
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 265 

 

На 12 октомври 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д н е в е н     р е д: 

 

1. Проект на решение относно промяна в състава на Районна 

избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски.  

  Докладчик: Йорданка Ганчева    

2. Машинно гласуване.   

  Докладчик: Емил Войнов  

3. Доклади по административни преписки.  

  Докладчици: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Гергана Стоянова, Силвия Стойчева, Любомир 

Георгиев, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Йорданка 

Ганчева и Красимир Ципов    

4. Медийни пакети.  

  Докладчик: Димитър Димитров  

5. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК.  

  Докладчици: Йорданка Ганчева и Георги Баханов  

6. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

  Докладчици: Росица Матева и Любомир Георгиев  

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Емил Войнов, Димитър 

Димитров, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов.  
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ОТСЪСТВА: Елка Стоянова.   

 

Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията.  

 

*   *   * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!  

Единадесет членове сме в залата. Имаме кворум за 

провеждане на заседанието.  

Отсъства поради ползване на отпуск госпожа Елка Стоянова.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред:  

1. Проект на решение относно промяна в състава на Районна 

избирателна комисия – Варна. Докладчик – госпожа Ганчева.  

2. Машинно гласуване. Докладчик – господин Войнов.  

3. Доклади по административни преписки. Докладчици – аз, 

госпожа Матева, госпожа Стоянова, госпожа Стойчева, господин 

Георгиев, господин Баханов, господин Димитров и госпожа 

Солакова.  

4. Медийни пакети. Докладчик – господин Димитров.  

5. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладчици – госпожа Ганчева и господин Баханов.  

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

Матева и господин Георгиев.  

Имате ли предложения за допълване?  

Госпожа Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Ще помоля да ме включите в 

„Административни преписки“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други?  

Госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В „Административни преписки“ да 

ме включите.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Мен също.  



3 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма.  

Колеги, моля, режим на гласуване на дневния ред.  

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

 

Заповядайте, госпожо Ганчева, в първа точка:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ТРЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – ВАРНЕНСКИ.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.  

Колеги, във връзка с пристигнала молба от Мария Иванова 

Димитрова – член на Районна избирателна комисия – Варна, да бъде 

освободена като член на Районната избирателна комисия, ви 

предлагам проект на решение, с който да освободим като член на 

Районната избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски, 

Мария Иванова Димитрова със съответното ЕГН и да анулираме 

издаденото й удостоверение. Обръщам внимание, че заявлението е 

подписано с електронен подпис, получено е по имейла на 

Централната избирателна комисия.  

Предлагам да гласуваме този проект на решение, с което да 

освободим госпожа Димитрова като член на РИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Колеги, моля, режим на гласуване.  

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Решението е № 1566-НС.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам да гласуваме и 

писмо до Политическа партия „Възраждане“, от чиято квота е току-

що освободения член, и да обърнем внимание в писмото, че РИК е 

до 14 дни съгласно чл. 62, ал. 1, да попълнят състава в най-кратък 

срок.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме и това писмо.  

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Колеги, преминаваме към втора точка:  

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.  

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Уважаеми колеги, постъпило е писмо от „Сиела Норма“ АД с 

вх. № НС-23-395 от 11 октомври. С него в отговор на наше писмо ни 

предоставят софтуер – loc extractor, в готов за употреба вид за 

извличане на loc файловете от машините за гласуване. Това беше 

една от точките в предложената от IT експертите процедура за 

проверка на дефектиралите машини, която докладвах на предишното 

заседание. Сега, след като ни е предоставен исканият софтуер, 

предлагам да одобрим процедурата, да я изпратим за съгласуване на 

МЕУ и Българския институт по стандартизация и да ги поканим да 

продължим проверката утре от 14,00 ч. Изготвил съм и проект за 

писмо, което е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания и предложения във връзка с доклада на господин 

Войнов?  

Колеги, ако няма предложения и изказвания, моля, режим на 

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

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

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 4 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов и Севинч 

Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмо с вх. № НС-23-374 от 6 октомври. Писмото е от „Сиела 

Норма“ АД и беше докладвано от колегата Матева на 6 октомври. В 

това писмо „Сиела Норма“ АД ни уведомяват, че в изпълнение на 

указанията на ЦИК в окомплектоването на машините, инсталирани с 

демо софтуер, са добавили липсващи 217 броя адаптери и ни 

предоставят фактура за тези адаптери.  

Действително с наше писмо с изх. № НС-23-90, което съм 

качил в моя папка, ние указваме на „Сиела Норма“ АД, в случай че 

установи липси на захранващи адаптери, следва да ги замени с нови, 

като уведоми ЦИК за осигурения брой адаптери. Но тъй като броят 

от 217 адаптери, за които ни изпраща фактура „Сиела Норма“ АД не 

е придружен от никакви доказателства, предлагам да изпратим 

писмо до „Сиела Норма“ АД, с което да поискаме да ни предоставят 

номерата на СУЕМГ със сменени адаптери. Проектът за писмо е в 

моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения?  

Колеги, моля, режим на гласуване за това писмо. Може би да 

укажем и срок.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – 1 (Ерхан Чаушев).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Информационно обслужване“ с вх. № НС-00-366 от 11 октомври. 

С него ни изпращат анализ на проведеното машинно гласуване 
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спрямо данните от компютърната обработка. От анализа е видно, че 

от инсталираните 11 012 машини данните от 72 машини са отчетени 

чрез преброяване на контролните разписки. Причините за това са:  

- 33 машини са преустановили работа по чл. 269 ИК;  

- при 8 машини не е гласувано с хартиени бюлетини, но 

машината е преустановила работа или не е разпечатала протокол;  

- за 31 машини данните от флашките не са разчетени в 

Изчислителния пункт.  

Тук трябва да отбележим, че в сравнение с предходните 

избори броят на преустановилите работа машини е близо два пъти 

по-малък.  

За 4 машини е установен различен хеш код от удостоверения. 

Положителното е, че и за четирите машини резултатът е отчетен 

чрез преброяване на контролните разписки.  

За 9 машини има както въведени образци кр, така и успешно 

изчетени файлове. За тези машини е извършено сравнение, като 

несъответствия са установени при 4 машини, като при 2 от 

машините има очевидни грешки на секционните избирателни 

комисии. Така например в 172-ра секция в Силистра СИК 

демонстративно е попълнила целия протокол кр с нули. В 61-ва 

секция в Стара Загора, със случая е запозната Централната 

избирателна комисия, там е трябвало да има една машина, но е била 

инсталирана втора машина, предназначена за 60-а секция. На нея е 

гласувано известно време, след което по решение на ЦИК е 

преустановено гласуването. СИК е преброила контролните разписки 

от двете машини, но резултатът е вписан в един протокол и поради 

това са разминаванията с данните от първата машина.  

Във връзка с този анализ предлагам да вземем решение да 

докараме четирите машини със сгрешен хеш код за изследване, 

което да стане до утре, за да можем да изследваме и тези машини 

заедно с останалите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Заедно с тези машини с хеш кода 

предлагам да бъдат докарани и машините със сгрешен хеш код от 

миналите избори.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам за тези четири 

машини, виждам, че една е в Монтана, една в София – 24 МИР, 

София – 25 МИР, и Търговище да изпратим три писма – до Монтана, 

до Столична община и до Търговище, с които да изискаме 

системните разписки, които следва да е разпечатала секционната 

избирателна комисия сутринта преди изборния ден и е следвало да 

установи дали хеш кода съответства на официално обявения, така че 

да направим необходимата проверка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, освен 

предложението на докладчика, предложението на госпожа Солакова 

и госпожа Солакова, може би да изпратим и писмо до „Сиела 

Норма“ АД във връзка с машините, за които е установено, че е била 

инсталирана софтуерна версия с различен хеш код от този, който 

беше за изборите на 2 октомври, да ни предоставят пълна 

информация за инсталирането на тези машини със съответните 

серийни номера, включително да ни предоставят инсталационната 

флашпамет и обяснението и причините, поради които тези машини 

са били с инсталирана различна от удостоверената софтуерна 

версия.  

Има ли други предложения?  

Моля, режим на гласуване за изпращане на писма във връзка 

с необходимата за ЦИК информация по тези машини.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

подготовката на машините за частичните избори за кметове на 

23 октомври, предлагам да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ с молба да параметризират 55 броя смарткарти за 11 

броя СУЕМГ за избирателните секции, в които ще има машинно 

гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам приемо-предавателен протокол с вх. № НС-00-369. С него 

вчера предадохме на „Енерджи Сорс“ батериите, които бяха под 

наем, съгласно Договор № 21 от 12 септември между ЦИК и 

„Енерджи Сорс“.  

За сведение две писма от Жандармерията с вх. № НС-04-02-

359 и вх. № НС-04-02-361. С тях ни уведомяват, че са създали 

необходимата организация за прибиране в склада на „Карго-

партнер“ на 11 броя машини от произведените частични избори на 

9 октомври и изнасяне на 13-те броя СУЕМГ, които докарахме в 

ЦИК. С другото писмо ни уведомяват, че са създали организацията 

за предаването на 1599 батерии на „Енерджи Сорс“. Докладвам ги за 

сведение.  

И едно писмо от Владислав Лукашев с вх. № НС-22-524. 

Пише ни, че Конституционният съд е решил да публикуваме 

данните от преброяването на контролните разписки, дали не са 

задължителни за нас решенията на Конституционният съд. Тъй като 

няма въпроси, данните от преброяването са публикувани – за 

сведение.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към трета точка:  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПИСКИ.  

Колеги, докладвам ви с вх. № НС-04-01-1/18 от днешна дата 

сме получили от постоянния секретар на Министерството на 

външните работи писмо относно бележки и коментари по 

предварителните заключения на Мисията на ОССЕ. Изпращат ни 

предварителните заключения на мисията. Окончателният доклад от 

целия изборен процес със съответните препоръки се очаква да бъде 

публикуван около два месеца и половина след деня на изборите. 

Мисля, че това беше казано и на срещата, която имахме с 

представителите на мисията в понеделник. И във връзка с това ни 

молят и при необходимост предоставяне на бележки и коментари в 

срок до 7 ноември. Докладвам ви го за запознаване.  

В същата връзка е писмо с вх. № НС-04-01-1/17 от 11 

октомври от Ю.  Я.  от Министерството на външните 

работи. Изпраща ни паметна бележка относно среща на постоянния 

секретар на Министерството на външните работи с ръководителя на 

Мисията на ОССЕ за наблюдение на изборите. Към нея са 

приложени и проект на изявление за предварителните констатации и 

заключения. И отново в нея се сочи, че до 7 ноември могат да се 

правят бележки и предложения.  

Моля да се запознаете с тези материали и да преценим дали 

ще даваме бележки по предварителните заключения и препоръки. 

Има достатъчно време. Ще бъде обособена папка.  

Колеги, както коментирахме в предходните дни, във връзка с 

необходимост от извършване на диагностика на компютърна 

техника в Централната избирателна комисия, копирни машини, 

принтерни, скенери, мултифункционални устройства ви предлагам 

да изпратим писмо на главния секретар на Народното събрание с 

молба за съдействие от страна на служителите от администрацията 

на Народното събрание от дирекция „Информационни и 

комуникационни системи“, като ако е възможно да ни окажат 
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съдействие, да ни уведомят за тази възможност, за да преценим за 

последващите си действия по диагностика на тези активи.  

Моля да гласуваме това писмо.  

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Следващ докладчик е госпожа Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

МИ-11-28/1 от 10 октомври – постъпило в оригинал от Централната 

избирателна комисия, озаглавено заявление за промяна в 

представителството на коалицията от коалиция от партии 

„Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, която е 

регистрирана за участие в изборите за народни представители 

2017 г. Всъщност тази регистрация е използвана и за изборите за 

общински съветници и кметове през 2019 г. С това заявление ни се 

изпраща коалиционно споразумение, подписано от НФСБ, Атака и 

ВМРО, коалицията е „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ 

и съдебно решение от 20 април 2022 г. по описа на Софийски 

градски съд, търговско отделение Шесто, Първи състав, което е 

влязло в сила на 17 май 2022 г. и актуално състояние. Решението е 

по отношение на партия ВМРО, която е част от коалицията, 

актуалното състояние също е издадено по фирмено дело № 8176 от 

1999 г. От 4 август може би е това, което отразява вписаните в 

регистъра на политическите партии по фирменото дело на партията 

обстоятелства, а именно, че представителството на партията ще се 

осъществява от двама от тримата съпредседатели Искрен Василев 

Веселинов, Ангел Чавдаров Джамбазки и Александър Маиров Сиди, 

двама от тримата или един съпредседател от тримата изброени и 

главния секретар Юлиян Кръстев Ангелов заедно. Заявлението е 

подписано само от С. Г.  като пълномощник на Ангел 

Джамбазки и на Александър Сиди като представляващи 

Политическа партия  ВМРО. Изрично ни уведомяват, че 



11 

 

Политическа партия  ВМРО като част от коалицията се представлява 

от нови субекти, надлежно вписани в настоящото заявление.  

Колеги, предлагам ви тази информация да бъде съхранена в 

звено „Регистри“. Щях да предложа да бъде отразено и в публичния 

регистър, който се поддържа от Централната избирателна комисия, 

но виждам, че на страницата ни в „Местни избори“ нямаме раздел 

„Регистри“.  

Колеги, предлагам да бъде възстановен на страницата на 

ЦИК в раздела „Местни избори 2019“ подразделът „Регистри“ и в 

публичния регистър за политическите партии и коалиции, 

регистрирани за участие в тези избори, да бъде актуализирана 

информацията по отношение на ВМРО.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма.  

Моля да гласуваме.  

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Обществения съвет, вх. № ЦИК-12-28 от 11 октомври, с което се 

напомня за утрешно редовно заседание от 17,00 ч., изпратено е на 10 

октомври, тоест днес ще бъде евентуално заседанието от 17,00 ч. По-

нататък е озаглавено „работна среща“, така че ви информирам. Има 

проект за дневен ред: Приемане на проекта; разпределение на темите 

за препоръките на Обществения съвет след изборите; координация 

по изготвяне на препоръките; дискусия и стартиране на процедура 

по избор на ново ръководство; и разни. Докладвам го за сведение на 

ЦИК. Има линк за участие, тъй като заседанието се провежда 

онлайн. Ако някой колега желае да се включи в обсъжданията на 

Обществения съвет, може с този линк да участва в заседанието.  

Колеги, докладвам ви информация, вх. № ЦИК-09-303 от 

12 октомври от главен юрисконсулт Радославова относно справки в 
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Регистър на населението – Национална база данни „Население“. Тя 

ни информира, че в изпълнение на протоколно решение по Протокол 

№ 543 на ЦИК от 20 юни 2017 г. следва да предоставя периодично 

информация на ЦИК за извършените справки в регистъра. С 

настоящото информира Централната избирателна комисия, че в 

периода 11 май 2022 г. до 10 октомври 2022 г. има едно постъпило 

искане от мен – Росица Матева, като заместник-председател на ЦИК 

за извършена справка в регистъра относно трите имена на кандидат 

за народен представител Венера Божидарова Симеонова. 

Припомням, колеги, че тя беше регистрирана в два района в София 

като кандидат за народен представител. В единия район беше подала 

информация, че е променено фамилното й име след регистрацията, в 

другия не беше подала такава информация, така че е извършена тази 

справка. За сведение.  

Колеги, докладвам ви отново постъпило в ЦИК писмо по 

електронната поща, озаглавено „Жалба за двойно гласуване“, вх. № 

НС-22-526 от 12 октомври. Това е от В.  Т.  В.                с 

посочен адрес и телефон за връзка, както и електронен адрес, от 

който е изпратено писмото, с което отново той казва: „Моля, 

отговорете на жалбата, която подадох на 5 октомври“. И отдолу се 

съдържа писмото, което е изпратено в ЦИК на 5 октомври относно 

неговите подозрения, че членове на СИК от коалиция 

„Продължаваме промяната“ и коалиция „Демократична България – 

Обединение“ са гласували двойно.  

Колеги, припомням, че това писмо беше получено и на 5-и, и 

на 6 октомври, като в това писмо се съдържат имената на осем 

физически лица – трите имена, единният им граждански номер и от 

коя политическа сила съответно са били членове на секционни 

избирателни комисии с номера на секцията. Дали това е така не сме 

проверили, в смисъл дали са били членове на секционни 

избирателни комисии, но припомням, че с писмо изх. № НС-22-491 

от 6 октомври ние отговорихме на господин В.                 , с което го 

уведомихме, че по Решение № 1474-НС от 26 септември на ЦИК се 
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извършва проверка за гласували в нарушение на изискването на 

Изборния кодекс, включително гласували повече от веднъж 

избиратели в изборите на 2 октомври и след приключване на 

проверката и констатиране на такива нарушения, включително и 

гласуване повече от веднъж, а тези нарушения съставляват 

престъпление, се сезира компетентната прокуратура.  

Сега, след като за трети път се изпраща тази информация, аз 

мисля, че повече няма какво да отговорим на този господин, но 

считам, че е абсолютно нередно повече в интернет пространството 

да се разхождат три имена и ЕГН на български граждани и може би, 

ако преценим, трябва да сезираме компетентната комисия, а именно 

КЗЛД, за това обстоятелство.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения?  

Моля да гласуваме предложението на госпожа Матева.  

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-00-371 от 12 октомври от И.  Ф.  като представляващ 

„Информационно обслужване“. С него той се обръща към 

членовете на Централната избирателна комисия във връзка с 

изказано мнение от господин Румен Петков, което е цитирано, от 

електронна медия, като ни се изпраща разпечатка от изказването на 

господин Петков в тази медия. И на основание подписания договор 

моли да бъде разрешено да отговорят публично и защитят както 

репутацията на компанията, така и прозрачността на изборния 

процес.  

Колеги, аз честно казано не си спомням в договора дали има 

забрана, трябва да извърша проверка на това обстоятелство, но 

вземам повод от изказването на господин Петков, което ни е 

изпратено. Не знам дали е цялото това, което ни е разпечатано и 
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предоставено, но в това изказване се казва, че при въвеждането на 

резултатите в ЦИК при анализ на несъответствията коалиция 

„Български възход“ губи 4000 гласа.  

Считам, че това е изключително манипулативно твърдение, 

тъй като всички ние сме правили анализ на несъответствията, който 

е публикуван на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия с решението, с което е приет и одобрен от ЦИК, а именно 

Решение № 1546-НС от 5 октомври. Като приложение към това 

решение е публикуван анализът на несъответствията и всеки 

български гражданин може да се запознае с информацията в кои 

секционни избирателни комисии при въвеждането на кои протоколи 

са се появили несъответствия и как са отстранени от Централната 

избирателна комисия, и категорично да се увери, че няма никакви 

данни за това, че която и да е партия или коалиция, още по-малко 

коалиция „Български възход“ е ощетена и е загубила 4000 гласа при 

анализа на несъответствията.  

В останалата част предлагам, след като направя справка с 

договора, който е подписан между ЦИК и „Информационно 

обслужване“, в следобедната част на заседанието да ви докладвам 

предложение.  

Колеги, междувременно стана ясно, че в т. 10.4 от договора 

имаме предвидена забрана за изпълнителя да дава публични 

изявления и съобщения във връзка с информация, която е получил 

във връзка с изпълнението на този договор, така че ви предлагам да 

върнем отговор на господин Ф. , с което Централната 

избирателна комисия да заяви, че не възразява и дава съгласието си 

за публични изяви във връзка с цитираното изявление в тази 

електронна медия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения?  

Моля да гласуваме това предложение.  

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви второ писмо от 

„Информационно обслужване“ от А.  С.     , вх. № НС-

00-370 от 12 октомври, с което ни се изпраща информация за атаките 

срещу публичната инфраструктура на Централната избирателна 

комисия по време на изминалите избори за народни представители 

на 2 октомври. Има публикувана информация на две страници с 

графики и екрани и се предоставя информация къде е разположена 

публичната инфраструктура на ЦИК, начина, по който тя се 

наблюдава, в режим 24х7, атаки на приложно ниво, атаки на 

мрежово ниво. Предлагам го за сведение и запознаване на 

Централната избирателна комисия.  

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-23-364 от 4 октомври 

от госпожа Е.  В.   по електронната поща, която има 

въпрос: ако машината не разпечата разписка трябва ли лицето да 

положи подпис в избирателния списък? От „Сиела Норма“ 

твърдяли, че машината е отчела гласа. Предлагам – за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Гергана Стоянова. Заповядайте.  

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

09-208/1 постъпило с придружително писмо в Централната 

избирателна комисия постановление по досъдебно производство № 

193 от 2022 г. постановление на младши следовател И.  П.  

към Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, с което 

постановление се посочва, че по цитираното досъдебно 

производство, образувано въз основа на посочен номер прокурорска 

преписка, са налични данни за потвърждаване на които е 

необходимо назначаване на графическа експертиза с използване на 

оригинали на конкретни документи, които, както е посочено в 

постановлението, през септември месец тези оригинали са изискани 

от Централната избирателна комисия, в отговор на което 

Централната избирателна комисия сме отговорили, че тези 



16 

 

оригинали могат да бъдат предоставени на назначения експерт за 

извършване на графическа експертиза и че същите се съхраняват в 

Централната избирателна комисия.  

В постановлението, което ви докладвам, младшият 

следовател изисква да бъдат предоставени оригиналите, като 

посочва, че непредоставянето им ще се счита за опит за 

възпрепятстване и забавяне на разследването.  

Ще допълня доклада с това, че по същия този случай по 

прокурорската преписка са водени кореспонденции и през летния 

период, когато са изисквани данни от Централната избирателна 

комисия, предоставени са по тази прокурорска преписка такива 

данни, включително са предоставени заверени копия на пълните 

списъци. Тази преписка е във връзка на гласуване на едно лице в три 

избирателни секции извън страната. Назад във времето в 

предходните месеци сме предоставяли по тази прокурорска 

преписка и заверени преписи на избирателните списъци, и на 

декларацията, представена от лицето, и множество други документи, 

но се настоява предоставянето на оригинали.  

Предлагам да бъде изпратен отговор, който в моя папка е с 

проектен № 4310 до Следствен отдел при Софийска градска 

прокуратура. Представеният отговор в проекта, който ви предлагам, 

бих искала да допълним с това, че като се цитират предходните 

писма са предоставени пълните списъци – тези предходни 

документи, които сме представили, да бъдат посочени. Като отново 

със сега докладвания пред вас проект на писмо да представим 

заверени копия само на съответните страници, касаещи лицето, 

срещу което е образувано това досъдебно производство от 

списъците в три броя секции за гласуване, както и за приложени към 

тях три броя декларации към всеки един от списъците от 

съответните секции, съдържащи подписа. Отделно от това в 

последващия текст на писмото да разясним обстоятелствата и 

законовия текст, въз основа на който в Централната избирателна 

комисия се съхраняват изборните книжа, които включват и 
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гореизброените документи, в специални архивни помещения с оглед 

надлежното им опазване, както и с оглед на това да могат да бъдат 

предоставяни и по други наказателни производства, образувани за 

същите видове престъпления срещу други лица, тъй като в 

изискваните документи се съдържат данните, подписите и други 

обстоятелства, касаещи много други избиратели, за които също 

може да бъде установено наличие на данни за извършване на 

престъпления, по които се водят и други производства. И с цел да 

могат да бъдат предоставени по всички изискани от нас от 

следствените органи и от прокуратурите по техни производства 

данни същите книжа следва да се съхраняват в Централната 

избирателна комисия като, разбира се, те ще бъдат предоставени на 

всеки един съответно назначен експерт за провеждане на 

необходимите експертизи, за които е необходимо да се изследва 

оригиналният материал.  

В текста, който ви предлагам, има няколко корекции, чисто 

текстово.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стоянова за отговор до следователя в 

Следствения отдел при Софийска градска прокуратура има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Във връзка с току-що гласувания ми 

доклад и изпращане на отговор, предвид че това касае само едно от 

множеството досъдебни производства, по които получаваме такива 

запитвания, предлагам ви да бъде изпратено писмо и до завеждащия 

Следствен отдел при Софийска градска прокуратура в същия смисъл 

за това, че оригиналните документи, представляващи изборни книжа 
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и по-конкретно списъците за гласуване на лицата извън страната, 

декларации и други такива се съхраняват в Централната избирателна 

комисия на посочените основания от Изборния кодекс и с цел 

предоставяне по всяко едно производство, по което са ни изискани 

тези документи, оригиналите следва да бъдат предоставени за работа 

от експертите в сградата на Централната избирателна комисия, 

където се съхраняват. Съответно по преписките можем да 

изпращаме заверени преписи от тези документи.  

С оглед на това да бъде обединена информацията и да има 

синхронизиране на действията и исканията и максимална 

оперативност и незабавяне на съответните производства, 

включително и при нашите отговори, да изпратим това писмо до 

завеждащия Следствения отдел към Софийска градска прокуратура. 

В писмото са посочени към момента преписки по досъдебни 

производства, по които по сходен начин са ни изисквани 

оригиналите на документите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по това предложение?  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, докладвам ви с вх. № НС-04-02-357 писмо, получено 

от заместник-директора на Главна дирекция „Национална полиция“. 

Това писмо ни е препратена тяхна преписка, която е по сигнал на 

господин М.   З.  във връзка с твърдяно от него 

нарушение на Закона за политическите партии по повод използване 

в логото на партия „Български възход“ на българското знаме, като 

считайки по материална и териториална компетентност е препратено 

към нас. Също така в това писмо ни благодарят за ползотворното 

сътрудничество.  
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Припомням, че този сигнал, който в момента ни е препратен 

от Главна дирекция „Национална полиция“, беше подаден и по 

електронната поща от господин Здравков два пъти до Централната 

избирателна комисия, които сигнали съм докладвала в две от 

заседанията. Предлагам, за да се изясни докрай въпросът, да 

изпратим отговор в моя папка с проектен № 4316, който да бъде в 

копие и до подалия сигнала, с който поясняваме, че в случая 

Централната избирателна комисия няма правомощия по подадения 

сигнал, тъй като не осъществява контрол върху съдебни органи, 

които провеждат това регистърно производство, в рамките на което 

се съблюдават текстовете от Закона за политическите партии, 

касаещи забраната за включване на използването на знамето на 

Република България в символа на политическата партия.  

Моля да се запознаете с текста на отговор, ако има 

предложения – да бъде допълнен, и да гласуваме изпращането му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стоянова?  

Ако няма предложения по текста, моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, искам да ви докладвам и 

едно писмо в папката на колегата Елка Стоянова, вх. № НС-22-517 – 

писмо от госпожа В.  Х.     , с което същата иска да й покажем, 

че нейният глас е броен за партията, за която е гласувала. Посочва 

избирателната секция, в която е гласувала в чужбина. И настоятелно 

обяснява, че иска да провери дали е отразено нейното гласуване.  

Подготвила съм кратък текст на отговор на госпожа Х. , с 

който да поясним, че гласуването е тайно и тази справка не може да 

бъде изискана, като й посочим, разбира се, и мястото, на което би 
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могла да разгледа протокола с резултатите от гласуването в 

конкретната секция, ако желае.  

В моя папка има проект на отговор. Предлагам да й изпратим 

такъв.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения по този доклад?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

(Йорданка Ганчева).  

Следващ докладчик – госпожа Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-25-15/13 и вх. № 

НС-25-15/10 сме получили коригирани финални отчети за излъчване 

на информационно-разяснителната кампания в bTV медия груп и 

bTV радио груп, поради допусната техническа грешка и в двата 

финални отчета. Докладвам го за запознаване на комисията и за 

прилагане към договора по изпълнение съответно с bTV медия груп 

и bTV радио груп.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка докладвам най-напред 

писмо с вх. № НС-22-523 от 11 октомври, което е от Я.  И.    . 

Като впечатления и препоръки от неговата работа като член на 

секционна избирателна комисия има написани няколко твърдения 

във връзка с организирането и преминаването на изборния ден. 

Писмото завършва със: В заключение ви моля изрично да напишете 

където сметнете за уместно – към Централната избирателна комисия 

е молбата – че разделянето на списъка с избиратели е допустимо, 

даже желателно във връзка с по-бързата организация на процеса.  

Предлагам го за сведение, тъй като е писмо. Вътре се твърдят 

още няколко неща какво се е случило по време на гласуването, но от 
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направената от мен проверка в секционния протокол на посочената 

секция от район „Младост“, 23 изборен район – София, няма 

забележки, няма поправки и шестимата членове на секционната 

комисия са подписали съответните документи – както протокол, така 

и съответното приложение във връзка с двете машини. По тази 

причина за сведение остава това писмо.  

И в тази точка ви докладвам още едно писмо, което е с вх. № 

НС-22-510 от 7 октомври, въпреки че в името на файла пише и 

думата жалба. Писмото е от госпожа С.  Р. , която настоява 

Централната избирателна комисия да изпрати в съд нейните 

преписки от години за доказване на дългогодишна давност за 

манипулации при злоупотреба с лични данни в избори и други неща.  

Предлагам на членовете на Централната избирателна 

комисия да се запознаят с текста на писмото и го предлагам за 

сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик в „Административни преписки“ е господин Баханов. 

Заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря.  

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № НС-04-02-358 от 

10.10.2002 г. от Областна дирекция на МВР – Враца, които ни 

информират, че при тях има образувано досъдебно производство и 

във връзка с разследването по същото ни молят да им предоставим 

информация, а именно: списък на членовете на секционна 

избирателна комисия 76 и 945 на територията на област Враца за 

изборите за 47 Народното събрание на Република България на 

11.07.2021 г., както и да се предоставят заверени копия на 

избирателните списъци с гласувалите лица в секция 76 и 945 от 

11.07.2021 г. Желаят справката с оглед на кратките процесуални 

срокове да бъде изпратена до 17.10.2022 г. в ОД на МВР – Враца.  

Уважаеми колеги, тъй като се касае за избори на 11.07.2021 

г., документацията, която се съхранява в община Враца и исканите 

документи се предполага, че следва да бъдат там, съм приготвил 
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писмо до кмета на община Враца с копие до Областна дирекция на 

МВР – Враца, като им изпращаме по компетентност това писмо от 

ОД на МВР – Враца, и за резултата от проверката и по предприетите 

действия да информират Централната избирателна комисия. Това е 

предложението ми.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

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, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № 

НС-09-238 от 10.10.2022 г. от Районна прокуратура – гр. Плевен, 

изпратено до Централната избирателна комисия и копие до 

председателя на Общинската избирателно комисия – Плевен, с което 

ни информират от Прокуратурата на гр. Плевен и изпращат препис 

от определение по наказателно дело общ характер № 197 от 2022 г. 

по описа на Районен съд – Кнежа, влязло в сила на 3.10.2022 г., с 

което на едно лице – Н.   С.     С.   , с посочено ЕГН и 

настоящ адрес, е наложено наказание лишаване от право да заема 

определена държавна или обществена длъжност, а именно да заема 

изборна длъжност за срок от три години, считано от датата на 

одобряване на споразумението. В писмото също така се посочва, че 

при изпълнение на наказанието, ако същото е наложено  заедно с 

наказание лишаване от свобода, следва да се съобразят разпоредбите 

на чл. 49, ал. 3 и 4 от НК, като за изпълнението на наказанието и 

възстановяване правата на осъдения да уведомим веднага 

прокуратурата. Приложен е и протоколът, с който е одобрено 

споразумението между подсъдимия и Районен съд – Кнежа, с което 

наред с лишаването от свобода в размер на 8 месеца, е отложено 

изпълнението му за срок от три години. На същото е наложено и 
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наказание лишаване от право да заема определена държавна или 

обществена длъжност, а именно да заема изборна длъжност за срок 

от три години.  

Уважаеми колеги, подготвено е писмо до господин И.     

Ф.    – изпълнителен директор на „Информационно 

обслужване“ АД, с копие до Районна прокуратура – Плевен, с което 

ги информираме, че същата е изпратила за изпълнение на 

Централната избирателна комисия препис от определението по 

НОХД, посочено в имейла, като молим да ни уведомят за датата на 

започване на изпълнението на наказанието, на първо място. На 

второ, дали към настоящия момент дали лицето изпълнява такава 

длъжност, както и „Информационно обслужване“ АД следва да има 

предвид горното във връзка с извършване на бъдещи проверки по 

повод предстоящи избори до изтичане на срока на наложеното 

наказание, а именно три години считано от датата на започване на 

изпълнението на наказанието по отношение на това лице.  

Това е предложението ми. След като се върне отговор от 

„Информационно обслужване“, да изпратим отговор и до Районна 

прокуратура – гр. Плевен. Също така това наказание следва да се 

впише и в нарочния регистър към Централната избирателна комисия 

за съобразяване при бъдещи избори за срока на наказанието на 

лицето.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля да гласуваме предложението.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

получено на 6.10.2022 г. писмо от Районно управление – Приморско, 

към Областна дирекция на МВР – Бургас, вх. № НС-04-02-349, с 
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което ни молят да предоставим справка относно лицето В.  И.    

М. , с посочено ЕГН и постоянен и настоящ адрес гр. Царево, дали е 

бил вписан като кандидат за народен представител в листите на 

изборите на 2.10.2022 г., от коя политическа партия, коалиция, 

инициативен комитет или независим кандидат, кога е регистриран, 

под кой номер, има ли данни това лице да е заличено от листите като 

кандидат за народен представител, кога е заличено и на какво 

основание. Желаят да им бъдат предоставени преписи от всички 

документи по вписването и заличаването, ако е налице такова, на 

лицето.  

Изпратихме с наш изх. № НС-15-401 от 6.10.2022 г. до РИК – 

Бургас, по компетентност това писмо и сега с вх. № НС-15-402 от 

10.10.2022 г. до Областна дирекция на МВР – Бургас, Районно 

управление – Приморско, изпратено е и копие до ЦИК от Районна 

избирателна комисия Втори изборен район – Бургаски, е изпратен 

отговор на това писмо, което ни е изпратено на нас като копие. За 

сведение. Тоест колегите са извършили съответните справки и са 

информирали Областна дирекция на МВР – Бургас, Районно 

управление – Приморско. Подробно е изложена информация лицето 

от коя политическа партия е било регистрирано, под кой номер, кога 

е било заведено в регистъра. Бил е регистриран В. И.  М.  

като кандидат за народен представител под № 20. Няма данни 

същото да е заличено от листите за народен представител. И са 

изпратили преписи от всички документи относно вписването на 

лицето като кандидат за народен представител. Имало е 

предложение, заявление-декларация от същото, извлечение от 

регистъра на кандидатските листи, Решение № 49-НС от 30.08.2022 

г. на РИК – Бургас.  

Предлагам да остане за сведение.  

И сега две постановления от районни прокуратури.  

Първото е с вх. № НС-09-235 от 7.10.2022 г. Същото е 

постановление за прекратяване от прокурор при Районна 

прокуратура – Силистра, по отношение на едно лице за това, че на 
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4.04.2021 г. е упражнило правото на глас по време на проведените 

избори за народни представители без да има това право – 

престъпление по чл. 168, ал. 1. Изложени са мотиви относно 

прекратяването. Установено е, че едно лице е родено в Истанбул, 

Република Турция, сключило граждански брак 2012 г. с българска 

гражданка, оттогава живее и работи в с. Яребица със статут на 

постоянно пребиваващ в Република България, категория член на 

семейство български гражданин, настоящият и постоянен адрес му е 

в Яребица. Има издаден документ от българските власти. На 

4.04.2021 г. са проведени парламентарни избори, отишло лицето да 

гласува, уверили са го, че може да упражни правото си на глас, 

председателят на комисията е мислил, че е бил с двойно 

гражданство, познавал го, че живее постоянно в Република България 

и е бил допуснат да гласува, като е попълнил декларация. 

Прокуратурата в мотивите си за прекратяване е установила, че 

същото лице от обективна страна е упражнило правото си на глас 

без да има това право, но същото е престъпление на просто 

извършване. От субективна страна се изисква винаги пряк умисъл и 

съзнаване на обстоятелството, че лицето упражнява право, което 

Законът не му дава, но след анализ на доказателствата правят извод, 

че въпросното лице не е осъществило от субективна страна състава 

на престъплението, тъй като самият той е бил убеден, че има право 

да гласува, тъй като от десет години живее в България, има сключен 

граждански брак с български гражданин. И отделно от това след 

изрично запитване от негова страна избирателната комисия го е 

допуснала до гласуване. В случая председателят на СИК и членовете 

е следвало да съобразят допускането на избирателя с Методическите 

указания, които са били спуснати от ЦИК във връзка с провеждането 

на изборите.  

Предвид изложеното прокуратурата счита, че лицето не е 

извършило състава на престъплението от общ характер и 

постановява прекратяване на наказателното производство. 



26 

 

Предлагам да остане за сведение с оглед на изложените мотиви от 

Районна прокуратура – Силистра.  

И последното – с вх. № НС-09-237 от 10.10.2021 г. от 

прокурор при Софийска районна прокуратура ни уведомяват, че е 

образувано по информация от страна на ЦИК за лица, гласували 

повече от един път на проведените избори за народни представители 

на 11.06.2021 г., възложени проверки. Установено е по отношение на 

едно лице, че има две адресни регистрации – по постоянен адрес 

Долно Ботево и настоящ адрес в Република Турция. Той е заявил, че 

има двойно гражданство и затова може да гласува на провежданите 

избори и в двете държави, има уседналост и в двете. Категорично е 

отрекъл да е гласувал по постоянен адрес, като посочва, че е 

упражнил правото си единствено в Република Турция, гр. Бурса. 

Разпитван е като свидетел. По време на разпита му е предявен 

избирателен списък от изборната секция в с. Долно Ботево, като 

видял срещу името си подпис, който категорично е отрекъл да е 

негов, и списъка от Бурса, на който разпознал подписа си. 

Приложени са заверени копия на избирателния списък и съгласно 

получения отговор от кмета на общината той счита, че въпросното 

лице е упражнило правото си на глас в посочената секция. 

Приобщена е информация от ОД на МВР – Хасково, според която 

производството на същата се намират в досъдебно производство.  

С оглед на изложеното дотук прокурорът при Софийска 

районна прокуратура счита, че материалите по преписката следва да 

се изпратят по компетентност на Районна прокуратура – Хасково, на 

основание разпоредбите на НПК и изпраща в цялост преписката по 

описа на СДВР и СРП, ведно с постановлението на Хасково. 

Предлагам също да остане за сведение.  

Това са ми докладите в тази точка, госпожо Председател. 

Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик е господин Димитров.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с вх. № НС-04-100 от 

10.10.2022 г. е постъпило писмо от министъра на транспорта и 

съобщенията, с което той на практика отказва да посочи втори 

участник като представител на Министерството в постоянно 

действащото специализирано звено за електронно гласуване.  

Трябва да подчертая, че Министерството има един 

представител – господин К.  , и той ще остане такъв. 

Посочено е, че това е в компетентността на министъра на 

електронното управление, не е необходимо определянето на втори 

представител.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Солакова. Заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги, на първо място ви предлагам 

да изпратим писмо до общинските избирателни комисии с частични 

избори за кметове на 23-и с разрешение да публикуват на интернет 

страницата си одобрения предпечатен образец на бюлетината. 

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване ви докладвам, 

тъй като са предоставени за допълнителни действия, вх. № ЦИК-99-

188 от 11.10.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД като 

изпълнител по Договор № 30 от 30 юни 2021 г. В изпълнение на този 

договор са приложени фактури по осигуряване на пространство за 

виртуални сървъри, собственост на „Информационно обслужване“, 

системно администриране и управление на електронни пощенски 

кутии и услуги по защита на атаки от тип отказ от услуга за 

интернет съдържанието. За запознаване.  
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По същия начин ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-99-189 

отново от „Информационно обслужване“ във връзка с Договор от 

6.10.2022 г. за продажба на сървърна конфигурация. Приложени са и 

фактури във връзка с фактическото ползване на сървърната 

конфигурация за периода от 17 март тази година до 5 октомври, 

когато е сключен договорът. Това беше и нашето предложение при 

същите условия като цена по предходния договор, чийто срок е 

прекратен през месец март.  

Вх. № ЦИК-00-334 от 11.10.2022 г. отново от 

„Информационно обслужване“ с приложен приемо-предавателен 

протокол за дейности по актуализиране на съдържанието на 

официалната интернет страница на ЦИК, техническа поддръжка на 

системата за видеоизлъчване и съхраняване на архив с видеозаписи. 

За запознаване.  

Както и фактури, които са постъпили с вх. № ЦИК-99-190 от 

11.10.2022 г. – също за запознаване на този етап.  

Включително и писмо с вх. № ЦИК-00-333 от 11.10.2022 г. 

във връзка с изпълнение на Договора от 6.10.2022 г. за сървърната 

конфигурация. С оглед на закупуването на лицензиите е необходимо 

да се предоставят данни за лице, което да получи достъп до 

посочения адрес. За запознаване.  

 Колеги, с Докладна записка вх. № ЦИК-09-301 от 10 

октомври е представена фактурата, получена в Централната 

избирателна комисия по Договор № 4 от 15 юни тази година с 

„Рикуест“ ООД за абонаментна хардуерна и софтуерна поддръжка 

на системата за гласуване. Съгласно т. 4.1 от договора месечната 

абонаментна такса с включен ДДС е в размер на 120 лв. Плащането 

се извършва в срок от 10 работни дни след представяне на фактурата 

за съответния месец. Това е във връзка с Докладна записка за 

необходимост от решение на Централната избирателна комисия в 

тези случаи. Представя се за приемане на такова протоколно 

решение за одобряване на разписа и извършване на плащането по 
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фактурата. Необходимите средства са налични по § 10-20 Външни 

услуги.  

Моля за протоколно решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля да гласуваме това предложение.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо по 

електронната поща с вх. № НС-23-384 от 10.10.2022 г. Лицето е 

посочено като С.  В. .  

С.  В.    е участвала и в тези избори. Посочва, че 

има дългогодишен опит като председател и член на секционна 

избирателна комисия. Била е в секция в Студентски град. Посочва 

оплаквания във връзка с осигурения транспорт и придвижването до 

НДК и обратно. Посочва, че възнаграждението, което се дължи и се 

изплаща на членовете на секционните избирателни комисии, е ниско 

за работата, която е възложена, и отговорността, която имат, като 

такива. Направило й е впечатление, че мнозинството от студентите в 

този район не бяха информирани как могат да гласуват. Затова 

посочва, че е добре да има указания, клипове, реклами и други към 

тази група, за да бъдат подготвени.  

Трябва да се отбележи високата активност в 23 изборен район 

– 51%, ако не ме лъже паметта. Нещо, което прави впечатление на 

фона на активността в цялата страна. Може би за първи път ми се 

случва да видя такава висока активност на избори от този тип.  

В частта относно организация на работата от общините във 

връзка с организационно-техническата подготовка аз ви предлагам 

да изпратим писмото по компетентност на кмета на Столична 
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община, като изрично посочим, че става дума за изпращане само в 

тази част.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам – 

получили сме по електронната поща копие от решението от Кирково 

за одобряване на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в 

частичните избори за кмет на 23 октомври.  

Докладвам ви за сведение и приобщаване към документите на 

Районна избирателна комисия – Бургас, протокола на секционната 

избирателна комисия кораб „Дружба“, вх. № НС-15-405 от 

11.10.2022 г.  

Моля за решение за отваряне на хранилище 52П, за да може 

този протокол да се приобщи към документите на районните 

избирателни комисии от изборите на 2 октомври.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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 и Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам вх. № НС-00-368 от 11.10.2022 г. – справка относно 

опакованите документи, получени от районните избирателни 

комисии. Справката е изготвена след получаване окончателно и на 
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протоколите от повторното въвеждане на „Информационно 

обслужване“ от сътрудника, с който ЦИК има сключен договор.  

Колеги, с вх. № ЦИК-99-186 от 11.10.2022 г. получихме 

фактура от Печатницата на БНБ в изпълнение на Договор № 12 от 31 

август тази година за отпечатване на хартиените бюлетини. В тази 

връзка е представена Докладна записка с вх. № ЦИК-09-302 от 11-и. 

Извършена е проверка, съгласно договора, за изплатени задължения 

по договори с подизпълнители, посочени в Договора за бюлетините. 

Стойността на представената фактура е в размер на 1 млн. 885 хил. 

884 лв. без ДДС. В Докладната изрично се посочва задължението на 

Централната избирателна комисия на основание чл. 8 от Тарифа № 

12 на  Министерството на финансите да се заплати такса в размер 5 

на сто. Общата сума по цената на договора е 94 хил. 294 лв. и 20 ст.  

Във връзка с така представените документи предлагам 

Централната избирателна комисия да приеме решение за изплащане 

на възнаграждението по Договора с Печатницата на БНБ, както и за 

плащането на таксата на Министерството на финансите. Средствата 

са налични по тези, одобрени по план-сметката за изборите на 

2 октомври по § 10-20 като външни услуги.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля да гласуваме.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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 и Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, следващ докладчик е госпожа Георгиева.  

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

06-178 от 11 октомври. Това е преписка, която сме получили от 

община Алфатар за отваряне на запечатано помещение на 

2 октомври, в което са поставени изборните книжа от проведените 

предсрочни парламентарни избори. Към преписката съответно са 
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приложени: копие от заповедта на кмета на община Алфатар за 

определяне на комисия, както и протокола за работата на комисията. 

Докладвам ви го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

писмо от Омбудсмана на Република България с вх. № НС-23-396. 

Омбудсманът излага, че институцията на Омбудсмана е сезирана, 

заедно с директора на ОД МВР – Смолян, Районна избирателна 

комисия – Смолян, Комисията за защита от дискриминация с 

оплакване за неправомерни действия на служител на МВР в 

изборния ден на територията на СИК 010 в гр. Мадан със съответния 

адрес. Подробно се описват действията, извършени от служителя, 

който отговаря за опазване на обществения ред, че е гонил граждани 

в близост до сградата, и е отправил забележки да не се говори на 

турски език с арогантен тон.  

Предвид изложеното и в качеството на обществен защитник 

на правата и свободите на гражданите се обръща към нас, за да 

извършим проверка в рамките на нашата компетентност.  

Колеги, аз предлагам да изпратим писмо до министъра на 

вътрешните работи, тъй като той беше и отговорният вицепремиер 

във връзка с изборите, за проверка и становище по компетентност по 

случая и уведомяване на Централната избирателна комисия.  

Отделно аз извърших служебна проверка. Видно от 

страницата на Районната избирателна комисия е прието решение, 

препратен е сигнал до Районна прокуратура – Смолян, но тъй като 

жалбата е и до РИК, предполагам, че колегите ще изпратят до 

Омбудсмана. Или като получим становището на МВР заедно ще 

уведомим Омбудсмана с информацията и от Районната избирателна 

комисия, която да ни докладва в рамките на извършената от нея 

служебна проверка.  
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Предлагам писмо до министъра на вътрешните работи за 

проверка и становище по случая във връзка с писмото на 

Омбудсмана.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Само за коректност, извинявайте, 

госпожо Председател, ще го приложим, за да стане ясно за какво 

става дума.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик – господин Ципов.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-09-231 

от 6 октомври тази година – писмо от Окръжен следствен отдел към 

Прокуратурата във Враца. Там във връзка със следствено дело под 

съответния номер по описа на службата искат от нас да бъде 

предоставена информация във връзка с изборите на 11 юли 2021 г., 

проведени в Република Италия, гр. Акония ди Куринга в 

избирателна секция със съответния номер относно лице, дописано в 

избирателния списък дали е упражнило избирателното си право. Във 

връзка с провеждане на разследването искат да предоставим 

информация относно членовете на секционната избирателна 

комисия в тази секция, както и информация за застъпници и 

наблюдатели, присъствали в секцията.  

Във връзка с това в моя папка от днес ще видите отговор до 

Окръжния следствен отдел във Враца, с което предоставяме препис-

извлечение от решенията на Централната избирателна комисия 

относно назначаване на съответната секционна избирателна 

комисия, както и заверено копие от първата и последната страница 
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на протокола на секционната избирателна комисия, както и че не 

разполагаме с информация относно телефонните номера и адресите 

на членовете на секционната комисия, както и относно 

присъствалите застъпници и наблюдатели в изборния ден на 11 юли 

2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме това предложение.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Госпожо Матева, заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  

Колеги, пропуснах при доклада си да ви докладвам писмо с 

вх. № НС-23-378 от 7 октомври от Омбудсмана на Република 

България госпожа Ковачева. Разпределила съм да бъде изготвен 

отговор от юрисконсулт Р.  , тъй като това писмо на 

Омбудсмана, то се намира във вътрешната мрежа в предходната 

папка с мои инициали, ни информира, че при нея е постъпила жалба 

от госпожа А.  Р.   , която се счита за дискриминирана, тъй 

като в репортаж на медия в изборния ден било показано, че 

председател на секционна избирателна комисия е помагал за 

гласуването чрез машина отблизо на неграмотни лица, а на нея са й 

отказали същото, като не са приели твърденията, че е неграмотна. И 

в тази връзка госпожа Р.  настоява за проверка на случая и 

описва, че в изборния ден се е обадила на телефон на ЦИК за 

подаване на сигнали, но оттам са й казали, че може да подаде сигнал 

само по електронна поща и тя поставя въпроса: какво се случва, ако 

сигналоподателят не разполага с интернет?  

Колеги, във вътрешната мрежа в днешно заседание е 

публикуван изготвеният от юрисконсулт Р.   отговор, с 

който до Омбудсмана и с копие на електронната поща на госпожата, 
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която е посочена в писмото на Омбудсмана, да информираме, че на 

2 октомври от госпожа А.  Р.  е постъпил сигнал по 

електронната поща, заведен със съответния входящ номер. 

Разгледан е сигналът и е препратен по компетентност на 23 Районна 

избирателна комисия – София, за извършване на проверка. 

Информация за сигнала и произнасянето му по него се съдържа в 

електронния регистър на жалбите и сигналите в изборния ден и се 

сочи къде е публикуван. Прилага се заверено копие от подадения 

сигнал, от доклада на колегата от ЦИК, на който е бил разпределен 

сигнала, както и копие от писмото до 23 РИК за произнасяне по 

компетентност.  

Предлагам ви да гласуваме този отговор до госпожа Ковачева 

с копие до лицето и с приложение на тези две писма, които ви 

посочих.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, преди да прекъснем заседанието, връщам във втора 

точка – Машинно гласуване.  

Заповядайте, господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с писмото, 

което гласувахме, да бъде изпратено до Жандармерията за докарване 

на машините със сгрешен хеш код, предлагам да бъде изпратено 

писмо и до Народното събрание за осигуряване на превоз за 

машините.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: И, колеги, предлагам да вземем 

протоколно решение да бъдат качени резултатите от частичните 

избори за кмет на община Вълчи дол на 9 октомври на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия. За последващо 

одобрение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия. Ще продължим в 15,00 ч. след работна група.  

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Единадесет 

членове сме в залата.  

Продължаваме с доклади в Административни преписки.  

Колеги, във вътрешната мрежа на Вашето внимание е 

предоставена справка за свободните финансови средства към 30 

септември по § 01-00 в Бюджета на Централната избирателна 

комисия. Във връзка с произведените избори за народни 

представители на 2 октомври ви предлагам във връзка с 

изпълнението на всички неотложни и приоритетни задачи, свързани 

с произвеждането на предсрочните парламентарни избори, които 



37 

 

наложиха друг режим на работа на Централната избирателна 

комисия, на служителите от администрацията на ЦИК и на 

основание чл. 10, ал. 1, т. 2 да бъдат изплатени допълнителни 

възнаграждения за награди за изпълнение на тези задачи на 

служителите от администрацията, съобразно работното обсъждане и 

съобразно предложението, което е на вашето внимание.  

Имате ли други предложения?  

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 и Цветозар Томов); против – няма.  

Госпожо Солакова, заповядайте в тази точка.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, връщам на доклад 

предходни докладни, които съм представяла на вашето внимание, 

относно сключени граждански договори с външни сътрудници за 

подпомагане на дейността на Централната избирателна комисия. 

Става въпрос за М.  К.   И. , С.   И.          

В.  , А.  С.   А. , С.   Т.   Р. ,  

Д.  И.  Г.   и М.   К. , които подпомагаха 

работата на Централната избирателна комисия в различни 

периоди, но всички в рамките на изборния период.  

Тъй като с някои от тях договорите продължават, а на 

други, чиито договори са прекратени, Централната избирателна 

комисия трябва да възложи изпълнението на допълнителни 

дейности, свързани с подреждането на архивохранилището, на 

документите, комплектуването по районни избирателни комисии, 

изготвянето на статистическа информация, свързана с тези 

документи, предлагам ви с тези, чиито договори не са приключили 

и продължават да действат, а именно М.  К.  и А.              

А.    , с тях да се сключи анекс за тези допълнителни дейности, 

за които говорихме, и са посочени във вътрешната мрежа, а с  

 М.  И. , С.  В.  , С.  Р.   и Д.               
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Г.         да се сключат граждански договори за изпълнението на 

тези дейности, подробно описани и обсъдени и на работна група, 

за да можем да се справим бързо със задачата по подреждането на 

архивохранилищата, общо казано.  

Моля за протоколно решение в този смисъл – да се изготвят 

всички проекти за следващото заседание. Изпълнението да бъде в 

най-кратък срок, дори, ако няма пречка, това да бъде в събота и в 

неделя, за да приключим с тези дейности.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

Като изготвянето на съответните документи, се отнася и във 

връзка с предходното гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик – господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

подготвено второ писмо до „Информационно обслужване“, до 

господин И.  Ф.        във връзка с получен отговор с вх. № НС-

00-363 от 7.10.2022 г. по повод запитване от Централната 

избирателна комисия във връзка с постъпила информация от 

Районна прокуратура – Плевен, по отношение на едно лице, че е 

осъдено на лишаване от право да заема определена държавна или 

обществена дейност, а именно изборна длъжност за срок от три 

години. Тъй като в отговора е посочено, че лицето е добавено в 

списъка на лицата с влезли в сила присъди, като ще бъде отбелязано 

при всички проверки на кандидати в избори, застъпници или 

кандидатски листи, наблюдатели, анкетьори, представители на 

политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети, 

членове на инициативни комитети, членове на СИК, РИК, ОИК за 
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срок – са описали от „Информационно обслужване“ – до 30.09. 

2025 г., три години считано от датата на влизане в сила на 

определението.  

Сега им правим едно уточняващо писмо, с което желаем да 

ни кажат от коя дата точно е вписано лицето в регистрите за бъдещи 

проверки, тъй като оттогава се счита, че реално започва 

неизпълнение на присъдата, тоест от датата, в която същото е 

вкарано в регистрите за проверки. Като имаме предвид, че датата на 

започване неизпълнението на наказанието е различно от датата на 

влизане в сила на определението, с което е одобрено споразумението 

за прекратяване на наказателното производство по отношение на 

осъденото лице. Затова ги молим да отговорят от коя дата реално е 

вписано горното лице в списъка на лицата с влезли в сила присъди, 

осъдени на наказание лишаване от право да заемат изборна 

длъжност, като горното е необходимо на Централната избирателна 

комисия, за да уведоми Районна прокуратура – Плевен, за точната 

дата на началото на изпълнение на наказанието на присъдата.  

Това е предложението ми за повторно писмо за уточняване на 

тези подробности.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Колеги, преминаваме към четвърта точка:  

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ.  

Заповядайте, господин Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, влезнахме в етап, в който 

трябва да одобрим исканията за изплащане на медийни пакети, но 

преди това докладвам с вх. № НС-24-231 договор, който е депозиран 
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пред нас на 6.10.2022 г. между Политическа партия „Атака“ и „EP 

EH трейдинг“ – това е локална бургаска медия.  

Предлагам да не одобряваме този договор, тъй като е 

депозиран след срока, в който би трябвало да бъде изпълнен, тоест 

след провеждане на изборите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Димитров има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: „Фреш Радио Груп“ – радио Fresh е 

депозирало документи по изпълнението на договор, сключен с 

Политическа партия  „България на труда и разума“. Номерът на 

договора е НС-24-137. Сумата по фактура е 1774 лв. и 16 ст.  

Предлагам да одобрим изплащането на тази сума. Има приет 

приемо-предавателен протокол, ако съм пропуснал да го кажа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме това предложение.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото искане за изплащане 

на сума по договора е депозирано отново от „Фреш Радио Груп“, 

този път Радио FM. Договорът е сключен с „България на труда и 

разума“, неговият номер е НС-24-184. Сумата по този договор е 

2525 лв. и 10 ст.  

Предлагам да одобрим изплащането на тази сума.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Отново „Фреш Радио Груп“, този 

път радио „Melody е поискало да изплатим стойността на сключения 

договор между „Русофили за възраждане на Отечеството“ и 

въпросната медия. Номерът на договора е НС-24-171 от 17  

септември. Стойността на фактурата е 1862 лв. и 76 ст.  

Предлагам да одобрим изплащането на тази сума.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме.  

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: „Пропаганда колектив“, който 

представлява юридически „Златна възраст“ и „Минаха години“, е 

представил два договора за изплащане.  

Първият е с № НС-24-156 от 14 септември и е сключен с 

Политическа партия  „Правото“. Стойността му е 1470 лв.  

Предлагам да одобрим изплащането на тази сума.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Същият издател „Пропаганда 

колектив“ е представил за плащане изпълнен договор, който е 

сключен с „Движение на непартийните кандидати“. Номерът е НС-
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24-157 от 14 септември и неговата стойност е 1440 лв. Имаме 

приемо-предавателен протокол.  

Предлагам да одобрим изпращането на тази сума.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Медията Пресгрупа „Утро“ ЕООД, 

вестник „Утро“ от Русе е представил искане за изплащане на сумата, 

договорена в Договор НС-24-70 от 7 септември, който е сключен 

между медията и „Движение на непартийните кандидати“. 

Стойността на договора е 190 лв. и 8 ст.  

Предлагам да одобрим изплащането на тази сума.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Медията „АгораПост“, това е 

уебсайт, е сключил договор с „Български съюз за директна 

демокрация“. Номерът на Договора е НС-24-69 от 7 септември. 

Договорът е сключен на стойност 39 895 лв. и 80 ст. Имаме приемо-

предавателен протокол, както и материали, доказващи изпълнение 

на договора.  

Предлагам да одобрим изплащането на тази сума.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Медията „Скат“ ООД е предложила 

да изплатим стойността на договора, сключен между нея и 

Политическа партия  „Национален фронт за спасение на България“. 

Номерът на Договора е НС-24-44 от 5 септември. Неговата стойност 

е 19 998 лв.  

Предлагам да изплатим изплащането на сумата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: „Днес плюс“ ООД, който поддържа 

сайта nakratko.bg, е сключил договор с Политическа партия  

„Национален фронт за спасение на България“. Номерът на Договора 

е НС-24-102. Стойността на сумата по фактура на този договор е 

19 872 лв.  

Предлагам да одобрим изплащането на сумата по сключения 

договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: „РАДИО 1“ ЕООД е сключило 

договор с Политическа партия  „Русофили за възраждане на 

Отечеството“ с номер на Договора НС-24-187 от 21 септември. 

Медията е представила искане за изплащане по пакет, заедно с 

протокол за изпълнение на договора.  

Предлагам да одобрим изплащането на сумата 1794 лв.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото искане е постъпило от 

„РАДИО ТАНГРА“ ЕАД – радио „Вероника“, което е сключило 

договор с Политическа партия  „Атака“. Номерът на Договора е НС-

24-178. Сумата по фактура е 1265 лв. Представени са ни 

необходимите протоколи, с които е удостоверено изпълнението на 

договора.  

Предлагам да одобрим тази сума.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: „РТЕ Нет“ ООД, радио „NOVA 

NEWS“ е представило искане за изплащане на сумата по договор, 

сключен с Политическа партия  „Консервативно Обединение на 

Десницата“. Номерът на Договора е НС-24-177 от 20 септември. 

Сумата е 718 лв. и 20 ст.  

Предлагам да одобрим изплащането на тази сума.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: „С-ФАКТОРБГ“ ЕООД е 

представило искане за изплащане на сумата по договор, сключен с 

Политическа партия „Национален фронт за спасение на България“. 

Номерът на Договора е НС-24-94 от 8 септември. Сумата по 

договора е 3340 лв. Представен е приемо-предавателен протокол.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И последното искане за плащане по 

медиен пакет е постъпило от „Травъл Медия Груп“, което е издател 

на вестник „Стандарт“ и „Стандарт нюз“. Искането за изплащане е 

по Договор НС-24-144 от 13 септември. Договорът е сключен с 

„Русофили за възраждане на Отечеството“. Неговата стойност е 

1800 лв. Представен е приемо-предавателен протокол за изпълнение 

на договора.  

Предлагам да одобрим изплащането на тази сума.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 
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Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с това приключвам 

днешната порция договори. Останалите на следващото заседание, 

когато подготвя преписките.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  

Колеги, преминаваме към пета точка:  

ИСКАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА 

ОИК.  

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви искане за изплащане на 

възнаграждения от Общинска избирателна комисия – Аврен, с вх. № 

МИ-27-174 от 11.10.2022 г. Искането е окомплектовано с 

необходимите документи, съобразно наше решение и закона. 

Извършен е предварителен финансов контрол съгласно счетоводна 

справка № 175, както и е приложен контролен лист с положително 

становище за изплащане на възнаграждението, а именно: 

възнаграждение за проведено заседание на 27 август 2022 г., на 

което са присъствали председател, един заместник-председател, 

секретар и шест члена; заседание на 2 септември 2022 г., на което са 

присъствали председател, един заместник-председател, секретар и 

осем члена от комисията; и на 7 септември 2022 г. заседание, на 

което са присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и седем члена.  

Така докладваното от мен възнаграждение, ведно с 

осигурителни вноски е за сумата от 1709 лв. и 5 ст.  

Предлагам въз основа на контролния лист и направената 

справка и проверка от администрацията да одобрим изплащането на 

така докладваното от мен възнаграждение на ОИК – Аврен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  
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Моля да гласуваме решение, с което да одобрим изплащане 

възнагражденията на ОИК – Аврен.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждения от Общинска избирателна комисия – 

Ветово, с вх. № МИ-27-173 от 5.10.2022 г. Преписката е 

окомплектована с необходимите документи съобразно закона и наше 

решение. Искането е за изплащане на възнаграждения за проведено 

дежурство от председател и заместник-председател на 30 септември 

2022 г. Сумата е 121 лв. и 3 ст. По така поисканото възнаграждение 

има контролен лист с положително становище за изплащане на така 

докладваното от мен възнаграждение.  

Предлагам да одобрим изплащането му с протоколно 

решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по това предложение?  

Моля да гласуваме изплащане възнаграждения на ОИК – 

Ветово.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Колеги, преминаваме към шеста точка:  

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.  

Госпожо Матева, заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви съобщение от Административен съд – 

София-град, заведено под вх. № НС-08-64/1 от 11 октомври. 
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Съобщението е по административно дело № 9252 от 2022 г., Второ 

отделение, 39 състав. Това дело беше образувано по жалба от           

Н.  Б.   като представляващ Института за социална 

интеграция. Определението на Административен съд – София-град, 

е с № 7930, което ни се връчва със съобщението. С определението се 

изпраща по подсъдност на Върховен административен съд делото 

ведно с жалбата и се прекратява производството по делото, така че 

ви го докладвам за сведение.  

Докладвам ви частна жалба с вх. № НС-08-57/1 от 

11 октомври 2022 г., която ни е изпратена от Върховния 

административен съд.  Тя е подадена от адвокат Г.   Г.     

против Разпореждане № 8380 от 30 септември на председателя на 

Четвърто отделение, с което е прекратено производството по 

постъпила жалба, подадена от адвокат Г.   против Решение на 

ЦИК от 26 септември. Към жалбата е приложено и съобщение, с 

което ни се връчва тя и ни се дава тридневен срок за подаване на 

писмен отговор или възражение.  

Колеги, предлагам да не подаваме отговор и възражение по 

частната жалба.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? Добре, малко време за запознаване.  

Имате ли друг доклад, после ще върна за предложение.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващия ми доклад в тази 

точка е озаглавено „Искане“, вх. № НС-10-55 от 12 октомври 2022 г. 

срещу Решение на ЦИК № 1547-НС от 5 октомври. Това е искане, 

подадено от В.   А.  А.   – председател на 

Политическа партия  „Народна партия истината и само истината“. 

Има изложение на две страници, като всъщност искането е до 

Конституционния съд на Република България чрез Централната 

избирателна комисия и искането е да бъда касирани проведените на 

2 октомври избори след установяване и доказване на нарушенията, 

които са посочени в искането.  

Ако желаете да се запознаете с него?  
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Има описани доказателства към искането, които обаче не са 

представени по информация от деловодителя, приел искането, което 

е донесено на ръка, подписано е с подпис в оригинал на печат. 

Донесено е на ръка в Централната избирателна комисия, но 

деловодителят, който го е приел, каза, че е депозирано само самото 

искане без доказателствата, които са описани към него.  

Така или иначе ние трябва да го изпратим в Конституционния 

съд. Вариантът е още днес да го изпратим с писмо, или да се 

запознаем с него.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преди да 

подложа на гласуване това предложение на госпожа Матева, връщам 

по предходния й доклад по частната жалба. Има ли друго 

предложение, освен направеното от докладчика?  

Моля да го гласуваме.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с искането, което ви 

докладвах, от председателя на „Народна партия истината и само 

истината“ ви предлагам да изпратим това искане до всички органи 

по чл. 150, ал. 1 от Конституцията с изключение на 1/5 от народните 

представители, тъй като все още не се е конституирало Народното 

събрание, а именно: до Президента на Републиката, Министерския 

съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд 

и Главния прокурор. С копие до лицето, като изрично бъде указано, 

че описаните доказателства в искането не са представени към него, 

така че самото лице да си ги представи към органите, до които 

изпращаме неговото искане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения?  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Колеги, следващ докладчик в тази точка е господин Георгиев. 

Заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам с вх. № НС-18-11 от 

11 октомври сигнал, трябва да се намира в папката с мои инициали 

от днес, озаглавен „Жалба“ от господин Л.  Ч. , която 

всъщност е сигнал, за все още съществуващи по времето на 

изпращането на сигнала предизборни материали, непремахнати в 

съответния срок по Изборния кодекс в гр.  Пловдив.  

По тази причина предлагам на Централната избирателна 

комисия текст на писмо до кмета на община Пловдив по 

компетентност. Предложението за изпращане на този сигнал е с 

№ 4308, заедно с прикачените общо над 20 снимки от вчера.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Георгиев има ли изказвания?  

Моля да гласуваме.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Колеги, връщаме се в някои точки.  

В трета точка – Доклади по административни преписки. 

Госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, всъщност продължавам 

доклада по вх. № ЦИК-09-277/1 от 6.10.2022 г. и вх. № ЦИК-09-300 

от 10.10.2022 г. – представените отчети по гражданските договори с 

външните сътрудници. Предлагам ви с протоколно решение да 

приемем работата, като одобрим така представените отчети и да 
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бъдат изплатени дължимите възнаграждения по тези граждански 

договори, номерата са посочени в докладните записки, с лицата  

 Д.  Г.       , С.   Р.  , М.   И. и С.      

В.    .  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

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 и Цветозар Томов); против – няма.  

И сега във втора точка – Машинно гласуване, господин 

Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Уважаеми колеги, във връзка с произведените избори за 

народни представители на 2 октомври и във връзка с Договор № 20 

от 9 септември между ЦИК и „Сиела Норма“ АД, предлагам да 

изпратим едно писмо до „Сиела Норма“ АД, с което да ги 

уведомим, че подписаните протоколи по т. 3.8 от Договора следва да 

са комплектувани поотделно с всяка РИК, като към комплекта за 

всяка РИК да има опис за броя на приложените протоколи. И също 

така да ги уведомим, че след изваждането на батериите от машините 

с инсталирана демо версия и батериите с надпис „Договор № 21“ е 

необходимо да бъдат извадени и останалите батерии, и е 

необходимо да ни уведомят за лицата, които ще извършат тази 

дейност с оглед допускането им до склада на „Карго-партнер“.  

Проектът за писмо е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения по текста, като той ще бъде допълнен съобразно 

направеното уточнение в работна група?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 
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Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали във файл Excel формат можете да 

видите информация за кандидатските листи за частичните избори на 

23 октомври, като ви предлагам да бъде изпратено на „Сиела 

Норма“ АД за въвеждане и параметризиране на бюлетините за 

гласуване, заедно с копие от хартиените бюлетини, които са 

одобрени за гласуването в тези избори, и с искане след въвеждане на 

данните и параметризиране на машините да ни бъде изпратена 

електронната бюлетина за всяко едно от отделните кметства, в които 

ще се произведе избора, за проверка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме това писмо.  

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 и Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото за петък – 14 октомври, от 10,30 ч. Благодаря ви.  

 

(Закрито в 16,20 ч.) 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова 

 

Стенограф:  

  Нина Иванова 


