разглеждането на въпросите, които да се включат в анализа на 

Централната избирателна комисия в доклада до Народното 

събрание. 

Колеги, получили сме писмо от ГД „Национална полиция“ с 

вх. № НС-04-02-347/04.10.2022 г. Тъй като имат информация, че 

всички районни избирателни комисии от страната са пристигнали в 

Централната избирателна комисия с цел осигуряване на нормалното 

протичане на мероприятията по предаване на книжата и 

материалите, от страна на МВР бяха предприети всички действия за 

обезпечаване на сигурността в прилежащата територия на сградата 

на Централната избирателна комисия. С това писмо молят да ги 

уведомим кога да бъде снета охраната на Централната избирателна 

комисия. 
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Докладвам ви го, за да гласуваме, след приключване на 

работата и в изчислителния пункт към Централната избирателна 

комисия да бъде изпратен отговор, че охраната може да бъде снета. 

Текстът на писмото е във вътрешната мрежа, но това да се 

случи след приключване на дейностите по повторното въвеждане и 

предоставяне на цялата база данни с резултатите на Централната 

избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Становища по предложението? Не виждам. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Докладвам ви постъпила жалба в Централната избирателна 

комисия с вх. № НС-20-463/04.10.2022 г. срещу Решение № 1539-

НС/02.10.2022 г. на Централната избирателна комисия. 

Административната преписка е комплектувана и ще бъде 

подписано съпроводителното писмо от председател и секретар и 

внесена във Върховния административен съд. 

Колеги, ще ви помоля да гласуваме, тъй като вчера 

пропуснах, да публикуваме на нашата страница окончателния 

регистър на жалбите и сигналите от изборния ден. Знаете, че на два 

пъти в изборния ден го актуализирахме, но вече финално, след като 

са обработени всички преписки – намира се във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали, виждате, регистри. Единият е за 

публикуване, другият е пълният.  

Ще ви моля да гласуваме публикуването на окончателния 

регистър. 

Има ли други предложения?  
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Моля, режим на  гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

(Йорданка Ганчева). 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-08-299/3 от 4 

октомври 2022 г. Това е писмо от Съда на Европейския съюз, от 

администратор във връзка с преюдициално дело № С-306/2021 г. 

Запитваща юрисдикция е Върховният административен съд. 

Уведомяват ни от Секретариата на съда, че открито заседание 

за произнасяне на съдебно решение ще се проведе в сградата на съда 

на 20 октомври от 9,30 ч. Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви постановление от Софийска районна 

прокуратура с вх. № НС-09-225/04.10.2022 г. Преписката е 

образувана по постъпили материали от Пето РУ на СДВР, 

отразяващи резултати от извършена проверка по сигнал, постъпил от 

представител на ПП „Продължаваме промяната“, затова че на 26 

септември пред централната на партията са били разлепени плакати 

и бил опънат транспарант.  

Извършена е проверка. Изпратени са документите 

проверката. 

С постановлението на прокурора от Районна прокуратура         

Л. К.   е отказано да бъде образувано досъдебно производство 

по материалите. Изпраща ни се копие от цялата преписка за 

преценка за евентуално извършване на административно нарушение 

по смисъла на Изборния кодекс и след приключване на работата по 

преписката, ако Централната избирателна комисия вземе решение, 

следва да изпратим препис от решението на Софийска районна 

прокуратура. 

Колеги, в момента ви го докладвам за запознаване. Ще го 

насоча към юристите за становище, след като прегледат материалите 
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по преписката, дали има извършено административно нарушение, 

респективно, дали трябва да бъде установено такова. 

Докладвам ви писмо от Софийски районен съд с вх. № ПВР-

08-14/05.10.2022 г. съгласно Разпореждане № 9667 от 30 август по 

наказателно административен характер дело № 1068782022 г. по 

описа на СРС, наказателно отделение 116 състав се изисква от 

Централната избирателна комисия в 7-дневен срок от съобщението 

да представи доказателства, че е изпратена покана за съставяне на 

АУАН на жалбоподателя, респективно кога, от кого е получена и в 

какво качество. Доказателствата следва да съдържат информация за 

съдържанието на пратката. 

Указва се също така в 7-дневен срок да представим 

доказателства във връзка с обстоятелството, че публикуваните данни 

представляват резултати от допитване до общественото мнение по 

повод изборите, посочено в наказателното постановление, съответно 

проучвания „на изхода“ (exit poll), и ни се указва, че при 

неизпълнение на разпореждането на съда глобата съгласно чл. 405 от 

Закона за съдебната власт е 2000 лв. 

Информирам ви, че наказателно постановление е издадено 

във връзка с АУАН, съставен срещу Информационна агенция 

„Блиц“. 

Колеги, ще възложа на юрисконсултите да извършат  

проверка. Първата част от документите би трябвало да са част от 

административната преписка, но следва да се изпълни указанието на 

съда и в 7-дневен срок да подготвят копие от всички документи, 

становище, ако е необходимо, и да бъде внесено преди изтичане на 

този 7-дневен срок за одобрение в Централната избирателна 

комисия. Това са моите доклади в тази точка. 

Следващ докладчик в Доклади по дела, жалби и сигнали – 

колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. Кметът на Благоевград 

ни е пренасочил жалба от господин Л.     , който се жалва, че не 

може да получи регистрация по настоящ адрес в определено село в 
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община Ботевград. Предполагам, че става въпрос за някаква 

неуредица около имот. Докладвам го за сведение, тъй като вероятно 

няма регистрация на този имот, не може и да получи настоящ адрес. 

Това е същността – за сведение. 

От Министерския съвет ни препращат обширното становище 

на Националната мрежа за децата. Ние разгледахме този документ и 

го препратихме към РИК. Отнася се до това, че партия „Възраждане“ 

е агитирала сред ученици с учебно помагало в три училища в Район 

„Младост“. Този сигнал съм ви докладвам и го препратихме на 

Районната комисия, на чиято територия се намират училищата – 

отново за сведение. 

Имаме писмо от СЕМ, което е за запознаване. Отнася се до 

това, че в изборния ден, малко преди да бъде приключен периодът, в 

който е забранено обявяването на резултатите от проучвания Дарик 

Радио, Нова телевизия, bТV и БНТ са започнали да оповестяват 

резултатите, които са поръчали. Касае се за отрязък от около 10 мин. 

те са започнали в 19,51. Това е в моя папка от 3 октомври. 

Докладвам го за запознаване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик в тази точка – колега Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви жалба от 

господин Маринов срещу Решение № 132/02.10.2022 г. на РИК – 

Варна, като с това решение Районната избирателна комисия е 

оставила жалбата на господин М.        без уважение като 

неоснователна. 

Видно от жалбата и от преписката по постановяване на това 

решение е, че господин М.   излага, че не е бил допуснат да 

гласува в секция № 55 в община Варна, тъй като се е легитимирал с 

международен паспорт, а не с лична карта и РИК – Варна, правилно 

и законосъобразно, в съответствие със закона, е оставила без 

уважение като неоснователна жалбата.  



24 

Сега господинът оспорва това решение пред нас като излага 

същите мотиви и прави съждения относно според него парадокс, 

видно от втора страница на жалбата му. 

Предлагам проект на решение, с което да потвърдим 

решението на РИК – Варна. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по предложения проект на решение. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е с № 1544-НС/05.10.2022 г. 

Следващ докладчик – колегата Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви жалба от 

Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ чрез 

председателя на Управителния им съвет госпожа Д.  Р. . 

Жалбата е постъпила с вх. № НС-23-357-1/04.10.2022 г. в 

Централната избирателна комисия срещу Решение № 136-НС от 1 

октомври на Районна избирателна комисия – 23, София. С 

оспореното решение РИК – 23, се е произнесла по сигнал от същото 

сдружение, който е подаден пред РИК като сигнал за 

нерегламентирана агитация от коалиция „Продължаваме промяната“ 

на събитие, което се е случило на 24 септември в град София – 

спортно мероприятие, с твърдение, че е имало изявление, което 

представлява нарушаване на правилата на чл. 181 и чл. 182 на 

Изборния кодекс. 

Районната избирателна комисия е разгледала сигнала, 

проверила е представените материали, тъй като на мястото не може 

да се извърши проверка, предвид това че са изминали 6 дни от 

провеждането на мероприятието до подаване на сигнала и е взела 
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решение, с което не е установила да има извършено нарушение по 

цитираните преди малко текстове от Изборния кодекс. 

С подадената до Централната избирателна комисия жалба се 

иска да бъде отменено това решение на РИК – 23, София, като 

незаконосъобразно и неправилно. 

Предлагам ви проект на решение с № 1519 в моя папка от 

днешна дата, с което констатираме, че така подадената жалба е 

недопустима, тъй като жалбоподателят няма правен интерес от 

обжалване на решението на районната избирателна комисия, с това 

решение не се засягат негови права или законни интереси. 

Подаденият от жалбоподателят сигнал до РИК има само 

уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в 

административно наказателното производство, включително и право 

да обжалва отказа да се започне такова производство. 

В мотивната част е изложено становището трайно застъпено 

от Централната избирателна комисия, както и от административните 

съдилища за ролята на подателя на сигнал в административно 

наказателното производство. 

Предвид изложените основания ви предлагам да вземем 

решение, с което да оставим без разглеждане жалбата на Сдружение 

„Европейски център за транспортни политики“ срещу Решение 

№ 136-НС/01.10.2022 г. на РИК – 23, София. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложения проект? Не виждам. 

Колеги, запознахте ли се с проекта на решение? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1544-НС/05.10.2022 г. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Кратък доклад за сведение – в 

електронната поща на ЦИК, с вх. № НС-22-457/04.10.2022 г. е 
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постъпило писмо, именувано „жалба“, от С.   Д.  , в 

което се излагат различни обстоятелства, които същата е 

представила като някакви нарушения, макар че е подадено писмото 

след изборния ден. Излага някакви обстоятелства по-скоро за 

взаимоотношенията в секционната избирателна комисия, на която е 

била член, като се посочват проблеми с друг член на комисията. 

Докладвам го само за сведение, тъй като по изложеното не се 

вижда да се твърди някакво нарушаване на изборния процес в 

изборния ден в тази избирателна комисия. Останалите възмущения 

на госпожата следва да се обърне евентуално към други органи, ако 

счита, че са й нарушени нейните лични права. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик в тази точка е колегата Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-1-70/05.10.2022 г. Писмото е от госпожа Х.                 и 

представлява сигнал за нарушения, извършени в изборния ден в 

секция № 738 в Прага. Нарушенията, които описва госпожа Х.        , 

се свеждат до това, че представители на друга политическа  партия 

са били без баджове в помещенията продължително време. Към 

17,00 ч. са получили баджове от председателя на секцията, както и за 

това, че не са спазили изискването да бъдат по един човек в двете 

съседни секции  - № 738, а са работили в една секция двама 

представители на една политическа партия и че не е получила друг 

протокол за работата на секция освен копие от машинния протокол. 

Госпожа Х.  не е сигнализирала за тези нарушения в 

изборния ден. В момента нито е възможно, нито, струва ми се, би 

имало някакъв практически смисъл една проверка на 

обстоятелствата, описани в този сигнал, поради което ви го 

докладвам за сведение. 

Още един подобен сигнал – доклад от двама членове на 

избирателната секция № 070 в Дюселдорф, в която двама членове на 

комисията изразяват недоволство от начина, по който председателят 

на комисията е организирала работата на секцията. Отново в 
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момента не виждам какво друго мога да направя освен да го 

докладвам за сведение и за запознаване – вх. № НС-23-

368/05.10.2022 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Колеги има ли още доклади в тази точка? Не виждам. 

Връщаме в предходната точка трета. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви до 

ОИК – Сливо поле, ОИК – Симеоновград, Струмяни, Стара Загора, 

Перник, Кирково, Мездра и Поморие, където ще се произведат 

частични избори за кметове на 23 октомври, да изпратим писмо с 

указание съгласно Решение № 1823 на Централната избирателна 

комисия от 2020 г. да одобрят предпечатните образци на бюлетините 

с изричното уточнение, че публикуването на страницата на ОИК 

може да се извърши сред изрично разрешение на Централната 

избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Преминаваме към пета точка от дневния ред. 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ОИК. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, с вх. № МИ-27-

171/03.10.2022 г. сме получили искане за изплащане на 

възнаграждение от ОИК – Панагюрище, която е провела заседание 

на 28 септември 2022 г., във връзка с констатиране и обявяване 



28 

предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на кметство 

Левски – това, което малко по-рано в заседанието ви докладвах като 

преписка. 

Към получената преписка са приложени всички изискуеми 

материали. Налични са контролен лист и счетоводна справка за 

изплащане на исканата сума в размер на 501,41 лв. 

Предлагам с протоколно решение да я одобрим за ОИК – 

Панагюрище. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по доклада и по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Прекъсвам заседанието. Ще продължим в 17,00 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия – имаме кворум. 

Във връзка с дневния ред ви предлагам да го допълним с две 

точки:  

6. Проект на решение относно въвеждане на данните от 

протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и 

сравняването им с данните от протоколите, въведени в РИК от 

изборите за народни представители на 2 октомври и анализ на 

несъответствията – докладчик по този проект на решение ще бъда аз. 

7. Проект на решение относно обявяване на резултатите от 

гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и осмото 

Народно събрание. 

Имате ли други предложения по дневния ред? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Сега продължаваме с доклади в Машинно гласуване. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, вчера изпратихме писмо 

до „Карго-партнер“ във връзка с проверката, която ще бъде 

извършена на 7 октомври да бъдат извадени машините от шест 

секции. Оказа се, че в тези шест секции, в четири от тях има по две 

машини, така че предлагам да изпратим писмо да бъдат извадени 

допълнителните машини – още четири броя. Проекта на писмо е в 

моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Войнов има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № ЧМИ-23-80. Писмото е в моя папка в 

подпапка „ЧМИ-9.10.2022 г.“ С него ни изпращат транспортно- 

логистичния план за частичните местни избори на 9 октомври на две 

таблици. 

Първата таблица е с техниците за секциите във Вълчи дол с 

машинно гласуване и вторият файл, е транспортният план. 

Предлагам да одобрим транспортно-логистичния план и с 

писмо да ги изпратим на Министерството на вътрешните работи и на 

ОИК – Вълчи дол. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, получили сме писмо от 

Външно министерство с вх. № НС-04-01-36-8, с което ни 

уведомяват, че съгласно транспортната схема за връщане на 

машините за гласуване от ВКП в Република България в склада на 

„Карго-партнер“ са предадени 17 броя СУЕМГ. Напомнят ни, че 

съгласно изготвената транспортна схема в периода от 5-и до 10 

октомври трябва поетапно да бъдат предадени 285 броя, а в периода 

5-и – 14 октомври поетапно да бъдат предадени 236 броя СУЕМГ. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с новата точка шеста: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА 

ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК В ЦИК И 

СРАВНЯВАНЕТО ИМ С ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ, 

ВЪВЕДЕНИ В РИК, ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ И АНАЛИЗ НА 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА. 

В моя папка от днешна дата може да видите проект на 

решение с проектен номер 1516 и приложението към него. 

С приемо-предавателен протокол с вх. № НС-00-

357/05.10.2022 г. „Информационно обслужване“ АД предаде на 

Централната избирателна комисия данните от компютърната 

обработка в РИК и в ЦИК на данните от протоколите на 

секционните комисии и районните избирателни комисии и от 

техническите носители от машинното гласуване за резултатите от 
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изборите за народни представители на 2 октомври, а именно база 

данни с информацията от секционните протоколи, въведени в РИК; 

актуализираната база данни с информацията от секционните 

протоколи, сканираните протоколи на СИК и РИК от изборите; 

електронно подписаните данни, изчетени от записващите 

технически устройства, които участват в определянето на 

резултатите; информация за извършения анализ на несъответствията 

с отразени решения на работната група за анализ на 

несъответствията на ЦИК; изчисленията съгласно Приложение № 1 

към чл. 248 от Изборния кодекс по Методиката за определяне на 

резултатите от гласуването в изборите за народни представители 

относно разпределението на мандатите, партии, коалиции, 

независими кандидати; списък А, списък Б на кандидатските листи и 

разпределението на народните представители; обобщените числови 

данни от гласуването в изборите, както и копие от дневника за 

лицата, осъществили действия по въвеждане, обработка или преглед 

на данните за вида на извършените действия и за времето на 

извършването им. Тази информация е предоставена на два броя 

технически носителя по т. 6 и т .7 и на хартиен носител. 

Въз основа на тези носители и данните, които те съдържат, ви 

предлагам изготвения проект на решение относно въвеждане на 

данните от протоколите на СИК в ЦИК и сравняването им с данните 

от протоколите, въведени в РИК, от изборите за народни 

представители, произведени на 2 октомври и анализ на 

несъответствията. 

В резултат на повторното въвеждане на данните от 

протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и 

сравняването им с данните от тези протоколи, въведени в РИК, от 

изборите за народни представители, произведени на 2 октомври 

2022 г., анализа на несъответствията и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 

и чл. 301 от Изборния кодекс  ви предлагам да вземем решение, с 

което да одобрим анализа на несъответствията съгласно 

приложението, което също, както казах в началото, е в моя папка, 
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приложението към решението и окончателните числови данни от 

изборите за народни представители; да актуализираме базата данни 

на резултатите от изборите за народни представители, произведени 

на 2 октомври и да се публикуват актуализираните числови данни от 

протоколите на СИК и РИК на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия. 

Моля да се запознаете с така представения проект. 

Колеги, имате ли предложения по проекта? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1546-НС/05.10.2022 г. 

Следващият проект е с проектен номер 1517 относно 

обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на 

мандатите в Четиридесет и осмото Народно събрание. 

Колеги, предлагам ви да вземем това решение на основание 

чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300, ал. 1 и чл. 297 във връзка с чл. 290, ал. 2, 

изречение последно от Изборния кодекс и Решение № 1546-

НС/05.10.2022 г., което току-що взехме, въз основа на базата данни, 

която ни е предоставена с резултатите от гласуването от 

„Информационно обслужване“ АД, които извършват компютърната 

обработка на данните от гласуването и които бяха разгледани в 

работна група. 

Моля да се запознаете с така представения проект на 

решение. 

Колеги, има ли изказвания по този проект на решение и 

приложението към него, което е под същия проектен номер? Няма. 

Моля да гласуваме. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1547-НС/05.10.2022 г. 

Има ли други доклади? 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре, 

6 октомври 2022 г., от 11,00 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 18,30 ч.) 

  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


