
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 262 

 

На 6 октомври 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проекти на решения относно заявления с искане за 

необявяване на избрани за народни представители в изборите на 

2 октомври 2022 г.  

  Докладват: Йорданка Ганчева и Елка Стоянова.   

2. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 1541-НС от 2 октомври 2022 г.  

  Докладва: Красимир Ципов.   

3. Машинно гласуване.   

  Докладват: Емил Войнов и Росица Матева.  

4. Доклади по административни преписки.  

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Силвия 

Стойчева, Любомир Георгиев, Красимир Ципов, 

Севинч Солакова и Ерхан Чаушев.    

5. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

  Докладват: Росица Матева, Йорданка Ганчева,  

Любомир Георгиев и Ерхан Чаушев.  

6. Обявяване на списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от 

Изборния кодекс.   

  Докладва: Камелия Нейкова.  
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7. Проект на решение относно обявяване на кандидати, 

избрани в два многомандатни изборни района в изборите за 

четиридесет и осмото Народно събрание.  

  Докладва: Камелия Нейкова.  

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Емил Войнов, Димитър 

Димитров, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева.  

ОТСЪСТВА: Цветозар Томов. 

 

Заседанието бе открито в 11,35 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!  

Десет членове сме в залата. Имаме кворум за заседание.  

В отпуск е колегата Томов.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред:  

1. Проекти на решения по заявления с искания за необявяване 

за избрани за народни представители в изборите на 2 октомври. 

Докладчици – колегите Ганчева и Елка Стоянова.  

2. Проект на решение относно жалба от Любомир Чакъров – 

представител на сдружение „Аз обичам Пловдив“ срещу Решение 

№ 123 на РИК – Пловдив. Докладчик колегата Ганчева.  

Този проект на решение ще бъде в точката „Доклади по дела, 

жалби и сигнали, където колегата Ганчева се е заявила.  

2. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 1541-НС. Докладчик – колегата Ципов.  



3 

3. Машинно гласуване. Докладчик – господин Войнов.  

4. Доклади по административни преписки. Докладчици – 

госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Елка Стоянова, 

госпожа Стойчева, господин Георгиев, господин Ципов, госпожа 

Солакова и аз.  

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчици – госпожа 

Матева и госпожа Ганчева.  

6. Обявяване на списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от 

Изборния кодекс. Аз ще бъда докладчик.  

7. Проект на решение относно обявяване на кандидатите, 

избрани от два многомандатни изборни района в изборите за 

Четиридесет и осмо Народно събрание. Докладчик ще бъда аз.  

Имате ли предложения по проекта за дневен ред?  

Заповядайте, господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да ме включите в „Доклади по дела, 

жалби и сигнали“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги?  

Заповядайте, господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И мен ме включете в същата точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма.  

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред с доклад на 

госпожа Ганчева:  

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАЯВЛЕНИЯ С 

ИСКАНЕ ЗА НЕОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАНИ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  
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Докладвам ви постъпило заявление с вх. № НС-22-

467/5.10.2022 г. от господин Иван Грънчаров със съответното ЕГН, 

който с Решение № 38-НС от 29 август 2022 г. е регистриран като 

кандидат за народен представител в Единадесети изборен район – 

Ловешки, под № 5 в кандидатската листа на ГЕРБ – СДС. С 

настоящото заявление той изразява воля, че иска да бъде заличен 

като кандидат в кандидатската листа и да не бъде обявен за избран 

от Централната избирателна комисия.  

Колеги, предлагам ви проект на решение, с който да не 

обявим за избран за народен представител от листата на коалиция 

ГЕРБ – СДС, в Единадесети изборен район – Ловешки, Иван 

Димитров Грънчаров със съответното ЕГН. Предвид че заявлението 

е преди обявяване имената на избраните народни представители, 

съгласно чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс и обявяване на списък А 

и Б съгласно чл. 298, ал. ,3 следва в списъка на кандидатите срещу 

името да отбележим настоящото решение, в случай че то бъде 

прието.  

Предлагам да го гласуваме. Докладът ми е съобразно 

практиката на Централната избирателна комисия и приетите 

решения за различните произведени парламентарни избори.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева); против – 

1 (Росица Матева).  

Колеги, това Решение е № 1548-НС/06.10.2022 г.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам, колеги, със 

следващия аналогичен доклад.  

Постъпило е заявление с вх. № НС-22-466/5.10.2022 г. от 

Иван Николов Миховски, който е кандидат за народен представител 
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в Единадесети изборен район – Ловешки, под № 3 в листата на ГЕРБ 

– СДС.  

Със заявлението, което е подадено, изрично заявява, че желае 

да бъде заличен като кандидат в листата, да не бъде обявен за избран 

за народен представител от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ – 

СДС. Надява се, че искането му ще бъде удовлетворено.  

Колеги, отново ви предлагам проект на решение, който е 

съобразен с практиката на Централната избирателна комисия при 

произвеждане на парламентарни избори. Знаете, че много пъти сме 

приемали подобни решения, с които всъщност сме уважавали волята 

на съответното лице. Предлагам ви проект на решение да не 

обявяваме за избран за народен представител от листата на коалиция 

ГЕРБ – СДС, в Единадесети изборен район – Ловешки, Иван 

Николов Миховски със съответното ЕГН. Като решението, в случай 

че бъде прието, да бъде отбелязано от „Регистри“ срещу името на 

съответното място там, където е необходимо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по този проект?  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 1549-НС/06.10.2022 г. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващият ми доклад е аналогичен 

на предходните.  

Докладвам постъпило заявление с вх. № НС-22-475/6.10.2022 

г. от господин Бойко Методиев Борисов със съответното ЕГН, който 

е регистриран кандидат за народен представител от кандидатската 

листа на коалиция ГЕРБ – СДС, в Шестнадесети изборен район – 

Пловдив, и Двадесет и пети изборен район – София. Със заявлението 

заявява и декларира, че не желае да бъде обявен за избран за народен 

представител от кандидатските листи на коалиция ГЕРБ – СДС, в 
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Шестнадесети МИР – Пловдив-град, и Двадесет и пети МИР – 

София.  

Колеги, предлагам ви проект на решение, с който да не 

обявим за избран за народен представител от листата на коалиция 

ГЕРБ – СДС, в Шестнадесети изборен район – Пловдив, и в 

Двадесет и пети изборен район – София, Бойко Методиев Борисов 

със съответното ЕГН в произведените избори за народни 

представители. Заявлението е подадено преди обявяване на 

избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 от 

Изборния кодекс и обявяване на списък А и списък Б съгласно 

чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс. С настоящото заявление в 

съответствие с практиката на Централната избирателна комисия и 

проекта на решение, който ви предлагам, тъй като Централната 

избирателна комисия приема, че това заявление по своята същност 

представлява искане на лицето да не бъде избрано за народен 

представител и всъщност представлява изричната му воля, искането 

следва да бъде уважено.  

Моля да гласуваме предложения проект на решение 

съобразно доклада ми.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване по този проект.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 1550-НС/06.10.2022 г.  

Следващ докладчик е госпожа Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, постъпило е 

заявление с вх. № НС-22-465 от 5 октомври от Николай Йорданов 

Събев, който е регистриран като кандидат за народен представител 

от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме промяната“ в 

Деветнадесети изборен район – Русенски, което заявление 
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представлява изрично волеизявление за това, че лицето желае да не 

бъде обявявано за избрано за народен представител. Предвид 

изричната му воля и с оглед на обстоятелството, че заявлението е 

подадено преди обявяване имената на избраните народни 

представители съгласно чл. 300, ал. 2, и преди обявяване на списък 

А и списък Б съгласно чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс предлагам 

да гласуваме решение, с което не обявяваме за избран за народен 

представител от листата на коалиция „Продължаваме промяната“ в 

Деветнадесети изборен район – Русенски, Николай Йорданов Събев.  

Моля да се запознаете с проекта на решение и да го 

гласуваме, ако нямате бележки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 1551-НС/06.10.2022 г.  

 

Преминаваме към втора точка:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА 

ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 1541-НС ОТ 

2 ОКТОМВРИ 2022 Г.  

Господин Ципов, заповядайте.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще видите 

проект на решение относно поправка на техническа грешка в 

Решение № 1541-НС от 2 октомври 2022 г.  

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс предлагам 

да приемем следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1541-

НС от 2 октомври 2022 г., като в диспозитивите на решението 
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вместо „24 ЧАСА БГ“ ЕООД, със съответния ЕИК и седалище и 

адрес на управление, представлявано от Борислав Любомиров 

Лазаров“ да се чете „168 ЧАСА“ ЕООД, със съответния ЕИК, със 

седалище и адрес на управление гр. София 1202,  Столична община, 

район „Оборище“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 84, 

представлявано от Венелина Атанасова Гочева поотделно и заедно с 

Борислав Валентинов Зюмбюлев“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля да гласуваме.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма.  

Решението е № 1552-НС/6.10.2022 г.  

 

Преминаваме към трета точка:  

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.  

Заповядайте, господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Писмо от Министерството на 

външните работи с вх. № НС-04-01-36/9. С него ни уведомяват, че 

съгласно изготвената транспортна схема в склада на „Карго-

партнер“ са предадени 54 броя СУЕМГ, използвани при изборите за 

народни представители на 2 октомври, като приложено изпращат 

копие от съставения приемо-предавателен протокол. Докладвам го 

за сведение.  

Другите ми доклади малко по-късно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте по тази точка.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам ви да 

възложим на директора на дирекция „Администрация“ да се свърже 

с Народното събрание за осигуряване на транспорт, за да върнем 
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65 машини с инсталирана демоверсия, които се намират в сградата 

на Централната избирателна комисия, в склада на „Карго-партнер“. 

И да напишем писмо до главния секретар на Народното събрание за 

осигуряване на транспорт и съответно до Главна дирекция 

„Жандармерия“ и „Карго-партнер“ на коя дата да бъдат върнати 

65 машини в склада.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения?  

Моля да гласуваме.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

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

 

Преминаваме към четвърта точка:  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.  

Госпожо Матева, заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Може би трябва в „Машинно гласуване“ 

да докладвам тези преписки, но няма значение.  

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЧМИ-23-79 от „Сиела 

Норма“ АД, с което във връзка с произвеждане на частичните 

избори на 9 октомври ни се изпраща за одобрение електронната 

бюлетина. Ще бъде извършена проверка и в по-късната част на 

заседанието ще ви докладвам евентуално да бъде одобрена 

електронната бюлетина.  

Докладвам ви писмо с вх. № НС-23-366/1 от 5 октомври. То е 

от Българския институт за стандартизация, който в отговор на наше 

писмо с изх. № НС-04-96/04.10.2022 г., с което поканихме 

представители на трите институции, които удостоверяват 

съответствието на типа устройство за машинно гласуване, да 

присъстват на проверката, която ще бъде извършена утре на 

машините, на които се появи надпис „Дневникът е подправен“, ни 

уведомяват, че от Българския институт за стандартизация в 
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проверката в склада ще участва инж. М.   М.   – 

ръководител на екипа на БИС.  

Към момента го докладвам за сведение. След като съберем 

информацията от всички институции, трябва да вземем решение и от 

Централната избирателна комисия кой ще участва, за да ги включим 

в списъка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател.  

От изостаналите преписки започвам с преписка с вх. № ЦИК-

07-80/9. Преводът на писмото, което ще докладвам, е дошъл на 30-и, 

тогава не е било възможно да се докладва.  

От Асоциацията на световните избирателни органи A-WEB 

ни молят да изпратим пълномощно, подписано от принципала, 

ръководителя на организацията, с което да упълномощим 

секретариата да действа като  пълномощник, за да счита 

горепосочения принципал за присъстващ и да изпълни условията за 

кворум. Всъщност те ни бяха предупредили преди месец и половина, 

че може би ще имат проблем с кворума и затова молят да се попълни 

този формуляр. Изпратили са формуляра.  

Предлагам с протоколно решение да решим председателят да 

подпише този формуляр и да го изпратим, за да не създаваме пречки 

пред Петото годишно Общо събрание. Не мисля, че носи някакви 

последствия. Изрично е написано, че пълномощното е по повод на 

кворума и нищо друго.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Димитров има ли изказвания?  

Колеги, моля да гласуваме по предложението на господин 

Димитров.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 
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Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

2 (Камелия Нейкова и Севинч Солакова).  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Продължавам с докладите. С вх. 

№ ЦИК-07-113/1/5.10.2022 г. някаква доста самозвана организация, 

която е Международен конгрес на парламентаристите, разбирам, че 

в нея членуват индивидуални парламентаристи, тъй като не съм 

много сигурен в статута. Седалището е в Пакистан. Бяхме 

препратили тяхното писмо до Външно министерство, откъдето устно 

са изразили становище, че и те не познават организацията.  

Предлагам отново да го изпратим, тъй като е дошло писмо, с 

което ни питат какво се е случило с мисията за наблюдение. 

Писмото е от сенатора С.  А. . И следва обяснението: това е 

трансконтинентална платформа, отделни парламентаристи от цял 

свят еди-какво си с такива и такива цели. Предлагам да препратим 

писмото към Външно министерство, тъй като ние не се занимаваме с 

международни мисии. Това е моето предложение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Димитров има ли изказвания?  

Моля, режим на гласуване за препращане.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев и Севинч Солакова).  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият входящ номер, с който 

искам да ви занимая, е писмото от СЕМ – вх. № НС-20-

83/3.10.2022 г., може би трябва да го приемем за сигнал, с което ни 

обръщат внимание, че трите национални телевизии – Нова, bTV и 

БНТ 1, както и Дарик радио – България, са започнали емисиите си, в 

които представят оповестяване на резултати от exit poll-ове десет 

минути преди края на изборния ден. Тоест това е било някаква 

съгласувана акция между тях, защото всички са започнали в 19,50 ч.  

Аз го предлагам за сведение. В противен случай трябва да 

вземем решение за установяване на нарушение.  
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Вх. № ЦИК-07-53/9 от 4 октомври. Неформалната група, 

която се занимава с технологии в изборите, ни е изпратила 

протокола от заседанието си на 7 юни 2022 г., сега са смогнали да го 

изработят. Общо взето в тази подгрупа, която трябва да редактира 

сборника с практикуваните в Европа е-гласуване, всъщност се 

оказва, прегледах набързо това, което са ни изпратили като текст, 

тъй като това е доброволно участие – Белгия, Румъния, Естония и 

Литва са излъчили такива представители, които са участвали в това 

заседание. Още веднъж да кажа номера – ЦИК-07-53 във вчерашната 

ми папка. Към него има и превод. Който се интересува, може да 

погледне въпросния превод. Не мисля, че има нещо, което директно 

ни касае. В края на краищата ние не сме участвали, с изключение на 

първото заседание, в което аз исках да видя какъв ще е предметът. 

Този сборник би трябвало да се появи в края на ноември. За 

сведение е този доклад.  

Това са моите доклади. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, 

следващ докладчик в тази точка е госпожа Елка Стоянова.  

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

22-469. Докладвам го тук, защото не смятам, че в секция „Гласуване 

извън страната“ следва да го докладвам, макар че правя 

предложение да бъде препратено на Външно министерство.  

Писмото е от госпожа К. , която по имейл ни уведомява, 

че в Дрезден битовите условия не са били според нея достатъчно 

добри. Предлагам да го изпратим на Външно министерство за 

становище и съобразяване по отношение на изложеното в писмото – 

НС-22-469. Правя предложение за препращане по компетентност на 

Външно министерство.  

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

против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Още един доклад имам.  Писмо с вх. 

№ НС-04-98/5.10.2022 г. Писмото е от Областна дирекция 

„Земеделие“ – Габрово. Писмото е адресирано до Министерството 

на външните работи и до нас. В него се прави запитване относно 

издадени заповеди за командироване в чужбина на две лица, които 

са служители в Областната дирекция „Земеделие“ в Габрово. Пита 

се дали са били командировани тези двама служители и за времето 

на командировка посетили ли са Бурса, Турция. Пише, че справката 

е необходима във връзка с представени болнични листи от 

служителите на Областна дирекция „Земеделие“.  

Аз правя предложение на Комисията, като, разбира се, бих 

чула и други предложения, тъй като това писмо е адресирано до 

Министерството на външните работи не само до нас, да не се 

занимаваме с отговор на въпроса, тъй като от Министерството на 

външните работи имат конкретно информация дали тези две лица, за 

които питат, са присъствали. Освен това посоченото основание за 

искане, а именно представени болнични листове, по никакъв начин 

не ангажира Централната избирателна комисия, тъй като болнични 

листове се оспорват по определен ред и предполагам, че това е 

известно на изпращащия писмото. Оспорването на болничен лист се 

извършва пред съответните лекарски комисии в съответния район. 

По тази причина аз считам, че Централната избирателна комисия 

няма отношение към казуса. Ако Външно министерство, тъй като те 

са основен адресат на писмото, преценят да извършат проверка дали 

фактически тези лица са били там. Това е мнението ми.  

Предложението ми е да го оставя само за сведение, без да се 

отговаря на това писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик е госпожа Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в изпълнение на Договор 

№ 17 от 30 август 2022 г. между Централната избирателна комисия и 
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Радиокомпания Си.Джей“ ООД за излъчване на търговски 

съобщения, радиоклипове в Radio N-JOY във връзка с 

информационно-разяснителната кампания на Централната 

избирателна комисия, с вх. № НС-25-15/9 от 5 октомври е 

предоставен отчет за извършената дейност през периода 29 август – 

2 октомври, а също така и сертификати за излъчване на 

радиоклипове за периода 29 – 31 август, 1 – 30 септември, и 1 – 2 

октомври 2022 г. Докладвам преписката за сведение на комисията и 

за приобщаване към цялостната преписка по изпълнение на 

договора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик е господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали са два 

протокола с вх. № ЧМИ-00-55 и вх. № НС-00-358. И двата са от 

5 октомври.  

С единия приемо-предавателен протокол сме предали на 

изпълнителя по договор 55 смарткарти за общо 11 устройства за 

машинно гласуване във връзка с частичния избор за кмет на община 

Вълчи дол.  

С втория приемо-предавателен протокол сме получили двата 

броя софтуерни модула (баркод четци).  

В същата папка докладвам най-напред вх. № НС-15-399 от 

6 октомври 2022 г., което е писмо от госпожа С.   Д.       , 

което вече е докладвано, по писмо с вх. № НС-22-457 от 4 октомври 

2022 г., от госпожа Г.   С.       . Оставихме го тогава за 

сведение. Текстът на писмото е абсолютно същият, втори път 

изпратено и затова предлагам сега да отговорим на госпожата с 

писмо. Проектът на писмото е с № 4268  на същото място. И няма да 

го докладвам като жалба или сигнал в съответната точка това писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по предложението на господин Георгиев? Погледнете и 

текста на писмото.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Следващ докладчик е господин Ципов.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-02-

345 от 4 октомври тази година. Писмото е от Областна дирекция на 

МВР – Хасково, с което във връзка с извършване на проверка желаят 

да им предоставим копие от Методическите указания на 

Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс 

в секционните избирателни комисии в изборите за народни 

представители на 2 октомври тази година, приети с Решение № 

1452-НС от 22 септември, както и да предоставим информация за 

членовете на секционните избирателни комисии от всички 

избирателни секции, намиращи се на територията на Република 

Турция.  

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

Областната дирекция на МВР – Хасково.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

писмо има ли изказвания?  

Моля да го гласуваме.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев).  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-04-

02-437, писмо от Столичната дирекция на вътрешните работи, Трето 

районно управление, с което искат да им предоставим информация 

във връзка с водено досъдебно производство от 2021 г.: заверени 

копия на Методическите указания на Централната избирателна 

комисия за изборите за кметове и общински съветници, както и кога 

и по какъв начин е бил назначен секретар на съответна секционна 



16 

избирателна комисия на проведените на 27 октомври 2019 г. избори 

за общински съветници и кметове.  

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до СДВР, 

Трето районно управление, с което им изпращаме копие от 

Методическите указания, както и информираме, че съгласно чл. 457, 

ал. 5 от Изборния кодекс изборните книжа и материали се събират 

от общинските администрации до следващите общински избори.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме това писмо.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, следващият докладчик съм аз.  

Преписките, които ще ви докладвам, са качени в моя папка от 

вчерашна дата.  

С вх. № НС-18-8/05.10.2022 г. имаме писмо от ръководителя 

на Мисията за наблюдение на изборите с молба за заключителна 

среща.  

В писмото се изказва още веднъж благодарност на 

Централната избирателна комисия за съдействието на техния 

престой в България, като се предлага, ако е възможно, да проведем 

срещата на 10 или на 11 октомври.  

Колеги, аз ви предлагам в понеделник, на 10-и след обяд от 

14,00 ч. да проведем заключителна среща и в този смисъл да им бъде 

върнат отговор.  

Имате ли други предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  
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Следващият ми доклад е с вх. № НС-00-354/02.10.2022 г. 

Докладвам ви да се запознаете с констативния протокол от прегледа 

на съдържанието на оптичния носител, получен с приемо-

предавателен протокол от „Информационно обслужване“ АД с вх. 

№ НС-00-344 от 30 септември. Припомням само, че ние възложихме 

на експерта Г. Б.  да отвори диска и да провери неговото 

съдържание. В констативния протокол е изписано какво е 

съдържанието на файла, като някои от изписаните в протокола 

данни са в криптиран архив. Докладвам го сега за запознаване.  

С вх. № ЦИК-04-01-17 от 4 октомври, оригиналът е получен 

под същия номер на 5 октомври, е получена покана, адресирана е до 

председателя на ЦИК, за участие като наблюдател на предсрочните 

президентски избори в Република Казахстан на 20 ноември. Колеги, 

докладвам ви го сега за сведение, тъй като мисля, че има доста време 

дотогава. Срокът е до 14 ноември да потвърдим. Докладвам го за 

сведение и запознаване.  

С вх. № НС-18-7 от 3 октомври сме получили предварителни 

заключения на мисията на ОССЕ за наблюдение на парламентарните 

избори в България на 2 октомври – версии на английски и на 

български език. Сочи се, че не се очакват коментари по документа, 

който ще бъде публикуван на интернет страницата на ОССЕ. 

Докладвам ви го за сведение.  

Това са моите доклади засега.  

Следващ докладчик е господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

от днес, вх. № НС-22-439/02.10.2022 г. има искане на право на 

отговор от Веселин Вълчев – кандидат и бивш областен управител 

на Сливен, по отношение на публикация във вестник „Труд“. 

Искането е адресирано както до главния редактор на изданието, така 

и до ЦИК, така и до Съвета за електронни медии. Докладвам го за 

сведение. Правото на отговор е към съответната редакция.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието на Централната избирателна комисия. Ще продължим в 

14,00 ч.  

 

(След почивката.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър 

ден, колеги!  

В залата сме осем членове на Централната избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. Госпожа Нейкова ме 

упълномощи да водя тази част на заседанието, докато се занимава са 

други неща.  

Продължаваме с четвърта точка.  

Заповядайте, колега Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви докладна 

записка от директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-

09-298 от днешна дата. Докладната записка е във връзка с получена 

фактура от „Нова Транслейт“ по Договор № 2 от тази година за 

извършване на преводачески услуги. Към докладната записка е 

представена фактурата и справка, извършена от администрацията 

във връзка с фактурираните услуги. Предлага се да бъде извършено 

плащането по така представената фактура.  

Предлагам ви въз основа на представените документи и 

докладната записка да приемем решение за одобряване изплащането 

на фактурата, която е в размер на 1124,64 лв. по цитирания от мен 

договор от тази година.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище. Не виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 1 

(Ерхан Чаушев).  
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Колеги, някой друг в „Административни преписки“?  

 

Минаваме към пета точка:  

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.  

В тази точка ще ви докладвам няколко неща. Колеги, във 

връзка с докладваното вчера постановление от Софийска районна 

прокуратура предоставих на юристите да изготвят становище дали 

има извършени административно-наказателни нарушения във връзка 

с установените данни по проверката. Във вътрешната мрежа в папка 

с моите инициали е публикувано становище на юрисконсулт Р.             

К.            , в което подробно е описана фактическата обстановка. 

Нейното мнение е, че липсват данни за извършено административно 

нарушение.  

Ако сте съгласни с това становище, мога да оставя известно 

време, тъй като е дългичко, да се запознаете и след последния 

доклад евентуално да гласуваме това становище да бъде върнато на 

прокуратурата, както е посочено в постановлението като становище 

на Централната избирателна комисия за липса на нарушение. Само 

да припомня, че това е във връзка с постановление с вх. № НС-09-

225 от 4 октомври.  

Следващият ми доклад е писмо от Софийския районен съд, 

вх. № НС-08-61 от 5 октомври. Писмото е от 10 състав на 

Наказателно отделение на Софийския районен съд по наказателно от 

общ характер дело № 2203/2021 г. Съгласно Определение на съда от 

13 септември се изисква от Централната избирателна комисия 

информация относно това в кой избирателен списък е вписан          

С.       Ф.       И.      с посочено ЕГН и при какви данни за 

негов адрес. И се моли да се изпрати изисканата информация в 

достатъчно ранен срок преди съдебното заседание, което е 

насрочено за 8 ноември от 14,30 ч.  

Колеги, смятам да възложа на юристите да подготвят 

отговор, че от определението на съда за изисканата информация не 

става ясно за кои избори става дума, най-напред. И с оглед от това в 



20 

зависимост от реда избори, че следва съдът да се обърне и да изиска 

информацията от общинската администрация по постоянния адрес 

на лицето, до който информация съдът има поради служебния му 

достъп до Национална база данни „Население“. В този смисъл 

смятам да върнем отговор. Ще подготвим такъв, ще го докладвам. 

Ако някой смята, че нещо друго трябва да посочим?  

Следващият ми доклад е жалба ас вх. № НС-15-400 от 

6 октомври. Колеги, припомням, това е препратена ни от РИК – 

Кюстендил, жалба от Р.  П.   Ч.  – кандидат за 

народен представител, която аз докладвах, мисля, вчера. Тя е 

постъпила и в Районната избирателна комисия. Районната 

избирателна комисия се е произнесла по тази жалба и я е оставила 

без разглеждане. Всъщност при нас се изпраща копие от жалбата, 

заявлението на секционната избирателна комисия и копие от 

решението на Районна избирателна комисия – Кюстендил. 

Докладвам ви го само за сведение, тъй като по тази жалба, 

постъпила и направо в ЦИК, ние сме се произнесли на 4-и.  

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е 

подготвен отговор до Софийския районен съд във връзка с 

докладваното вчера писмо от Софийския районен съд по 

наказателно административен характер дело № 10687/2022 г., с 

което съдът ни указваше в 7-дневен срок да представим 

доказателства по делото, както и да изясним обстоятелства за 

публикуваните данни. Подготвен  е отговор, като юрисконсултите са 

подготвили копия от документите, удостоверяващи поканата до 

лицето и връчването й за съставяне на акта за установяване на 

административно нарушение, въпреки че твърдението им е, че тези 

доказателства се намират в административната преписка. Ще ги 

изпратим отново, както и изразено становище във връзка с 

обстоятелството, че публикуваните данни са резултати от 

допитвания.  

Ще ви моля и с това  писмо да се запознаете и да гласуваме 

изпращането му, заедно с доказателствата, които са прикрепени към 
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него, а това са: писмо с изх. № ПВР/НС-20-8 от 21 януари, с което 

представляващият Информационна агенция „Блиц“ е поканен да се 

яви на 26 януари 2022 г. в 14,00 ч. в Централната избирателна 

комисия, за да се състави акт за установяване на нарушение, както и 

копие от транспортен етикет и обратна разписка, които 

удостоверяват получаване на пратката на адреса, който е посочен.  

Колеги, ако сте се запознали със становището до Софийския 

районен съд по наказателно административен характер дело 

№ 10687, да го подложа на гласуване?  

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, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, ако сте се запознали и със становището на 

юрисконсулт Кирилова във връзка с постановление от Софийска 

районна прокуратура, да го подложа на гласуване, като бъде 

оформено като становище на Централната избирателна комисия и 

изпратено на прокурор при Районна прокуратура К.  , тъй като 

от нас се изисква след приключване на работата по преписката 

нашето решение да бъде изпратено на прокуратурата. Припомням, 

че становището е, че няма извършени административни нарушения, 

свързани с предизборната кампания, а че са накърнени добрите 

нрави, които не се свързват с предизборна кампания. В този смисъл 

не е нарушение на правилата на Изборния кодекс.  

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, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  
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Следващият докладчик в тази точка е колегата Ганчева. 

Заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви жалба срещу 

решение на РИК 16. Жалбата е от Любомир Ангелов Чакъров – 

представител на Сдружение „Аз обичам Пловдив“. Жалбата е срещу 

решение на Районната избирателна комисия № 123-НС от 

2.10.2022 г.  

След като се запознах с преписката, РИК – 16, е разгледала 

сигнал на Любомир Чакъров, който е посочил пред РИК, че секции 

73, 80, 81, 82 и 100 в Район „Централен“ са затворени и недостъпни 

за гласуване, като сочи, че не е съобщено, не са разпространени 

съобщения чрез медиите или по друг начин да са премествани.  

Видно от преписката е, че Районната избирателна комисия е 

извършила проверка, установено е, че там, където се сочат секциите 

– „Професионална гимназия по битова техника“, поради ремонт на 

същата и на други учебни сгради секциите са преместени, като 

същото е оповестено по съответните начини както на интернет 

страницата на район „Централен“, така и в специална нарочна 

секция за избори за Народно събрание. В този смисъл Районната 

избирателна комисия с оглед и нормално протичане на изборния 

процес не е установила нарушение.  

Предвид което считам, че тяхното решение е правилно и 

законосъобразно. Жалбата е допустима, но разгледана по същество е 

неоснователна. Предлагам ви решение, с което да потвърдим 

решението на РИК – Пловдив, 123.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по доклада и предложения проект? Запознахте ли се, 

колеги с проекта?  

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, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 1553-НС/06.10.2022 г.  

Следващият докладчик е колегата Георгиев. Заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Вече нямам в тази точка. Докладвах 

го в „Административни преписки“ възможния сигнал.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Чаушев, заповядайте в „Жалби и сигнали“.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има проект на решение № 1527 по отношение на жалба от В.        

Д.   – областен координатор на ПП ГЕРБ срещу Решение 

№ 162-НС от 30.09.2022 г. на РИК – Разград. Преписката също е в 

моя вътрешна папка с вх. № НС-5-296.  

Каква е ситуацията по същество? Кметът на село Ясеновец от 

ДБ – Обединение, е публикувал снимка във Фейсбук, на която седи 

на едно бюро със знамена. Съответно е подадена жалба в РИК 18 по 

отношение на тази снимка за твърдяно нарушение на чл. 161, ал. 1 и 

чл. 182, ал. 1 с твърдение, че от тази снимка и видео имало 

политически послания в полза на партията и от тази снимка се 

виждало, че това било от кабинета на кмета на кметство Ясеновец. 

РИК се е произнесла, като е казала, че общо взето няма налице 

агитационни материали, видно от снимката и е казала, че съгласно 

§ 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс това 

въобще не са медийни услуги и не подлежат на проверка.  

Предлагам да оставим жалбата на В.  Д.        срещу 

Решение № 162-НС/30.09.2022 г. на РИК – 18, без разглеждане, тъй 

като жалбоподателят няма правен интерес, сигналът има само 

уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в 

административното производство, включително и право да обжалва 

отказа да се започне такова, съобразно практиката на Върховния 

административен съд, а и наша такава.  

Предлагам – без разглеждане.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Чаушев? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване да бъде оставена без разглеждане.  

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Георги Баханов и 

Красимир Ципов).  

Решението № 1554-НС/06.10.2022 г.  

Други жалби и сигнали? Не виждам.  

В „Административни преписки“ – колегата Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа има изготвен проект на писмо до главния 

секретар на Народното събрание и до началника на сектор НСО с 

оглед приключилата работа по приемането на документите от 

районните избирателни комисии и на данните от гласуването от 

секциите извън страната, както и на компютърната обработка, че 

може да бъде снета охраната. Днес в 15,00 ч. ще започне приемането 

на протоколите на секционните избирателни комисии от 

„Информационно обслужване“, послужили за повторно въвеждане 

на тези данни от гласуването и ще бъдат прибрани в хранилището.  

Моля да одобрим изпращането на писмо до Народното 

събрание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 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, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

писмото, което вчера ви докладвах за запознаване, от Печатницата 

на БНБ с приложен окончателен протокол, заедно с всички 
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необходими документи по изпълнението на Договор № 12 от 

31 август тази година между Печатницата на БНБ и Централната 

избирателна комисия за отпечатване на хартиените бюлетини.  

Извършена е проверка от отговорните длъжностни лица в 

администрацията на ЦИК. Представено е становище вх. № НС-26-

27-1 от 6 октомври тази година от главния юрисконсулт Н.                   

Ж., главния счетоводител Г.             М.         , съгласувано с 

директора на дирекция „Администрация“. Въз основа на 

прегледаните документи се установява, че сроковете, предвидени в 

договора, са спазени. Представени са всички необходими документи, 

а именно: приемо-предавателните протоколи, подписани на 

територията на Печатницата при предаването на упълномощени 

представители на районните избирателни комисии и на областните 

администрации, екземпляр от този протокол е представен в 

Централната избирателна комисия, съгласно решението за 

осъществяване на контрол при отпечатването на бюлетините. По 

същия начин са представени и товарителниците, с които се доказва 

доставката на бюлетините в областните центрове, подписани по 

надлежния ред. Представена е и справка за изпълнението по 

договора от различните печатници – Печатницата на БНБ и другите, 

които са подизпълнители по смисъла на чл. 209. Направена е 

проверка и по отношение на заявения тираж на бюлетините и по 

това е извършена констатацията в становището.  

Предлагам ви така, както е предложено, Централната 

избирателна комисия да приеме решение да се подпише 

представеният от Печатницата на БНБ окончателен констативен 

протокол с вх. № НС-26-27 от 4 октомври, да упълномощим 

председателя да подпише, да изпратим на Печатницата на БНБ един 

екземпляр от подписаните констативни протоколи.  

Плащането по договора се извършва след представяне на 

фактура и доказателства за заплащането на подизпълнителите 

„Демакс“ АД, „Демакс Ди Пи Ай“ АД и ЕА АД за изпълнените 

работи по техните договори.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по направения доклад?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

един проект на писмо до кмета на община Севлиево. Получили сме 

по електронната поща писмо с вх. № НС-15-398 от 6.10.2022 г. от  

М.     Н.        , която ни пише. Явно организацията в община 

Севлиево е оповестена и всички членове на секционните 

избирателни комисии знаят в кой период могат да получат 

възнагражденията си. В посочения период от време лицето няма да 

бъде в Севлиево, тъй като е студентка в гр. София.  

Предлагам да изпратим по компетентност писмото до кмета 

на община Севлиево с копие до госпожа М.     Н.        .  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо,  

макар да е за сведение, ще ви запозная малко по-подробно, вх. 

№ НС-22-464 от 5.10.2022 г. Лицето Е.   Х.  ни уведомява за 

проблемите, които съществуват в общинската администрация 

относно организацията на изборния процес. Уточнява, че не е 

доволен от работата на общинската администрация. Посочва, че в 

комуникацията между общинската администрация и полицията има 

сериозен проблем. Изрично подчертава и дава висока оценка за 

работата на Районната избирателна комисия в Седемнадесети 
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изборен район, като ги поздравява за добрата организация и 

приветливото отношение на членовете. Апелира за промени в 

общинската дейност.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: От коя община е?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Асеновград. Да не би да пропуснах 

да кажа коя община, защото май става дума за навсякъде в страната 

за проблеми в комуникацията и проблеми, които се срещат в 

организационно-техническата подготовка.  

Колеги, следващият ми доклад е по отношение на 

подготвените писма до общините, които са получили чрез трансфер 

средства за изплащане на възнагражденията на общинските 

избирателни комисии – докладна записка с вх. № ЦИК-09-

297/03.10.2022 г. Представени са проектите на писма до всички 

общини по списък, приложен към докладната записка, с одобрени 

изплатени възнаграждения на членовете на общинските избирателни 

комисии в изпълнение на указанията на министъра на финансите 

ДДС № 06 от 27 септември тази година.  

Предлагам да одобрим изпращането на писмата и за 

уведомяването на тези общини за получените средства под формата 

на трансфер в периода от 1 януари 2022 г. до 30 септември 2022 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от ОИК 

– Поморие, за одобрен предпечатен образец на бюлетината за кмет 

на кметство Порой за частичните избори на 23 октомври – вх. 

№ ЧМИ-15-103/05.10.2022 г. За сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието до 15,30 ч.  
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(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Продължаваме с доклади в точка четвърта – заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, изпратихме писмо, тъй като, 

според мен беше спешно да изпратим, във връзка с писмо с вх. 

№ ЧМИ-23-79, което докладвах в предобедната част. Това е екранът 

на електронната бюлетина за частичните местни избори на 

9 октомври в община Вълчи дол. Констатирано е, че при въвеждане 

на данните в електронната бюлетина е допусната грешка, като 

кандидат на партия „Възраждане“ под № 3 в електронната бюлетина 

независимият кандидат Георги Тодоров Георгиев е под № 4, като 

при изтегляне на жребия от Централната избирателна комисия 

съгласно Решение № 1405-МИ от 9 септември за партия 

„Възраждане“ е изтеглен № 4, № 3 е изтеглен за коалиция „БСП за 

България“, които не са регистрирали кандидат и № 5 е определен за 

независимия кандидат.  

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс независимите 

кандидати взимат следващия номер след последния на партия или 

коалиция, тоест в електронната бюлетина трябва да се коригира, че 

кандидатът на партия „Възраждане“ Николай Дяков Христов е под 

№ 4, независимият кандидат Георги Георгиев е под № 5. Изпратихме 

писмо в този смисъл на „Сиела Норма“ АД с изх. № ЧМИ-23-81, 

което се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, 

като им приложихме и копие от хартиената бюлетина, за да могат да 

извършат корекцията и да ни изпратят отново съдържанието на 

електронната бюлетина. 

Ще ви моля за последващо одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-04-99 от Министерството на електронното управление, с 

което във връзка с наше писмо от 4 октомври ни уведомяват, че в 

проверката на техническите устройства за машинно гласуване, на 

които по време на изборите се появи надпис „дневникът е 

подправен“, ще вземат участие четири лица, които заедно с 

представителя на Института за стандартизация, ще бъдат включени 

в списъка до ГД „Жандармерия“, след като преценим и от 

Централната избирателна комисия кой ще участва. Докладвам това 

писмо за сведение. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-22-468/05.10.2022 г. 

от Владо Вълков. Днес е пристигнало със същото съдържание – вх. 

№ НС-22-468-1/06.10.2022 г., с което моли да отговорим на жалбата, 

която е подал вчера, а така наречената жалба, въпреки че в мейла от 

5 октомври няма наименование „жалба“, той твърди, че има 

подозрения, че посочени от него с три имена и ЕГН членове на СИК 

от коалиция „Продължаваме промяната“ и „Демократична България 

– Обединение“, в София са гласували двойно – веднъж в списъка по 

местоживеене и втори път, под черта с декларация в секцията, в 

която са членове. Моли да обърнем внимание на факта, че става 

дума за нарушение в изборния ден. 

Аз бих казала, че гласуването два пъти е престъпление, а не 

просто нарушение, но обстоятелството дали има лица, които са 

гласували в нарушение на правилата на Изборния кодекс повече от 

един път, се установява след проверка на списъците, която се 

извършва от ГД ГРАО. В момента ви докладвам за сведение това 

писмо. Ако прецени Комисията, можем да върнем отговор, в смисъл 

че проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния 
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кодекс и повече от един път се извършва от ГД ГРАО на 

избирателните списъци. Информацията се получава в Централната 

избирателна комисия и ние ще проследим, след като получим тази 

информация, дали посочените от него лица са гласували в 

нарушение на правилата, както той твърди. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

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

1 (Любомир Георгиев). 

Продължаваме с доклади по административни преписки и 

определям госпожа Матева да води заседанието. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Матева. 

Уважаеми колеги, докладвам вх. № НС-04-03-349/06.10.2022 

г. В Централната избирателна комисия от ОД на МВР – Бургас, РУ – 

Приморско, е постъпило искане във връзка с разследване по 

досъдебно производство по описа на РУ – Приморско, за 

престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и молят да им бъде изготвена 

писмена справка относно едно лице с посочени три имена и ЕГН с 

постоянен адрес село Царево и искат информация дали е вписан като 

кандидат за народен представител в листата за предстоящите 

парламентарни избори на 2 октомври 2022 г.; от коя политическа 

партия, коалиция, инициативен комитет или като независим 

кандидат; кога е регистриран и под кой номер; има ли данни да е 

заличаван от листата като кандидат за народен представител и кога е 

бил заличен, на какво основание? 

Желаят да бъдат предоставени преписки от всички документи 

по вписването и заличаването, ако е налице такова на посоченото 

лице като кандидат за народен представител и молят за спешност. 
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Уважаеми колеги, тъй като още районните избирателни 

комисии действат, предлагам това писмо да бъде изпратено по 

компетентност на 2 РИК – Бургас, тъй като там е станала 

регистрацията, ако има такава регистрация, на това лице. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението на колегата Баханов? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с проекти на решения в точка първа. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпило е 

заявление с вх. № НС-22-481/06.10.2022 г. от Александър Христов 

Методиев със съответното ЕГН, регистриран като кандидат за 

народен представител от кандидатската листа на ПП „Движение за 

права и свободи“ в 26.Изборен район – Софийски, в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г. 

С оглед на това, че Централната избирателна комисия не е 

обявила списък А и списък Б съгласно чл. 298, ал. 3 от Изборния 

кодекс и в заявлението ясно е изразена волята на лицето да не бъде 

обявено за избран за народен представител, включително да бъде 

заличен от кандидатската листа на партия „Движение за права и 

свободи“, предлагам да приемем с решение Александър Христов 

Методиев с ЕГН, записано в проекта на решение, да не бъде обявен 

за избран за народен представител от листата на ПП  ДПС в 

26.Изборен район. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания. 

Моля, режим на гласуване. 



32 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1555-НС/06.10.2022 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Още едно заявление ще докладвам – 

с вх. № НС-22-479/06.10.2022 г., сме получили заявление от Николай 

Борисов Аргиров със съответното ЕГН.  

Със заявлението лицето иска да бъде заличено от 

кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ и да не 

бъде обявен за избран за народен представител от 26.Изборен район 

– Софийски. 

С оглед на така изразената воля съобразно и практиката на 

Централната избирателна комисия с посочените мотиви в проекта на 

решение предлагам Централната избирателна комисия да приеме 

решение да не обявява за избран за народен представител от листата 

на партия ДПС в 26.Изборен район – Софийски, Николай Борисов 

Аргиров със съответното ЕГН. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

има ли? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1556-НС/06.10.2022 г. 

Господин Чаушев, заповядайте с Вашия доклад в тази точка. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има три заявления с искане за необявяване за избрани народни 

представители в кандидатската листа на ПП „Движение за права и 

свободи“. 

Постъпило е заявление с вх. № НС-22-487/06.10.2022 г. от 

Димитър Георгиев Владимиров – регистриран кандидат за народен 
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представител от кандидатската листа на партия „Движение за права 

и свободи“ в Дванадесети изборен район – Монтана, с което иска да 

не бъде обявен за избран за народен представител в Дванадесети 

изборен район – Монтана, от кандидатската листа на партия 

„Движение за права и свободи“. 

Съгласно нашата практика Централната избирателна комисия 

приема, че заявлението по своята същност представлява искане на 

лицето да не бъде обявено за избрано за народен представител и 

предвид изричната му воля искането следва да бъде уважено. Също 

така счита, че тъй като заявлението е подадено преди обявяване 

имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 

от Изборния кодекс и обявяване на списък А и Б съгласно чл. 298, 

ал. 3 от Изборния кодекс, следва в списъка на кандидатите срещу 

името на лицето да се отбележи настоящото решение. 

Предлагам да приемем решение, с което да не обявяваме за 

избран за народен представител от листата на ПП ДПС в 12.Изборен 

район – Монтана, Димитър Георгиев Владимиров в произведените 

избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по този проект? 

Моля да гласуваме. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1557-НС/06.10.2022 г. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Следващото е заявление с вх. № НС-22-

483/06.10.2022 г. от Васил Маринов Николов, регистриран кандидат 

за народен представител в кандидатската листа на ПП ДПС в 

26.Изборен район – Софийски, с което се иска да не бъде обявяван за 

избран за народен представител в този район от кандидатската  

листа на ПП ДПС. 
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Заявлението по своята същност представлява искане на 

лицето да не бъде обявено за избрано за народен представител и 

предвид изричната й воля искането следва да бъде уважено. 

Заявлението е подадено преди обявяване имената на избраните 

народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс и 

обявяване на списък А и Б и следва в списъка на кандидатите срещу 

името на лицето да се отбележи настоящото решение. 

Въз основа на чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 от 

Изборния кодекс предлагам да приемем да не обявяваме за избран за 

народен представител от листата на ПП ДПС в 26.Изборен район – 

Софийски, Васил Маринов Николов в произведените избори на 2 

октомври. 

Предлагам да гласуваме това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1558-НС/06.10.2022 г. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Последното от моя страна е заявление с вх. 

№ НС-22-483/06.10.2022 г. от Кристина Цветанова Александрова за 

необявяването й за избрана за народен представител в Двадесет и 

шести изборен район – Софийски, от кандидатската листа на партия 

„Движение за права и свободи“ от изборите на 2 октомври 2022 г. 

Заявлението по своята същност представлява искане на лицето 

да не бъде обявено за избрано за народен представител и предвид 

изричната й воля искането следва да бъде уважено, тъй като и 

заявлението е подадено преди обявяване имената на избраните 

народни представители и обявяване на списък А и Б и следва в 

списъка на кандидатите срещу името на лицето да се отбележи 

настоящото решение. 
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Предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, 

ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия да 

приеме решение да не обявява за избрана за народен представител от 

листата на партия „Движение за права и свободи“ в Двадесет и 

шести изборен район – Софийски, Кристина Цветанова 

Александрова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1559-НС/06.10.2022 г. 

Прекъсвам заседанието за 10 минути. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Господин Войнов, заповядайте в Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

проверката, която ще извършим утре в склада на „Карго-партнер“, 

предлагам да изпратим писмо до ГД „Жандармерия“ с копие до 

„Карго-партнер“, Министерството на електронното управление, 

Българския институт за стандартизация и до „Сиела Норма“ АД, с 

което да укажем на ГД „Жандармерия“, че следва да бъдат 

допуснати в склада на „Карго-партнер“ следните лица: от страна на 

Централната избирателна комисия – Камелия Нейкова, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Росица Матева и Любомир Георгиев, както 

и експертите Г.    Б.    и М.    С.    , четиримата 

представители, които ни бяха подадени от Министерството на 

електронното управление, представителят на Българския институт за 
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стандартизация и представители на „Сиела Норма“ АД. Проекта на 

писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

доклада на господин Войнов има ли други предложения. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 

(Йорданка Ганчева, Севинч Солакова) 

Госпожо Матева, заповядайте в доклади по административни 

преписки. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам писмо с вх. № НС-23-374 от 

„Сиела Норма“ АД, които в отговор на наше писмо с изх. № НС-04-

175/06.10.2022 г. – се твърди в писмото, ни предоставят информация 

за извадените от машините смарткарти, флашпамети и батерии, 

които са отделени и налични в склада. Тъй като такова писмо с изх. 

номер на ЦИК няма, е уточнено допълнително с изпратен по-късно 

имейл, че това писмо е в отговор на наше писмо НС-23-

175/20.09.2022 г.  

С това писмо сме указали на „Сиела Норма“ АД на 1 октомври 

да получи от областните управители машините с инсталирана 

демоверсия на електронната бюлетина, да ги прибере в склада и след 

прибирането им, да извади комплекта смарткарти, флашпамети и 

батерии, като предаде на ЦИК по опис комплектите смарткарти и 

флашпамети за всяка една от машините. 

С това писмо изискахме и  ключа за софтуера за демоверсията, 

както и самия софтуер с демоверсия.  

Припомням, че в отговор на друго писмо, както обичайно се 

случва с Изпълнителя по договора, те изпратиха софтуера и 

ключовете за демоверсията.  

С това писмо ни отговарят, че ни предоставят информация за 

извадените от машините смарткарти, флашпамети и батерии, които 
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са отделени и налични в склада на „Карго-партнер“ – а къде е 

информацията, не е ясно. 

Допълнително ни предоставят опис и за откритите липси от 

комлектуването във върнатите СУЕМГ инсталирани с демо софтуер. 

На местата, където в приложения списък има нули, съответно е 

установена липса. Списъкът е във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали, има подпапка „Сиела“ и има ексел формат табличка, в 

която е посочено какво е открито във всеки куфар за всяка машина, 

като в изпълнение на указанията на Централната избирателна 

комисия в комплектуването на машините, инсталирани с демо 

софтуер, са добавили липсващи 217 броя адаптери и съгласно 

предварително предоставените на ЦИК цени за оборудване с тяхно 

писмо от 17 август, твърдят, че тези части се явяват извън 

гаранционно обслужване – цената на един брой адаптер е 120 лв. и 

прилагат фактура към това писмо – фактура № 0000520727 от 6 

октомври, с което претендират за плащане на 217 адаптери по 120 

лв. без ДДС или 26 хил. 40 лв. без ДДС. 

Колеги, считам, че това писмо по никакъв начин не е в отговор 

на писмото, което сме изпратили, тъй като, както ви прочетох, ние 

сме указали да бъдат извадени флашпаметите, смарткартите и 

батериите от машините, използвани за демонстрационни гласувания 

– тези 395, изпратени в страната, като комплектите смарткарти, 

флашпамети по опис за всяка машина, бъдат предадени на 

Централната избирателна комисия. 

Предлага да върнем отговор на „Сиела Норма“ АД в този 

смисъл – че указанията съгласно писмо НС-23-175 не са изпълнени и 

очакваме да ни бъдат предадени по опис 395 комплекта смарткарти 

за всяка машина, както и 395 комплекта флашпамети за всяка 

машина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Матева има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към точка шеста: 

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪК А И СПИСЪК Б ПО ЧЛ. 298, АЛ. 

3 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС. 

 В моя папка моля да се запознаете с проект на решение с 

проектен номер 1518 относно обявяване на списък А и списък Б по 

чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс. 

Колеги, с Раздел VІІ от Решение № 1547-НС/05.10.202 г. 

Централната избирателна комисия обяви предпочитанията, 

получени от всеки един от кандидатите за народни представители в 

изборите за Народно събрание, произведени на 2 октомври 2022 г., 

по многомандатни изборни райони и по кандидатски листи.  

Като съобразява броя на предпочитанията на всеки от 

кандидатите за народни представители, както и Решение 1548, 

Решение № 1549-НС; Решение № 1550-НС; Решение №№ 1551-НС; 

1555-НС, 1556-НС, 1557-НС, 1558-НС и Решение № 1559-НС на 

Централната избирателна комисия – всичките тези решения, са 

решения, взети по заявления на кандидати за народни 

представители, които са заявили пред ЦИК, че не желаят да бъдат 

обявени за избрани. 

Централната избирателна комисия подрежда кандидатите за 

народни представители според броя на получените предпочитания в 

списък А и списък Б поотделно за всяка кандидатска листа и за 

всеки изборен район. 

На посочените в проекта правни основания ви предлагам да 

вземем решение, с което ЦИК подрежда кандидатите за народни 

представители според броя на получените предпочитания в списък А 
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и списък Б поотделно за всяка листа и за всеки изборен район, 

съгласно приложението. 

Обвява списък А и списък Б по кандидатски листи на партии и 

коалиции и по изборни райони съгласно чл. 298, ал. 3 от Изборния 

кодекс. 

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

приложението към него. 

Колеги, има ли изказвания по проекта на решение? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1560-НС/06.10.2022 г. 

 

Преминаваме към точка седма: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА 

КАНДИДАТИ, ИЗБРАНИ В ДВА МНОГОМАНДАТНИ ИЗБОРНИ 

РАЙОНА, В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ. 

Проектен номер 1528 относно избрани кандидати за народни 

представители в два многомандатни изборни района. 

Колеги, проекта на решение, който ви предлагам е на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 299 от Изборния кодекс, както и 

наше Решение № 1547-НС от 5 октомври и Решение № 1560-НС, 

което току-що приехме. 

Предлагам ви с този проект на решение да обявим 

кандидатите, избрани в два многомандатни изборни района по 

кандидатски листи – изписани са в проекта на решение, със 

съответното посочване на партия, коалиция, име, ЕГН, и изборните 

райони. 
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Кандидатите за народни представители, избрани в два 

многомандатни изборни района, са длъжни в еднодневен срок от 

узнаването писмено да заявят в Централната избирателна комисия в 

коя листа желаят да останат избрани, капо посочваме откога тече 

еднодневният срок. 

Заявлението трябва да е в писмена форма, саморъчно 

подписано и да постъпи в Централната избирателна комисия в срока 

по т. 2. 

В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в 

указания срок, Централната избирателна комисия го обявява за 

избран за народен представител от изборния район, в който първо е 

регистриран за кандидат за народен представител, като поредността 

се определя от датата и часа на публикуване на интернет страницата 

на районната избирателна комисия на решението на РИК за 

регистрация на съответната кандидатска листа. 

Моля, да се запознаете с проекта на решение. 

Има ли изказвания, предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1561-НС/06.10.2022 г. 

Мисля, че това беше последното решение за днес. 
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Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре, 

7 октомври 2022 г., от 14,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 17,40 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенографи: 

Нина Иванова  

 

Стефка Аличкова 


