
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 264 

 

На 10 октомври 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова,  

Димитър Димитров, Гергана Стоянова,  

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,  

Севинч Солакова, Любомир Георгиев 

3. Доклади по дела, жалби и сигнали 

Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров 

4. Проекти на решения относно обявяване на народен 

представител. 

Докладва: Росица Матева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Любомир 

Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

Отсъстват: Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов. 

Заседанието бе открито в 13.20 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 
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* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Девет членове сме в залата. В отпуск са колегите Ципов и 

Ганчева. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване – с докладчик господин Войнов.  

2. Доклади по административни преписки – с докладчици – 

аз, господин Димитров, госпожа Стоянова, госпожа Стойчева, 

госпожа Георгиева, госпожа Солакова 

3. Доклади по дела, жалби и сигнали – с докладчици 

госпожа Матева и господин Димитров. 

Може би ще имаме и една нова точка – проект на решение за 

обявяване на народен представител – с докладчик госпожа Матева. 

Имате ли предложения по дневния ред?  

Господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Може би в доклади по 

административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.  

Друг? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против - няма. 

 

Господин Войнов, заповядайте в точка първа от дневния ред 

 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо от ОИК – Вълчи дол, с 

вх. № ЧМИ-15-106, с което ни изпращат тяхно решение относно 

определяне на техници, които да осигуряват техническата 
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поддръжка на СУЕМГ в частичните избори за кмет на община 

Вълчи дол.  

Ще припомня, че изпратихме определените от „Сиела Норма“ 

АД техници, които да извършат техническа поддръжка на машините 

в изборите, а колегите са взели решение, с което възлагат на кмета 

на община Вълчи дол да сключи договор с определените технически 

лица. Във връзка с това, предлагам да им изпратим писмо, с което да 

ги уведомим, че имаме договор със „Сиела Норма“ АД. 

Изпълнителят се задължава да осигури необходимия брой техници и 

че кметовете на общините не следват да сключват договори с 

определени технически лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против - няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо с вх. 

№ ЧМИ-23-82. Писмото е от „Карго-партнер“ ЕООД. Молят, във 

връзка с предстоящият прием на експедиция на машини за 

предстоящите местни частични избори, а също така и с прибирането 

на машините от Министерство на външните работи, да бъде 

осигурен достъп на няколко лица до халето, в което съхраняват 

СУЕМГ в периода до 31 октомври. Всичките лица, които са 

посочени са проверявани от МВР и ДАНС. Така, че предлагам да 

изпратим писмо до Главна дирекция „Жандармерия“, да им бъде 

осигурен достъп на тези лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 



4 

 

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

против - няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, постъпило е писмо от 

„Смартматик“ с вх. № НС-23-383. С него те ни молят, във връзка с 

предстоящото участие на „Смартматик“ в търг за обществени 

поръчки извън Република България да ни предостави документ – 

удостоверение за опит, като са приложили текст.  

Предлагам за запознаване на този етап да остане и да го 

обсъдим на работна група. 

Постъпили са две писма от Главна дирекция „Жандармерия“ 

с вх. № НС-04-02-354 и № ЧМИ-04-02-27. С тях ни уведомяват, че са 

създали организация за внасянето в склада на „Карго Партер“ ЕООД 

на 65-те машини, които бяха в Централната избирателна комисия и 

допускане на представители на ЦИК, МЕУ, БИС и „Сиела Норма“ 

АД съгласно предоставения списък. С другото писмо ни уведомяват, 

че са създали необходимата организация да бъдат изкарани броя 

машини за частичните избори във Вълчи дол.  

Докладвам ги за сведение. 

Уважаеми колеги, четири писма са постъпили от граждани с 

горе-долу подобен текст, даже в едното се заявява, че по Закона за 

достъп до информация питат къде е публикувана или ще се 

публикува ли информацията за преброяването на контролните 

разписки от изборите на 2 октомври 2022 година. 

Предлагам на четиримата граждани да им изпратим писма с 

текст, че приложенията с контролното преброяване на разписки от 

машинното гласуване са публикувани на интернет страницата на 

ЦИК до резултатите за всяка СИК, във файла „контролно 

преброяване“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на господин Войнов, тъй като няколко са такива 

запитванията от граждани, освен отговорът до тях, предлагам да 

публикуваме в този смисъл и съобщение на интернет страницата на 

ЦИК, тъй като се проявява интерес към преброяването на 

контролните разписки. 
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Имате ли други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против - няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, само за информация, във връзка с 

протоколното решение на ЦИК днес с колегата Георгиев докарахме 

13-те броя СУЕМГ, за които в петък ходихме на проверка. Те са 

заключени в съответната стая. Всички са пломбирани.  

Също така получихме от „Сиела Норма“ АД смарт картите и 

флашките от машините с инсталирана демо версия, за което са 

съставени приемо-предавателни протоколи. 

За информация ви го докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка засега това Ви бяха докладите. 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред. 

 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колеги, в тази точка ще ви докладвам от моя папка с днешна 

дата. С вх. № НС-04-03-60 от 10.10.2022 година сме получили писмо 

от Главна дирекция „ГРАО“, от господин Гетов, който ни уведомява, 

че в изпълнение на Изборния кодекс и наше Решение № 1474 са 

приели избирателните списъци за гласуване в изборите на 2 

октомври 2022 година и е стартирала проверката за гласуване в 

нарушение на правилата.  

Използва възможността да изкаже благодарността си към 

Централната избирателна комисия за добрата организация по 

подготовката за изборите за народни представители на 2 октомври 

2022 година, както и за своевременно взетите решения на ЦИК, 

спомагащи за изпълнението на задачите на Главна дирекция „ГРАО“ 

и се надяват за в бъдеще съвместната ни работа да бъде все така 

успешна и ползотворна.  
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Колеги, използвам случая и ние да изкажем нашата 

благодарност към господин Гетов и Главна дирекция „ГРАО“ за 

доброто взаимодействие във връзка с произвеждането на изборите. 

Колеги, следващият ми доклад е с вх. № НС-03-56 от 

07.10.2022 година. Това е писмо от министър-председателя във 

връзка с Решението на Министерския съвет за съхранение на 

машините за гласуване. 

Моля, да се запознаете с неговото съдържание. 

Колеги, следващ докладчик в тази точка е господин 

Димитров. 

Заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател. 

Колеги, имам няколко писма и доклади, които са от 

предходни дати.  

Ще започна с това в папка „ЦИК Украйна“, с която на нас ни 

е препратено едно обръщение към членовете, които в Кейптаун ще 

се срещнат за Седмата годишна среща на А-WEB. Призивът е 

Беларус и Русия да бъдат отстранени от тази организация. Може да 

го видите като оригинален текст и като превод в папката „ЦИК 

Украйна“. 

В папка „ЦИК Молдова“ докладвал съм ви веднъж за 

сведение и запознаване, че на 21-22 ноември ще се състои 

отбелязване на 25 години от създаването на ЦИК Молдова. 

Осигурено е присъствие, което означава хотел и храна за двама 

членове, които би трябвало да съобщим кои ще бъдат. Работният 

език – румънски, английски, френски и руски. Последното е важно 

не заради друго, защото ако се включим в международен формат, е 

добре да настояваме за използването като работен език на руски, не 

заради друго, а за поддържане на малко по-широк формат на достъп, 

тъй като в края на краищата каквато и да е международната 

ситуация в момента, писмото, в което е № 07-121/1 от 06.10.2022 

година деликатно са ни помолили да направим нещо като кратко 

видеосъобщение от минута-минута и половина или някакво писмено 
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съобщение със снимка от лична карта, за да бъде публикувано в 

социалните мрежи. С една дума – да ги поздравим. Това са ни 

помолили по някакъв начин за тяхната 25-годишнина. В момента го 

докладвам за запознаване. Ако решим, че някой ще участва, 

колегите, които желаят да пътуват до там, е добре сами да пожелаят, 

вместо да посочваме. Добре е да участваме в каквито и да е такива 

формати, които в този случай са дори регионални, не заради друго, а 

заради не изглеждаме като хора, които не желаят контакт. 

Това е напомняне, а поканата е с № 07-121 от 21.09.2022 

година. Имаме доста време. В Кишинев ще бъде. Осигурени са хотел 

и храна за до двама души. Обяснявам какво е записано в поканата. 

Имам също да докладвам напомнянето за подкрепа при 

създаването на организация, която ще замени АСЕЕЕО, но я отлагам 

за следващ път, за да ви докладвам по-подробно всички идеи, 

свързани със статута на различни видове членове. Тези, които са 

постоянни са изборен орган, такива, които са се присъединили – 

почетни, и т.н. Ще ви докладвам този доклад, който е с № 07-3-70/4 

от 04.10.2022 година на следващото или по-следващото заседание. 

Това са докладите ми в точка „Доклади по административни 

преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо до 

Софийска градска прокуратура, Следствен отдел, проектен № 42-92 

в моя папка във връзка с изпратено от тях писмо № НС-09-232 от 

06.10.2022 година за предоставяне на заверен препис от страница 

към списък за гласуване във връзка с провеждане на досъдебно 

производство в Софийска градска прокуратура.  

Моля, да бъде гласувано изпращането на така поискания 

заверен препис от документ със съответното придружително писмо, 

чиито номер ви цитирах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против - няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам също така 

входящо писмо с № НС-23-381, това е писмо по имейл, получено от 

застрахователя, с който имаме сключен договор за застраховка на 

машините за гласуване по повод предходно от нас изпратено писмо, 

с което уведомяваме застрахователя, че машините с демо версиите и 

машините от гласуване в страната на 2 октомври 2022 година са 

прибрани обратно в склада. Информират ни, че имаме допусната 

грешка в така отправеното уведомление, поради което в моя папка 

съм подготвила писмо, с което коригираме тази допусната грешка 

при цитиране на номерата на предходните добавъци. Затова моля, да 

бъде гласувано това писмо в корекция, което да изпратим към 

застрахователя, за да се отрази правилно за машините, които са 

прибрани вече в склада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против - няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, още един доклад имам. 

Докладвам ви постъпило писмо от Върховна касационна 

прокуратура, Отдел „Специализиран“, с № НС-09-234 от 06.10.2022 

година, с което писмо са ни изпратили сигнал от гражданина 

господин В. , който т.нар. сигнал е едно писмо, с което 

господинът се оплаква от това, че счита за нарушение на неговите 

права по Изборния кодекс и по Конституцията, тоест – че е бил 

препятстван да гласува на 2 октомври 2022 година, тъй като той, 
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както е записал, е разполагал с документ за самоличност – 

задграничен паспорт. 

Върховна касационна прокуратура ни изпраща това писмо с 

искане да уведомим подателят на сигнала за предприети от нас 

действия.  

Предлагам ви, в моя папка има проект на писмо, което да 

бъде адресирано в отговор до Върховна касационна прокуратура, с 

копие до господин В.  на посочения от него адрес за контакт, в 

което писмо предлагам да бъде отговорено с посочване на 

приложимия текст от Изборния кодекс, който на основание чл. 263, 

ал. 1 регламентира по какъв начин секционните избирателни 

комисии идентифицират избирателите при подаване на гласа им в 

изборния ден. Също така да добавим, че тази информация, с това 

разписано законово задължение Централната избирателна комисия е 

предоставила на вниманието на гражданите на интернет страницата 

си, като се посочва конкретно на кое място и в коя рубрика е 

посочен отговор на този въпрос. 

Моля, да се запознаете с текста на писмото и да гласуваме 

изпращането на отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против - няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия във връзка с предстоящата среща с представителите на 

Мисията за наблюдение на избори. 

Ще продължим в 15.30 часа. 

 

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

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Продължаваме с Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия на 6 октомври 2022 г. са постъпили общо 22 писма от 

Комисията за защита на личните данни, в които е посочено, че на 

заседание, проведено на 23 август 2022 г., Комисията за защита на 

личните данни се е самосезирала във връзка с обработването на 

лични данни на починали лица от страна на политически партии и 

коалиции при произвеждане на изборите за народни представители. 

В тази връзка и на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета Комисията за защита на 

личните данни моли Централната избирателна комисия да 

предостави заверени копия на хартиен носител на съответните 

страници от списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията 

на съответната политическа партия в Централната избирателна 

комисия за участие в изборите за народни представители. Всички 

тези заверени копия са подготвени от отдел „Регистри“ и след 

одобрение от страна на Централната избирателна комисия могат да 

бъдат предоставени на Комисията за защита на личните данни. В 

папка с моите инициали има придружително писмо, с текста на 

което може да се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Стойчева има ли изказвания? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Едно допълнение към моя доклад. 

Пропуснах да отбележа, че се изискват и заверени страници от 

подписките на издигнатите независими кандидати, и съответно 

уведомяваме с това писмо, че те се съхраняват в съответната 

районна избирателна комисия, а не в ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

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

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Имате ли друг доклад? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: В Централната избирателна комисия 

е постъпило писмо от омбудсмана госпожа Ковачева, която сочи, че 

във връзка с постъпила жалба в институцията на омбудсмана, в 

която се твърди, че областният управител на област Разград е 

предприел действия във връзка с произвеждането на избори, 

превишавайки правомощията си, и по-конкретно в жалбата се 

сочело, че са давани указания как да се извършват проверките, 

изискуеми за прилагането на чл. 37 от Изборния кодекс, като се 

отбелязвало, че никъде в Кодекса и в решенията на ЦИК не е 

посочено кога една проверка е неуспешна по смисъла на чл. 37, ал. 

3а, т. 2. От страна на омбудсмана се иска предоставяне на становище 

от Централната избирателна комисия. 

Колеги, предлагам да отговорим, че във връзка с постъпилото 

писмо информираме, че редът за образуване на секции за гласуване 

на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия е 

уреден подробно в Раздел III от Решение № 1399-НС от 8 септември 

2022 г. на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по това предложение? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във връзка с изпълнение на 

Договор № 13 от 30 август 2022 г. между Централната избирателна 

комисия и „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД с вх. № НС-25-13/4 от 7 

октомври 2022 г. сме получили сертификати за реализираните 

излъчвания в „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД на материалите от 
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разяснителната кампания на Централната избирателна комисия. 

Докладвам за сведение и за приобщаване на съответните материали 

към договора по изпълнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-

22-514 и 22-514/1. Това е писмо, което сме получили от Д.                

Ф.   , в което той ни пише, че е преминал за няколко дни 

през няколко общини и е констатирал, че масово не са премахнати 

агитационните материали. Изброява общините. Изпратил ни е и 

набор от снимки, повече от които, за съжаление, са доста неясни, 

мрачни и не установяват нито заснетото място, нито пък имат 

обозначение точно от коя община са. 

Във връзка с чл. 187, ал. 3 партиите, коалициите и 

инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден следва 

да премахнат поставените от тях агитационни материали. Очевидно 

тези снимки, които са ни предоставени, са направени в седмицата 

непосредствено след изборния ден и в тази връзка ви докладвам това 

писмо за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  

Следващ докладчик – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа за запознаване ще ви докладвам няколко докладни записки 

във връзка с изпълнение на граждански договори: вх. № ЦИК-09-300 

от 10 октомври 2022 г., вх. № 09-277/1 от 6 октомври 2022 г. и вх. № 

ЦИК-09-287/2 от 10 октомври 2022 г. За запознаване ви ги 

докладвам. 

За запознаване ви докладвам и писмо от главния секретар на 

Народното събрание, ПВРНС-02-1/1 от 7 октомври 2022 г. Виждате, 

че във връзка с ремонтните дейности трябва да се предадат 

помещенията, които се намират в крилото, в което се извършва този 

ремонт. Тъй като са посочени и архивохранилищата, в момента 

знаете, че тече работа по архивирането на документите от 

произведени избори и национални референдуми, в тази връзка ще 
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постъпи допълнителна справка за състоянието, в което са 

помещенията и кога ще може да бъдат освободени. 

За сведение ви докладвам и писмо от община Стралджа, 

област Ямбол, вх. № НС-06-174 от 07.10.2022 г. Изпратени са и 

всички документи в изпълнение на Решение № 1244 за отваряне на 

помещения с изборни книжа и материали от произведените 

президентски избори и национален референдум през 2016 г., както и 

от Европейски парламент 2019 г., избори за общински съветници и 

кметове. Съхраняват се в това помещение и от изборите за Народно 

събрание на 4 април и 11 юли 2021 г. с цел извършване и предаване 

на „Държавен архив“ – гр. Ямбол, на тези документи, чийто срок на 

съхранение е изтекъл. Приложени са документите съгласно Решение 

№ 1244 на Централната избирателна комисия. 

За сведение ви докладвам и писма, които сме получили от 

Общинска избирателна комисия, в случая Стара Загора и Мездра, за 

одобряването на предпечатния образец на бюлетината за частичните 

избори за кмет на 23 октомври 2022 г. 

На този етап приключих. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам най-напред за 

запознаване постъпило заявление от господин Я.  Т. , 

регистриран като представител на коалиция във връзка с участие в 

процеса на удостоверяване по чл. 213а от Изборния кодекс. 

Подготвил съм, в папката с мои инициали може да видите както 

заявлението с вх. № НС-11-71/10.10.2022 г., така и проекта на 

отговор. Заявлението е постъпило в Централната избирателна 

комисия днес, а отговорът предлагам да бъде, ако комисията реши 

да приеме да има отговор на това заявление, под формата на писмо 

от Централната избирателна комисия и да бъде изпратено по 

декларирания от господин Т.   електронен адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Георгиев има ли изказвания и 

предложения по текста? 
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Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Запознах се със заявлението, което е постъпило от господин 

Я.     Т.    , който желае да му бъде предоставен – не само на него, 

разбира се, а на всички регистрирани представители, включително и 

на партии, и на коалиции, софтуер на софтуера на проведените 

преди една седмица избори за Народно събрание, като 

мотивировката е с цел прозрачност. Знаем, че темата е 

общественозначима, и ние в отговора пишем, че съгласно наше 

решение на 28 септември 2022 г. Министерството на електронното 

управление осигури достъп до изходния код на регистрираните 

представителите на партиите и коалициите. 

Аз предлагам да изпратим имейл на господин Я.    Т.    

или по телефона, тъй като в заявлението е подал само телефон, 

доколкото виждам, без имейл, а колегата докладчик е намерил 

имейл адреса на същия по регистъра, в който са били регистрирани в 

Централната избирателна комисия, и е подготвил отговор, който да 

бъде изпратен на този имейл. Предлагам или по телефона 

докладчикът, или с нарочен имейл да се свърже с подателя на 

заявлението и да уточнят точно какво иска по повод сорс код, как да 

бъде предоставен, в какъв вид. След като казваме, че е бил 

предоставен от Министерството на електронното управление, явно 

има нещо, което, или не е присъствал представителят тогава, или…  

Тъй като тук не сме специалисти. Не знам в какъв вид е бил 

представен този код, не съм присъствал на това представяне или 

презентация от Министерството на електронното управление, но 

предложението ми е за уточняващи въпроси. Тоест какво има 

предвид при предоставяне на сорс кода на проведените избори? И 

едва след това, ако е бил предоставен във вид на 28 септември и 

въпросният представител не е присъствал, или не му е станало ясно, 

или иска допълнителни разяснения по този сорс код, или да се 

направят допълнителни проверки, просто да уточни и тогава да 

вземем решение да му отговорим. Благодаря ви. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев, 

заповядайте. 

Вие не бяхте ли на това представяне? Мисля, че бяхте 

изпратен от ЦИК. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз всъщност във връзка с казаното от 

колегата Баханов. На практика заявлението е доста неясно, защото 

не става ясно този господин кой сорс код за кой софтуер изисква. То 

е адресирано до „Сиела Норма“ АД, но той е посочил, че е лице, 

което е регистрирано като наблюдател в процеса на удостоверяване 

по чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс, както и че е адресирано освен 

в Централната избирателна комисия и Министерството на 

електронното управление, и до „Сиела Норма“ АД. Това ни води до 

извода, че той иска кода за софтуера за машинното гласуване, а 

както в подготвения отговор е казано, е предоставен достъп до този 

код. Иначе имаме и други софтуери, като обработват резултата, и 

съвсем възможно е по начина, по който е записано, да бъде 

предоставен софтуерът, чрез който бяха произведени изборите. Във 

връзка с по-голямата прозрачност при обработка на резултатите да 

се иска кодът на софтуера на „Информационно обслужване“ за 

обработка на резултатите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Считам даже изказването на колегата 

Матева в потвърждение на моето искане, тъй като тя самата каза, че 

наистина е неясно заявлението така, както е написано, кой код точно 

иска, за каква нужда иска и какво иска да направи с този код, как да 

бъде изследван, как да бъде предоставен. Точно в тази връзка беше и 

моето искане, първоначалното, за уточняване. Колегата докладчик, 

ако е съгласна и Централната избирателна комисия, да се свърже – 

било по телефон, било на имейл, с лицето и да го попита конкретно 

какво точно иска, за да знаем коя от институциите, до които е 

адресирано заявлението, може да му съдейства, и на останалите 

партии и коалиции, и на останалите представители на партиите и 
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коалициите. Тъй като водеща в изборите е Централната избирателна 

комисия, всички сме съгласни с това становище, и Централната 

избирателна комисия преценява със свое решение, както е написано 

и в отговора, дали да предоставя и в какъв вид да предоставя 

различните видове кодове, а Министерството на електронното 

управление и „Сиела Норма“ АД са само един вид подизпълнители. 

Тоест изпълняват решенията на Централната избирателна комисия, а 

тя решава какво да се предостави и в какъв вид да се предостави.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Макар че предложението на колегата Баханов 

не се разминава с предложеното от докладчика според мен. Ние 

можем да му отговорим на заявлението, такова каквото е подадено, а 

той, ако иска нещо допълнително, предполагам, че отново ще се 

обърне към ЦИК или към Министерството на електронното 

управление. 

Господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам все пак да гласуваме и 

да изпратим така приготвения първоначално отговор на 

електронната поща на по-рано регистрирания при нас представител 

на коалицията, и това е моето предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: А моето предложение? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Първо основното, 

твоето е различно по същество. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моето предложение няма ли да се 

подложи на гласуване, госпожо председател,… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Казах ви, колега 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: …тъй като беше предложение за 

допълнение на писмото? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вашето 

предложение е… 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Тоест, ако се гласува, няма въобще това 

предложение да се подложи на гласуване, така ли? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вашето 

предложение, колега, е ново по същество. Първо се подлага 

основното. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не е ново по същество. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Как да не е? Да не 

се изпраща. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз казах, че не съм против текста, 

който е направен в становището на колегата Георгиев, но просто да 

има едно изречение за уточняване точно лицето заявител какво иска. 

Какво е ново по същество, не разбирам? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Баханов, 

толкова заявления постъпват в ЦИК, никога не сме изпращали 

уточняващо заявление. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Добре, сега защо коментирате моето 

предложение? Аз предлагам да го поставите на гласуване, и това е, 

без да го коментирате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще го поставя, ако 

основното предложение не събере достатъчно мнозинство, тъй като 

вашето е ново по същество.  

Колеги, моля, режим на гласуване на предложението на 

господин Георгиев, а предложението на колегата Баханов е ново по 

същество и ще бъде подложено на гласуване, ако това не събере 

необходимото мнозинство. 

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

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

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

Димитров). 

Колеги, това предложение събра необходимото мнозинство, а 

заявителят винаги може да отправи допълнително искане към 

Централната избирателна комисия, което е относимо към настоящия 

момент, по всяко едно време, както всички останали граждани. 
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Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласувах против изпращането на това 

становище, въпреки че, както заявих в изказването си и направеното 

предложение за допълнение на писмото, абсолютно съм съгласен с 

този текст, дето беше гласуван в момента от Централната 

избирателна комисия, с двама против. Искам да се направи едно 

допълнение към становището или писмото от ЦИК, в което да 

приканим лицето заявител да уточни точно какво иска. Нищо от 

това, което е написано, не е неистина. Вярно е това, което е 

подготвил колегата докладчик, но не виждам защо Централната 

избирателна комисия се възпротиви на предложението ми да 

уточним с едно изречение от лицето какво точно желае да му бъде 

предоставено, а не да пращаме този отговор, както каза 

председателката, пък лицето, ако искало, пак можело да уточнява. 

Да, наистина всеки може да уточнява колкото пъти си иска, но 

просто спестяваме време, а и с това гласуване и отказа да се приеме 

моето предложение за допълнително уточнение води до това, че пак 

ще стане, че все едно Централната избирателна комисия нещо крие, 

нещо не иска да предостави, и то на регистриран наблюдател 

съгласно Изборния кодекс. Сами се вкарваме в не знам какво. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, макар че 

отрицателен вот не се коментира, в друг смисъл ще направя 

предложение. Тъй като има интерес към въпроса, свързан с 

предоставяне на изходния код, предлагам в смисъла на писмото, 

което беше изготвено от колегата Георгиев, да публикуваме 

съобщение на Централната избирателна комисия – че Централната 

избирателна комисия с решение е определила реда за осигуряване на 

достъп до изходния код и процедурата по осигуряване на този 

достъп е извършена от Министерството на електронното управление 

на 28 септември 2022 г. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Това съобщение откъде произтича, от 

какъв ред? Нещо колебания ли имаме? Това самоинициатива на 

Централната избирателна комисия ли е? 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Съобщенията на 

ЦИК не са само по заявления. 

Колега Баханов, аз не мога да разбера защо трябва да се 

вкарва Централната избирателна комисия в тема, по която няма 

отговорност и не е нещо, което не е свършила?! Ние сме си 

изпълнили правомощията по закон, предоставен е изходният код и 

ако някой е желаел, и още повече е бил регистриран като 

правоимащ, да му се осигури този достъп, ако не го е направил, това 

не е в отговорностите на ЦИК. Ако вие имате повече информация в 

тази посока, запознайте комисията. Аз не знам дали… 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз мисля, госпожо председател, че тези 

коментари и тези внушения,… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може ли да не ме 

прекъсвате? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: …дето ги правите в момента… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

отношение на съобщения има ли други предложения?  

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Подобна заявка имаше и от 

господин Божанов. Аз не знам, той регистриран ли е като…? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Преди изборите няколко пъти 

публично повтори, че иска изходния код. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Доколкото 

разбирам, е регистриран. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, така е. Извинявам се! 

Питам: формално поискал ли е някакъв достъп, въобще нещо 

допълнително, освен това, което…? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Поне на мен не ми е 

известно. Още повече това заявление е адресирано до 

Министерството на електронното управление и до „Сиела Норма“, 

незнайно защо. 
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Колеги, има ли други предложения за съобщение във връзка с 

осигуряване на достъпа до изходния код, както и да бъде изпратено 

и като съобщение до медиите? 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 2 (Георги Баханов, Димитър Димитров). 

Господин Георгиев, имате ли друг доклад? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Всъщност имам да докладвам за 

сведение писмо от Общинска избирателна комисия – Каспичан, 

област Шумен, с което ни предоставят копие от решение на 

комисията № 198-МИ от 9 октомври 2022 г., с което Общинската 

избирателна комисия – Каспичан, е констатирала прекратяване на 

пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в 

листата за избран. Това за сведение. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към следващата точка: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матев. 

 РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, вх. № НС-

08-54/1 от 7 октомври 2022 г. от Софийски районен съд, Наказателно 

отделение, 96 състав, с което ни молят да ги информираме дали 

лицето В,   М.  Г.  , с посочено ЕГН, е получил 

мандат, респективно е конституират като народен представител. 

Като молбата е отговорът да бъде върнат по факс, който е посочен, 

или по имейл. 

Припомням, колеги, че на 29 септември 2022 г. по същото 

дело от същия състав, а делото е от наказателен частен характер 

14835/2020 г., бяхме получили писмо да информираме дали е 

регистриран като кандидат за народен представител. Тогава въз 

основа на извършената от мен проверка установихме, че лицето е 

регистрирано като кандидат за народен представител. Сега ви 
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информирам, че извърших междувременно проверка и лицето не е 

избрано за народен представител, тъй като политическата сила, 

която го е издигнала като кандидат, не преминава 4-процентната 

бариера. Така че ви предлагам да върнем на Софийски районен съд, 

Наказателно отделение, 96 състав, отговор в смисъл, че лицето        

В.   М.  Г.  , с посочено ЕГН, не е избрано за 

народен представител. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение жалба 

с вх. № НС-23-357/2 от 10 октомври 2022 г. Жалбата е подадена от 

Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ против 

Решение  № 136-НС от 1 октомври 2022 г. на РИК 23 – София, което 

е потвърдено с Решение № 1545-НС от 5 октомври 2022 г. на 

Централната избирателна комисия. Жалбата е подадена чрез 

Районна избирателна комисия 23 – София, до Административен съд 

София-град, така че би следвало административната преписка по 

жалбата да бъде окомплектована от 23 Районна избирателна 

комисия, затова ви го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги, получили сме с вх. № НС-20-84 от 6 октомври 2022 г. 

становището на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД по повод на един сигнал, 

постъпил от господин Ковачев, с който той задава различни въпроси 

и се счита, че му е отнето правото да получава свободна от цензура 

информация по повод на дебата, който се състоя в БТВ. За сведение, 

разбира се. Становището е изпратено още на СЕМ, както е и 

адресирано, разбира се, до СЕМ. Това становище е върнато и на 
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подателя на сигнала Андрей Ковачев, който се представя като жител 

на кв. „Витоша“. Благодаря ви. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към последната точка: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА 

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви две заявления. Заявление с вх. № НС-

10-53/10.10.2022 г. от Юлиян Каменов Губатов, който е бил 

кандидат за народен представител от листата на Политическа партия 

„Възраждане“ в Трети изборен район – Варна, и е обявен с Решение 

№ 1564 от 07.10.2022 г. за народен представител; както и Заявление 

№ НС-10-54/10.10.2022 г. от Светослав Тодоров Тодоров, с посочено 

ЕГН, който заявява желанието си да се откаже и да не бъде обявяван 

за избран от листата на партия „Възраждане“ от Трети изборен 

район – Варна. 

Колеги, припомням, че във Варна партия „Възраждане“ има 

два мандата. В списък „А“ е бил определен Костадин Тодоров 

Костадинов. Тъй като е избран от два района, е избрал да бъде 

обявен от друг изборен район, а не от Варненски, поради което с 

Решение № 1564-НС Централната избирателна комисия обяви за 

избрани Николай Кръстев Костадинов и Юлиян Каменов Губатов. 

Сега въз основа на подаденото заявление от Юлиян Каменов 

Губатов и от следващия в листата под № 4 Светослав Тодоров 

Тодоров ви предлагам да вземем решение, с което, въз основа на 

подадените заявления, да заличим от листата Юлиян Каменов 

Губатов, както и да не бъде обявяван Светослав Тодоров Тодоров за 

народен представител, като бъде отбелязано срещу имената им в 

списък „Б“ обстоятелството и решението, въз основа на което това 

се е случило, и да обявим за избран за народен представител от 

Трети изборен район – Варненски, Коста Георгиев Стоянов, с 

посочено ЕГН, под № 5 от листата на партия „Възраждане“ на 
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мястото на Юлиян Каменов Губатов. Като първият диспозитив да 

бъде: „Да не обявява за избран народен представител от списък „Б“ 

Светослав Тодоров Тодоров.“ Решението подлежи на обнародване в 

„Държавен вестник“ и следва да бъде изпратено едновременно с 

Решение № 1564 до главния секретар на Народното събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Колеги, това решение е № 1565-НС. 

Колеги, връщаме се в точка първа. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от IT експертите към ЦИК с вх. № НС-23-385. На него ни 

изпращат процедура за изследване на ТУМГ, спрени с протокол от 

ЦИК поради технически причини. Процедурата е в екселската 

таблица, която е в моя папка. Тъй като се изисква да бъде 

предоставен и софтуер за извличане на журналните файлове и лог 

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

което да поискаме да ни предоставят софтуера или така наречения 

лог екстрактор в готов за употреба вид за извличане на така 

наречените журнални файлове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Войнов, като, разбира се, се укаже и 

срокът, има ли други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, още едно писмо е 

постъпило от IT експертите с вх. № НС-23-386. С него, във връзка с 

изготвяне на процедура за извличане и сравняване на информацията 

от флаш паметите към всяко ТУМГ, експертите твърдят, че е 

необходимо да извършат предварително изследване на структурата 

на информацията и за тази цел ни молят да им бъдат предоставени 

някои технически пособия. Моля да се запознаете какво изискват. 

Засега за запознаване го докладвам това писмо, като допълнително 

трябва да уточним нещата, които искат IT експертите. 

И връщам на доклад писмото с вх. № НС-23-383, с което 

„Смартматик“ ни изискват да им предоставим документ за 

Удостоверение за придобит опит. Тъй като Централната избирателна 

комисия няма преки договорни отношения със „Смартматик, 

предлагам това писмо да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или друго предложение? Няма. 

Господин Войнов, имате ли други доклади? 

Колеги, някой има ли доклади, които са за днес? 

Госпожо Солакова, заповядайте в „Административни 

преписки“. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

докладната записка с № ЦИК-09-287/2 от 10 октомври 2022 г. 

относно изпълнението по граждански договори с външни 

сътрудници за подпомагане на дейността на Централната 

избирателна комисия в изборния ден, както и при приемането на 

данните от гласуването в секциите извън страната, на документите 

от тези секции, включително и на документите от районните 

избирателни комисии с всички секционни протоколи. Всички 

дейности по тези договори са изпълнени и затова ви докладвам за 

приемане на протоколно решение за приемане на работата и 

изплащане на възнагражденията съгласно договорите. Плащането е 

от план-сметката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 
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Мисля, че можем да гласуваме това решение с благодарност 

към сътрудниците, които оказаха съдействие на Централната 

избирателна комисия по приемането на документите от изборите. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, продължаваме с доклад по точка трета. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във връзка с 

Разпореждане № 9228 от 19 август 2022 г. на Софийски районен съд, 

19 състав, с вх. № на ЦИК ПВРНС-8-17 от 29 септември 2022 г. ви 

предлагам да гласуваме подготвен отговор в изпълнение на 

указанията на Съда – да бъде представена административната 

преписка заверена. Всички копия от документи следва да бъдат 

заверени. Очевидно все още не сме се научили в Централната 

избирателна комисия как се окомплектоват административни 

преписки, така че в изпълнение на разпореждането на Съда ви 

предлагам да одобрим изпращането на административната преписка 

в заверени копия. Делото е № 20221110210320 по описа наказателно 

административен характер дело по описа на Районен съд – София, 

19 състав. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване предложението на госпожа Матева. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, вх. № НС-

08-64 от 10 октомври 2022 г. Това е разпореждане на 

Административен съд София-град относно жалба, вх. № 35922 от 

10.10.2022 г., подадена от Н.   Б.          от Института за 
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социална интеграция. С това разпореждане ни се указва да бъде 

комплектувана административната преписка и изпратена в 

Административен съд София-град, така че ви го докладвам за 

сведение и след като бъде окомплектована административната 

преписка, ще бъде изпратена на Административен съд София-град. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия и насрочвам следващото за сряда, 12 октомври 

2022 г., от 10,30 ч. Благодаря ви. 

 

(Закрито в 16,36 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Камелия Нейкова  

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  

 

 

Стенографи: 

Красимира Николова 

 

Валентина Меченова  


