
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 291 

 

На 10 януари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване.  

  Докладчици: Емил Войнов и Росица Матева  

2. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

  Докладчик: Росица Матева 

3. Доклади по административни преписки.  

  Докладчици: Росица Матева, Йорданка Ганчева,  

  Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Георги 

  Баханов, Гергана Стоянова, Красимир Ципов,  

  Димитър Димитров, Севинч Солакова и  

  Камелия Нейкова  

4. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК.  

  Докладчик: Георги Баханов  

5. Доклад по ЗДОИ.  

  Докладчик: Емил Войнов   

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Емил Войнов, Димитър 

Димитров, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

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

Красимир Ципов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАТ: Любомир Георгиев и Цветозар Томов.  
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Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и от заместник-председателите Димитър 

Димитров и Росица Матева.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!   

Дванадесет членове сме в залата – налице е необходимият 

кворум за провеждане на заседание.  

Заседанието започва по-късно по технически причини.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред:  

1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.  

2. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева, госпожа Ганчева, госпожа Стойчева, госпожа 

Георгиева, господин Баханов, госпожа Гергана Стоянова, господин 

Димитров и госпожа Солакова.  

3. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа 

Матева.  

4. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчик господин Баханов.  

Имате ли предложения по дневния ред?  

Господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако може точка: Запитване по ЗДОИ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 5.  

Госпожа Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам да бъде изтеглена точката 

„Доклади по дела, жалби и сигнали“ преди „Доклади по 

административни преписки“ предвид обстоятелството, че днес 

изтича срокът за обжалване на определение и трябва да депозираме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тогава точка 3 ще 

стане точка 2, а Докладите по административни преписки – точка 3.  

Други колеги има ли? Няма.  
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Моля, режим на гласуване по така предложения проект на 

дневен ред с направените изменения и допълнения.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

 

Преминаваме към първа точка:  

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам на вашето 

внимание в изпълнение на решение от предходно заседание писмо 

до ГД „Жандармерия“ и до „Карго-партнер“, в което са посочени по 

номера машините, които се намират в Централната избирателна 

комисия – тези 22 броя СУЕМГ, които са в зала № 76а, които следва 

да бъдат върнати в склада, и посочени номерата на седем машини, 

които трябва да бъдат доставени в Централната избирателна 

комисия. Обсъдихме с колегата Войнов и предложението е това да 

се случи утре – 11 януари, в 10,00 ч. или 10,30 ч., за да могат да 

бъдат натоварени машините, може би в 11,00 ч. да бъдат в склада. 

Трябва да преценим кои да бъдат лицата, които ще придружават 

машините. С цел уточняване на детайли, ще отложа този доклад за 

по-късно.  

Сега ви докладвам за запознаване и за обсъждане в работна 

група писмо от Министерството на вътрешните работи – вх. 

№ ЦИК-04-02-1/05.01.2023 г., с което ни информират, че за лицата, 

които са ни посочени да извършат гаранционно обслужване на 

машините, които са повредени, няма данни, не са установени 

криминални прояви в масивите на МВР, тоест могат да бъдат 

допуснати да извършат тази гаранционна проверка.  

В тази връзка  и в отговор на наше писмо № ПВР/НС-00-17 от 

21 декември до „Информационно обслужване“ АД вчера сме 
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получили отговор с вх. № ПВР/НС-00-1 от 9 януари, с което ни 

информират, че дейностите по гаранционното обслужване на двете 

машини, които са повредени, от доставката, извършена от 

„Информационно обслужване“ АД, ще бъдат извършени от 

оторизиран от производителя гаранционен център по 

местонахождение, находящо се на адрес „Карго-партнер“, 

ул. „Подполковник Васил Златарев“ № 44а.  

Също за сведение и запознаване, и за обсъждане в работна 

група кога и как ще бъдат извършени ремонтите на машините, които 

са доставени и от „Сиела Норма“ АД, и от „Информационно 

обслужване“ АД. Това са моите доклади в тази точка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

втора точка от дневния ред:  

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, вчера беше 

изпратено на всички по електронната поща, надявам се, че сте се 

запознали с изготвената от юрисконсултите жалба срещу 

определението на Върховния административен съд и ако имате 

някакви предложения за допълнения, моля да я гласуваме, за да бъде 

депозирана днес в съда, тъй като днес изтича срокът за обжалване на 

Определение № 12040 от 23 декември.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения по текста?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

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

(Йорданка Ганчева и Севинч Солакова).  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви във връзка с 

решение, което докладвах в предходно заседание, документите се 

намират във вътрешната мрежа в подпапка „АНД-17-347“ – това е 
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Решение № 267253 от 15 ноември на Софийски районен съд, 

18 състав, по административно наказателен характер дело № 17347. 

Припомням, че с него се отменя обжалвано решение на ЦИК 

№ 1349-ЕП от 9 октомври 2019 г.  

Има изготвено становище от юрисконсулт Р. с вх. № ЦИК-09-

5 от 6 януари 2023 г., с което се предлага да не бъде обжалвано 

решението на Софийски районен съд.  

Предлагам да се запознаете с него и да вземем решение дали 

да се обжалва това решение или не. Тъй като все още има време, ви 

го предлагам за запознаване и в следващото заседание ще го върна 

на доклад за гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към трета точка:  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

В тази точка ще ви помоля за протоколно решение за 

последващо одобрение на две писма, които бяха изпратени след 

работно обсъждане.  

Едното писмо е до Министерския съвет с предложение за 

среща днес в 14,30 ч. във връзка с промените в Изборния кодекс 

относно видеонаблюдението и видеозаснемането в реално време.  

Второто писмо е до Министерството на финансите с молба да 

ни предоставят експерт, който да бъде включен в комисията за 

провеждане на подбора за заемане на длъжността „старши 

счетоводител“ в администрацията на Централната избирателна 

комисия. Моля за протоколно решение.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

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

против – няма.  

Следващ докладчик е госпожа Матева, която определям за 

малко да води заседанието.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря.  

Колеги, докладвам ви преписка с вх. № НС-04-02-

4/06.01.2023 г. от СДВР, с която ни уведомяват, че се извършва 

проверка по прокурорска преписка № 24362 от 2022 г., а именно 

извършва се проверка дали Политическа партия „Българска нова 

демокрация“ с посочен единен идентификационен код е била 

регистрирана за участие в избори за Народно събрание, за президент 

и вицепрезидент, за членове на Европейски парламент и за 

общински съветници и кметове през последните пет години.  

Извършена е справка от отдел „Регистри“. Справките по 

всички такива преписки, които в момента ще ви докладвам, са във 

вътрешната мрежа в ексел формат, с различни шийтове. Извършена 

е справка за тази политическа партия и е установено, че тя е била 

регистрирана за участие в избори на народни представители през 

2017 г. с посочено Решение № 4248, с Решение № 4324-НС от 

2017 г. също е взето решение по отношение на тази партия, както и 

Решение № 4324 от 17 февруари 2017 г., регистрирана за участие в 

избори за общински съветници и кметове през 2019 г. с Решение 

№ 984-МИ от 5 септември 2019 г.  

Предлагам да изпратим писмо с този отговор на комисар      

Х.                    С.         по прокурорската преписка, която ви 

докладвах.  

Ако не възразявате, ще ви докладвам още три или четири 

писма от него във връзка с политически партии, за да ги гласуваме 

заедно, те са идентични.  

Следващото писмо е с вх. № ЦИК-04-02-2/06.01.2023 г., с 

което се извършва проверка дали Политическа партия „Движение за 

европейско обединение и солидарност“ е участвала през последните 

пет години в различни видове избори.  

От извършената проверка от отдел „Регистри“ се установява, 

че те са били регистрирани за участие в изборите за народни 

представители през 2017 г. с Решение № 4263, а след това за 
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следващите избори през 2019-а, 2021-а и 2022 г. не са  регистрирани 

за участие. В този смисъл е подготвен проект на отговор във 

вътрешната мрежа.  

Следващият доклад е писмо с вх. № НС-04-02-2/05.01.2023 г. 

отново от комисар Станишелски по отношение на партия 

„Национална политическа партия „Българе“ с посочен единен 

идентификационен код.  

От извършената проверка е установено, че тази партия е 

регистрирана за участие в изборите за общински съветници и 

кметове през 2019 г. с Решение № 1025-МИ от 10 септември.  

И последното от комисар С. писмо е с вх. № НС-04-02-

3/05.01.2023 г. за проверка дали Политическа партия „Родина“ 

с посочен единен идентификационен код е участвала в избори през 

последните пет години.  

От извършената проверка се установява, че тази политическа 

партия не е регистрирана в ЦИК за участие в избори от 2017 г. до 

момента.  

Колеги, предлагам ви да гласуваме отговорите на тези писма 

заедно. Както казах, това са писма с проектни номера 4798, 4801, 

4800 и 4799.  

Моля за вашите становища по така предложените проекти за 

отговори. Не виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

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

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Продължавам с аналогични писма.  

Докладвам ви писмо от Софийска градска прокуратура с вх. 

№ НС-09-11/09.01.2023 г., с което прокурор Стоев по извършвана 

проверка по образувана прокурорска преписка № 24367 от 2022 г. 

изисква информация дали ПП „Справедлива България обединени 
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Родолюбци“ с посочен единен идентификационен код е участвала в 

избори през последните повече от пет години.  

От извършената проверка се установява, че тази политическа 

партия от 2017 г. насам не е регистрирана в ЦИК за участие в 

избори.  

От прокурор Стоев има още две писма: вх. № НС-09-

10/09.01.2023 г. по отношение на ПП „Свободен народ“.  

От извършената проверка се установява, че от 2017 г. насам 

ПП „Свободен народ“ не е регистрирана за участие в избори за 

народни представители, президент и вицепрезидент, членове на 

Европейския парламент, и общински съветници и кметове.  

И още едно писмо с вх. № НС-09-12/09.01.2023 г. от прокурор 

Стоев по отношение на ПП „Български демократичен съюз 

Радикали“.  

От извършената проверка се установява, че тази политическа 

партия е регистрирана в Централната избирателна комисия за 

участие в изборите за Европейски парламент с Решение № 112 от 

9 април, в местните избори през 2019 г. с Решение № 1052-МИ от 

2019 г., в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. с 

посочените решения и в изборите за президент и вицепрезидент и за 

Народно събрание през 2021 г. с Решение № 652-ПВР/НС.  

В този смисъл ви предлагам да гласуваме да бъде отговорено 

на Софийска градска прокуратура, прокурор Стоев по трите 

преписки, както са подготвени отговорите, които са във вътрешната 

мрежа с проектни номера 4823, 4824 и 4825.  

Моля за становища по предложените проекти за отговори. Не 

виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  
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Следващият ми доклад е отново писмо от Софийска градска 

прокуратура, Следствен отдел с вх. № НС-09-8/06.01.2023 г. във 

връзка с разследване по прокурорска преписка № 20250 от 2022 г. 

Следовател Г. изисква да му бъдат изпратени: надлежно 

заверено копие от решение на ЦИК за регистрация на кандидати за 

народни представители в изборите за 2 октомври; заверено копие от 

решение за проверка на кандидатите за народни представители на 

2 октомври, копие от решение на ЦИК за условията и реда за 

провеждане на предизборна компания за изборите на 2 октомври; 

заверено копие от решение за регистрация на партия „Изправи се 

България“; надлежно заверени за вярност копие от списъци, 

съдържащи имената, единния граждански номер и саморъчен подпис 

на лицата, подкрепящи регистрацията на партия „Изправи се 

България“ и копие от регистъра, воден от ЦИК, за регистрация на 

партия „Изправи се България“.  

Колеги, подготвила съм отговор. Предлагам да изпратим 

заверени копия от посочените решения, като от списъка, съдържащ 

три имена и ЕГН, на 4500 избиратели, подкрепящи регистрацията, 

предлагам да го изпратим в структуриран електронен вид с 

пояснението, че в  случай на необходимост от извършване на 

експертиза, достъп до оригиналните документи ще бъде предоставен 

на вещото лице в ЦИК.  

Моля за становища по предложения проект за отговор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания, или предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

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

против – няма.  

Следващ докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте.  



10 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам 

преписка, която е разпределена на мен, на госпожа Стоянова и 

госпожа Стойчева, аз като основен докладчик. Става въпрос за 

писмо, получено по електронната поща, със съдържание на 

придружителното писмо от С., че не се изпращат 

първоначални документи, които са изпратили в края на месец 

октомври, но не са получили отговор, затова са направили 

напомнително писмо. Тази преписка беше докладвана от 

председателя на Централната избирателна комисия на предходно 

заседание с няколко други преписки от Министерството на 

външните работи.  

Колеги, вчера тримата докладчици обсъдихме преписката и 

всъщност установихме, че това са документи, които са получавани в 

Централната избирателна комисия в края на месец октомври, 

докладвани са от председателя на комисията и след това преписката 

е преразпределена на мен за работно обсъждане. По молба тогава на 

госпожа Нейкова беше обединена и направена папка във връзка с 

документи, които са получавани, и съответно като отговори са 

изпращани до съответни институции в Централната избирателна 

комисия във връзка с реформата на изборното законодателство в 

европейски аспект от края на 2015 г. до предходните избори за 

членове на Европейския парламент. Аз съм възложила на 

администрацията и същата тази папка е прехвърлена отново днес за 

улеснение.  

Тримата колеги се обединихме, че това са документите, както 

сочи и госпожа С., по преписка с вх. № ЕП-04-01/1 от 25.10.2022 г., 

която е докладвана от председателя на 27-и, съответно 

след преразпределението аз съм я докладвала на 1-ви за запознаване 

и в работен порядък е обсъдена от цялата Централна избирателна 

комисия на 2-ри, като на 3-и е върната на заседание. Няма нарочно 

решение, няма и изпратено писмо, но припомням, колеги, и на 

работното обсъждане тогава се обединихме, че с оглед 

компетентността и правомощията на Централната избирателна 
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комисия предложенията касаят политически решения, политическа 

воля и не изразихме становище по така изпратените документи, 

включително разгледахме много подробно на работните обсъждания 

и становищата, които е изпращала Централната избирателна 

комисия по предходната реформа в минали години, включително и 

становището на Правната комисия.  

Така че ние като докладчици не предлагаме да се изрази 

становище по тези документи, които са постъпили в Централната 

избирателна комисия.  

Колеги, обаче като се запознах с оглед този доклад вчера и с 

другите преписки, които председателят докладва и са разпределени 

на други колеги, обръщам ви внимание и да преценим с оглед 

другите преписки, когато колегите докладват, че напомнителното 

писмо, което се сочи, всъщност е разпределено само на колегата 

Димитров, отново е докладвано от председателя, напомнителното 

писмо е единствено с адресат Централната избирателна комисия и 

там се обръща внимание на три основни момента. Единият от 

основните моменти, който мисля, че не е обсъждан в ЦИК, е да се 

предложи механизъм за съгласуване на националната позиция по 

досието за изборна реформа и съответно по други досиета, които са 

предмет на преписките, както и председателят докладва, както и са 

обективирани в другите документи.  

Обръщам внимание да преценим дали работно или сега, че 

през 2016 г. предложението как да бъде съгласувана позицията с 

оглед националните интереси, бяха включени представители на 

Централната избирателна комисия, но беше създадена адхок работна 

група, като мисля, че инициативата и съгласно писмата, които са в 

Централната избирателна комисия, беше на Министерския съвет и 

водещата институция беше Народното събрание.  

По отношение на тези документи, с които ни се напомня, че 

не сме изразили становище, като се запознавах по-детайлно с 

преписките установих, че в първоначалното писмо, ако приемем – 

основното, се споменава датата 7 ноември, когато ще се обсъжда и 
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изразява националната позиция по тези въпроси на съответната 

компетентна работна група към Съвета на Европа. Още повече се 

говори за възможност тази тема да бъде включена и на 18 ноември. 

Към момента поне аз лично не намерих документи, които да 

информират Централната избирателна комисия какви становища са 

изразявани до този момент. Още повече не открих документи, тъй 

като основното писмо на министъра на външните работи тогава по 

същите тези документи беше адресирано с копие до председателите 

на парламентарни групи в Народното събрание и до председателя на 

Народното събрание.  

Това е моят доклад. Ако искат колегите да се включат.  

Към момента с оглед доклада ми ние не предлагаме 

изразяване на някакво становище с оглед напомнянето.  

Госпожо Председател, в допълнение само за коректност на 

доклада обръщам внимание, колеги, че в случай, че Централната 

избирателна комисия с оглед обсъжданията сега преценим да вземем 

някакво становище, въпреки че аз казах какво е било мнението на 

ЦИК по този доклад, считам, че с оглед обективираната молба по 

напомнителното писмо, което госпожа председателката докладва на 

предходно заседание, и сега е преразпределено, доколкото разбрах, 

на колегата Димитров с оглед запознаването ни с материалите, за 

мен, първо, ние ще вземаме ли отношение да предлагаме механизъм, 

защото там се моли да предложим начин за съгласуване на 

националната позиция по отношение на всички тези досиета. В тази 

връзка докладвах и обърнах внимание как беше само по досието за 

реформата на изборното законодателство в края на 2015-а и 2016 г. 

Затова считам, че всички преписки са свързани. Може би работно да 

обсъдим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания има ли? И становище, различно от това, което 

докладчикът изложи като становище на колегите, на които беше 

разпределена тази преписка?  
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Да, действително, напомнителните писма, както докладвах в 

предходно заседание, бяха няколко и те засягат няколко различни 

теми. Основната част от тези писма бяха на доклад при колегата 

Димитров. И аз смятам, че трябва да ги обсъдим в цялост, защото 

макар и тематично да са различни, се изисква позиция на 

Централната избирателна комисия. В една част от изисканата от 

ЦИК позиция смятам, първо, че е извън нашата компетентност. Все 

пак да можем да отговорим общо по всичките теми.  

Ако нямате изказвания или друго предложение, ви предлагам 

днес след обяд или утре в работна група да преценим как ще 

процедираме в тези няколко случая, с които от 3 януари досега 

ежедневно се запознавам, и назад във времето каква кореспонденция 

е била разменяна между нас и Министерството на външните работи. 

Действително този, който е изпращал писмата – те вървят от 

различни податели по една и съща тема, за да има някакъв ред и да 

може ЦИК да формира и да взема своите решения.  

Имате ли изказвания? Няма.  

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е получена преписка от ОД на МВР – Кърджали, Районно 

управление – Ардино, във връзка с Постановление № 3773 от 

21 декември 2022 г. на Районна прокуратура – Кърджали, за това, че 

посоченото в преписката лице е упражнило правото си на гласуване 

два и повече пъти на произведените избори за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември в секция 

№ 325800662 в Република Турция без да има право на това. В тази 

връзка се изисква от Централната избирателна комисия да 

предостави състава на секционната избирателна комисия в 

цитираната секция на произведените избори за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември.  

Подготвен е отговор до Районно управление – Ардино, в 

което предоставяме трите решения, с които Централната 

избирателна комисия е назначила състава на секционната 
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избирателна комисия в Република Турция с посочения номер и 

впоследствие е извършила промени в този състав.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма.  

Моля да гласуваме.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващата преписка е с вх. № ЧМИ-

09-1/05.01.2023 г. Това е Постановление за прекратяване на 

наказателно производство по образувано досъдебно производство с 

№ 552022 по описа на ОД МВР – гр. Благоевград, образувано за 

престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс.  

От проведеното разследване е установено следното. 

Посоченото в преписката лице С. Т. с постоянен адрес в 

гр. Благоевград, който е живеел в периода от 2009 до 2021 г. в 

Португалия, на първия тур на частичните избори за кмет на община 

Благоевград на 27 юни 2021 г., без да е сигурен дали разполага с 

избирателно право, е отишъл в секцията си по постоянен адрес. 

Секционната избирателна комисия му е предоставила декларация за 

това, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, тъй като не 

го е открила в избирателния списък. Той междувременно е упражнил 

правото си на глас. Секционната избирателна комисия се е 

консултирала с Районната избирателна комисия, установила е, че са 

допуснали грешка, но въпреки това избирателят вече е упражнил 

правото си на глас. Дописан е в допълнителната страница на 

избирателния списък, подписал се е, след което и цялата секционна 

избирателна комисия се е подписала. На втория тур избирателят 

повече не е правил опити да гласува.  

Поради всичко това разследващият полицай е установил, че 

макар и да има формално престъпление от общ характер, поради 

своята малозначителност то не представлява престъпление, поради 
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което не предлага да се повдига обвинение и районният прокурор 

прекратява наказателното производство.  

Предлагам с протоколно решение да не обжалваме това 

постановление на Районна прокуратура – Благоевград.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма.  

Моля за протоколно решение да не се обжалва 

постановлението, докладвано от колегата Стойчева.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

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

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Още една преписка от община Враца 

с вх. № НС-06-316/23.12.2022 г., с която кметът на общината ни 

уведомява за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от избори за народни представители, 

произведени на 11 юли 2021 г. по искане на разследващите органи. 

Приложени са заповедта за назначаване на комисията и протокола от 

извършените от комисията действия по изпълнение на искането.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието за 30 минути.  

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Единадесет членове сме в залата. Имаме кворум.  

Продължаваме с доклади в точка 3 с докладчик госпожа 

Георгиева. Заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

две преписки, получени от община Симитли и община Елхово за 

отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни 

книжа и материали, с вх. № НС-06-3/06.01.2023 г. от община 
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Симитли и с вх. № НС-06-4/06.01.2023 г. от община Елхово. И двете 

преписки са свързани с извършване на експертиза на изборни книжа 

и материали в периода от 2016-а до 2021 г. и с унищожаване на 

неценни материали с изтекъл срок на съхранение. Към двете 

преписки са приложени заповеди на кмета, актове за унищожаване 

на неценни документи, протоколи. Докладвам ви ги за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Баханов.  

Определям господин Димитров за малко да води заседанието.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-06-317/29.12.2022 г. от община Пирдоп, Софийска област. 

Изпращат протокол и заповед на кмета за назначаване на комисия от 

длъжностни лица, която да приема от секционните избирателни 

комисии на територията на община Пирдоп запечатаните чували с 

бюлетини. Протоколът на комисията е от 20.12.2022 г. За сведение.  

Уважаеми колеги, докладвам ви с вх. № МИ-04-02-159/ 

23.12.2022 г. От Осмо районно управление на МВР, Столична 

дирекция на вътрешните работи ни молят да им предоставим пълен 

списък на членовете на избирателна комисия в секция 22, Район 

„Искър“, гр. София, присъствали на изминалото гласуване за избор 

на общински съветници и кметове на 3.11.2019 г., като списъкът да 

съдържа три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка.  

Подготвено е писмо до кмета на Столична община с копие до 

СДВР, Осмо районно управление. Писмото е за предоставяне на 

исканата информация по компетентност до Столична община.  

Имам още две такива, предлагам да ги гласуваме наведнъж.  

Другото писмо е с вх. № МИ-04-02-1/06.01.2023 г. от ОД на 

МВР – Бургас, които ни информират, че във връзка с извършена 

проверка по преписка и дадени указания от наблюдаващ прокурор е 

необходимо разпореждането на Централната избирателна комисия 

да им бъде предоставена справка в писмен вид, съдържаща 

установъчни данни, телефони на лицата в СИК 174 в гр. Бургас, 
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Основно училище „Антон Страшимиров“ за изборите за общински 

съветници и кметове на 27.10.2019 г.  

Отново е подготвено писмо до кмета на община Бургас с 

копие до кмета на Областна дирекция на МВР – Бургас. Препращаме 

писмото по компетентност за предоставяне на исканата информация.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на господин Баханов едновременно да 

одобрим текста на двете писма, които са аналогични. Те са писма до 

общинските власти съответно в София и Бургас.  

Моля, колеги, да преминем към гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч 

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

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Продължавам, господин Председател, 

ако позволите.  

Колеги, докладвам ви вх. № ПВР/НС-03-2-3/09.01.2023 г. от 

Областна дирекция на МВР, Районно управление в Момчилград до 

заместник-председателя на ЦИК госпожа Росица Матева. Във връзка 

с извършваща се проверка по прокурорска преписка по описа на 

Териториално отделение Момчилград към Районна прокуратура – 

Кърджали, е необходимо да им предоставим писмена справка за 

едно лице, посочено с три имена, ЕГН и адрес, която да съдържа 

информация относно това дали същата е била включена в 

избирателния списък за изборите за президент и вицепрезидент на 

Република България на 14.11.2021 г. и в кое населено място в 

Република България или извън страната, упражнила ли е правото си 

на избор и да се приложи заверено четливо копие от страницата на 

избирателния списък на секцията, в която е гласувало лицето. Ако 

сте установили, че е гласувала повече от един път, да се приложи 

заверено копие от страницата на избирателния списък от секцията, в 

която е гласувала.  
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Отново, уважаеми колеги, считам, че същото писмо с оглед 

на желаната информация трябва да бъде препратено по 

компетентност на кмета на община Момчилград, на територията на 

която посоченото лице има постоянен адрес, за предоставяне на 

исканата информация. Писмото е с копие до началника на Районно 

управление – Момчилград.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на господин Баханов.  

Предлагам да го подкрепим с гласуване. Предложението е да 

се препрати писмото до кмета на Момчилград.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч 

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

Следващ докладчик в трета точка е госпожа Гергана 

Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад писмо с 

вх. № МИ-15-332 от ОИК – Каварна, което ви бях докладвала, 

заедно с други приложени документи за запознаване. В моя папка от 

днешна дата има подготвено писмо, което предлагам да изпратим 

към Общинската избирателна комисия. Тъй като въпросът не е с 

някаква спешност, на настоящия етап ви предлагам да се запознаете 

с подготвения проект на писмо, ако има необходимост впоследствие 

да го обсъдим и на следващо заседание да го гласуваме.  

На този етап ви предлагам да се запознаете с проекта за 

писмо, който съм подготвила.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, до следващото заседание проектът ще бъде в мрежата, за да 

могат да се изразят становища по него.  

Преминаваме към следващият докладчик.  

Господин Ципов, имате ли готовност преди да преминем към 

готовите доклади, или ще изчакате?  

Думата има господин Ципов.  



19 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.  

Колеги, докладвам ви вх. № НС-07-2/06.01.2023 г. – писмо от 

Столична община, Район „Люлин“, във връзка с унищожение на 

неизползвани, оставени от областната или общинската 

администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни 

книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Изпращат ни две заповеди, както и протокол за извършване на 

определените действия във връзка с това, което докладвах преди 

малко. Докладвам го за сведение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви.  

Следващият докладчик е госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от министъра на 

финансите в Централната избирателна комисия се получи писмо, то 

е адресирано до всички първостепенни разпоредители с бюджет, с 

искане да се предостави информация за преценяване на ефекта от 

увеличението на минималната работна заплата. Срокът, който беше 

поставен по писмо с вх. № ЦИК-04-2/06.01.2023 г., е 9 януари.  

С докладна записка – вх. № ЦИК-09-7/09.01.2023 г., е 

предоставена попълнена таблицата – приложение към писмото на 

министъра на финансите, с уточнението, че в Централната 

избирателна комисия нямаме назначени служители на минимална 

работна заплата. Към докладната са приложени както табличката, 

така и проект на писмо до министъра на финансите.  

Предлагам да одобрим изпращането. Редът, по който следва 

да бъдат уведомени, е посочен в писмото на министъра.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Трябва да изпратим писмо с текста, който току-що госпожа 

Солакова съобщи и представи.  

Моля да гласуваме този текст.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 
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Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с докладна записка 

с вх. № ЦИК-09-8 от 9 януари са представени документи относно 

публикуване на отчета за касовото изпълнение на бюджета и на 

отчета за касовото изпълнение на бюджетните средства за месец 

декември 2022 г. съгласно изискванията на Закона за публичните 

финанси.  

Предлагам ви да одобрим публикуването на приложените 

документи относно отчета за касовото изпълнение на бюджета на 

Централната избирателна комисия за месец декември 2022 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? Няма.  

Моля да гласуваме.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с писмо от СДВР, всички 

относими писма са в папка с това наименование „Писмо СДВР“ и 

името на лицето. По повод изпратен сигнал от Централната 

избирателна комисия за гласуване повече от един път на този 

избирател са поставени въпроси. Получихме отговор от 

„Информационно обслужване“ АД дали лицето е подавало 

заявление за включване в избирателните списъци извън страната.  

Изготвен е проект съгласно досегашната практика на 

Централната избирателна комисия, но с оглед на това, че за 

последните избори през 2021 г. Централната избирателна комисия 

изпрати поотделно писмо за всяко едно лице, гласувало повече от 

един път, или гласувало в нарушение без избирателни права, 

предлагам ви на работна група да обсъдим изготвения проект и дали 

не следва да предприемем някакви други действия, или да 
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редактираме по друг начин отговорите си до СДВР във връзка с 

извършваните проверки, тъй като отнема страшно много време на 

Централната избирателна комисия самото сезиране и изготвянето на 

отговори по така поставените въпроси от разследващите органи. За 

запознаване и за обсъждане на работна група.  

Колеги, от Националния статистически институт бяхме 

получили писмо с вх. № ЦИК-00-1 от 3 януари. То е напомнително 

относно това, че Централната избирателна комисия е включена в 

извадково тримесечно изследване „Разходи за придобиване на 

дълготрайни материални активи“.  

С докладна записка с вх. № ЦИК-09-9/09.012023 г. е 

представена попълнена таблица с информация относно разходите за 

придобиване на дълготрайни материални активи за четвъртото 

тримесечие на 2022 г. Става въпрос за разходите за придобиване на 

сървър.  

В тази връзка предлагам да одобрим така изготвената справка 

и подаване до Националния статистически институт от госпожа В. 

Б., която по принцип е упълномощена за изготвяне и подаване на 

информация до НСИ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

има ли? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по повод на постъпило 

аналогично писмо, само че по тематика „Наети лица, отработено 

време, средства за работна заплата и други разходи за труд за 

2022 г.“ относно последното тримесечие на 2022 г., от НСИ е писмо 

с вх. № ЦИК-00-2/03.01.2023 г.  
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Представена е докладна записка с вх. № ЦИК-09-10 от 

9 януари с попълнена справка в статистическа форма „Наети лица, 

отработено време, средства за работна заплата и други разходи за 

труд за четвъртото тримесечие на 2022 г.“  

Предлагам ви да одобрим представената информация и 

изпращането по електронната поща, която е посочена в писмото, от 

госпожа Бончева.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма.  

Моля да гласуваме.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от „Информационно 

обслужване“ АД сме получили писмо с вх. № ЦИК-00-5 от 9 януари. 

Информират ни във връзка с промени в Регламент 910 от 2014 г. 

относно издаването на квалифицирани удостоверения за 

квалифициран електронен подпис, че се предвижда след 

31 декември 2022 г. единствено такива удостоверения да бъдат 

издавани на смарткарти с посочени идентификационни параметри.  

Докладвам ви го за сведение, тъй като следва да бъдат 

преиздадени издадени до този момент удостоверителни карти на 

Централната избирателна комисия за извършване на проверка и 

предприемане на последващи действия.  

Във връзка с получените резултати от проверка за гласуване в 

нарушение в новия избор за президент и вицепрезидент на 

републиката на 21 ноември 2021 г. във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали са публикувани последните шест броя писма до 

съответните районни прокуратури относно гласуване в нарушение 

на лица в тези избори, като трите случая до Благоевград, Перник и 
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Сливен са по отношение на лица без избирателни права, поради това 

че са поставени под запрещение.  

Следващите три писма до СРП са по повод гласували чужди 

граждани в новия избор за президент и вицепрезидент.  

Предлагам ви да ги гласуваме анблок и да ги изпратим. С 

това приключваме с изборите за президент, вицепрезидент и за 

народни представители през 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване общо за всичките шест писма.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

Господин Димитров, Вие щяхте да докладвате след обяд.  

 

Преминаваме към четвърта точка:  

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.  

Господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ МИ-27-209/21.12.2022 г. от ОИК – Хитрино. Желаят да им 

изплатим възнаграждение за проведено заседание на 17 ноември 

2022 г. от 17,30 часа на ОИК – Хитрино. Изпратено ни е копие от 

протокол на заседанието. То е било относно прекратяване на 

пълномощията на избран общински съветник от листата на местна 

коалиция ДОСТ и обявяване за избран на общински съветник на 

следващия от листата на същата коалиция, списък на присъствалите 

членове и самото решение.  

Така че, уважаеми колеги, с оглед на представени документи 

считам, че искането е законосъобразно. В тази връзка има и 

контролен лист за извършване на предварителен контрол от 



24 

финансовия контрольор и предвид поемане на задължение, както и 

счетоводна справка за стойността на поемане на възнаграждението, 

от което е видно, че общата сума с осигурителните вноски е 

550,62 лв. за проведено едно заседание на Общинска избирателна 

комисия – Хитрино, на 17.11.2022 г. в състав: председател – един, 

заместник-председател – един, един секретар и седем члена.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по така направения доклад за изплащане на 

възнаграждения? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

 

Преминаваме към пета точка:  

ДОКЛАД ОНОСНО ПИТАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО 

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.  

Заповядайте, господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, връщам на 

доклад заявлението за достъп до обществена информация с вх. 

№ ЦИК-16-14, което докладвах на предходното заседание за 

запознаване. Ще припомня, че с него Б. Р. задава въпроси 

относно регистрацията на партия „Възраждане“ на последните 

избори за народни представители. Информацията, от която се 

интересува, се съдържа в протокола за извършена проверка с вх. 

№ НС-04-03-22 от 17.08, получен от ГД ГРАО.  

Въз основа на тази информация съм подготвил отговор до Б. 

Р., който е в моята папка, подпапка „ЗДОИ“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете със заявлението и с проекта на отговор.  
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Моля за Вашите изказвания и предложения по проекта на 

отговор във връзка с направения от колегата Войнов доклад.  

Колеги, тъй като няма други предложения, подлагам на 

гласуване отговора, подготвен от колегата Войнов.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Росица Матева, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 6 (Георги 

Баханов,  Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов и Севинч Солакова). 

Колеги, това предложение не събра необходимото 

мнозинство, така че, господин Войнов, моля да възложите на 

съответния юрисконсулт в администрацията да изготви проект, 

съобразно Закона за достъп до обществена информация, който да 

бъде подложен на гласуване.  

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия, което ще продължи след срещата, която имаме в 14,30 ч.  

Заседанието ще продължи в 15,30 ч.  

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Продължаваме с доклади в първа точка: Машинно гласуване.  

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, във връзка с проведената вчера работна 

среща с Печатницата на БНБ и в отговор на тяхното писмо с вх. 

№ ЦИК-13-3-1 предлагам да изпратим писмо до Печатницата, с 

което да потвърдим параметрите на хартията и да ги помолим да ни 

предоставят в най-кратък срок защитена хартия за провеждане на 

експерименти съгласно разпоредбите на § 55 от Заключителните 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния 

кодекс.  
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Пълният текст на проекта за писмо е в моята папка и моля за 

вашите становища.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания или предложения по текста.  

Ако няма предложения, моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, пак във връзка с 

вчерашната работна среща предлагам да изпратим писмо до 

„Смартматик“, с което да поискаме да ни предоставят пълните 

изисквания към хартията, предназначена за работата на машините за 

гласуване, както и писмо до „Сиела-Норма“ АД, с което да поискаме 

и сертификатите от доставената хартия по договорите с тях. 

Проектите за писма също са качени в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля по 

проекта на писмо до „Смартматик Интернешънъл холдинг“. Има ли 

предложения по текста?  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам в т. 2, второто тире да 

разширим възможните отпечатвания с пълното съдържание на 

електронната бюлетина, включително и с отбелязания от избирателя 

вот. Идеята ми е да знаем дали може да се отпечата пълното 

съдържание на електронната бюлетина един път. И отделно, с 

отбелязан вот.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване по така представения проект на 

писмо с направеното допълнение.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

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

Следващото писмо е до „Сиела-Норма“ АД във връзка със 

сертификатите на хартията, доставена във връзка с предходни 

избори и доставки.  

Имате ли предложения по текста? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Държавна агенция „Национална сигурност“ с вх. № НС-23-457-1 от 

6 януари, с което във връзка с извършвана проверка задават няколко 

въпроса.  

Подготвен е проект за отговор на писмото, което е качено в 

моя папка. Проектът е № 4808.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

за писмо до Държавна агенция „Национална сигурност“?  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с извършена 

проверка на 29 броя СУЕМГ, която беше обсъдена на работна група, 

е подготвен проект на писмо до Агенция „Митници“ с молба да ни 

предоставят информация, с която разполагат, относно тези машини.  

Можете да се запознаете с проекта за писмо, което е също в 

моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля по 

проекта на писмо до Агенция „Митници“.  

Има ли предложения по текста? Няма.  
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Моля да гласуваме изпращането на това писмо.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

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

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, връщам на доклад от 

предиобедното заседание писмото до „Жандармерията“ и до „Карго-

партнер“ за връщането на машините и предоставянето на новите 

седем.  

Моля, погледнете го, проектният номер е 4806. Описани са 

машините, които връщаме в склада, номерата на машините, които 

трябва да бъдат взети, и хората, които да бъдат допуснати в склада. 

Съответно колегите Димитров и Войнов да подпишат приемо-

предавателни протоколи от името на Централната избирателна 

комисия за предаване на машините в първата част на писмото – 

22 машини, и за получаване на останалите седем.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

предложения по проекта на писмо? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

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

против – няма.  

Продължаваме с доклади в трета точка: Доклади по 

административни преписки.  

Колеги, в тази точка ще ви докладвам, че с вх. № ЦИК-09-11 

от 10 януари е постъпила докладна записка от администрацията, в 

която се съдържа информация относно постъпилите документи за 

участие на кандидати в обявените подбори за заемане на 

длъжностите „старши счетоводител“ и „юрисконсулт“. Срокът за 
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подаване на документите изтече в 17,00 ч. на 6 януари 2023 г. и са 

постъпили заявления от кандидати съгласно приложените списъци.  

От приложените списъци е видно, че от списъка на 

кандидатите за участие в подбора за заемане на длъжността „старши 

счетоводител“ са подадени документи от четири лица, а в подбора за 

заемане на длъжността „юрисконсулт“ са подали документи три 

лица. Виждате техните имена в приложените към докладната 

списъци.  

Също така чрез интернет сайтове за работа са получени 

автобиографии от кандидати, на които своевременно са изпратени 

писма относно реда за подаване на документи, като изпращането на 

такива писма беше решено с протоколно решение на Централната 

избирателна комисия. За длъжността „старши счетоводител“ е 

изпратено писмо до едно лице, а за заемане на длъжността 

„юрисконсулт“ са изпратени три писма до три лица, които са били 

подали автобиография чрез сайта за търсене на работа.  

Чрез Български пощи са постъпили документи от един 

кандидат за длъжността“ юрисконсулт“ като същият ги е представил 

и лично в Централната избирателна комисия съгласно изискванията 

по обявата.  

Съгласно обявата сроковете за решаване на теста и казуса са 

не по-рано от седем дни от датата на обявяване на списъците на 

кандидатите, които отговарят на минималните изисквания, 

публикувани на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия, като в случай на промяна на срока кандидатите трябва да 

бъдат своевременно уведомени.  

По процедурата, която е приета с решение на Централната 

избирателна комисия, за извършване на подбора, трябва да се 

определят комисии, които да проведат подбора в неговите етапи, 

съгласно утвърдената от Централната избирателна комисия 

Методика за заемане на длъжността „старши юрисконсулт“ и 

Методика за заемане на длъжността „юрисконсулт“. Методиките 
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бяха одобрени с решение на ЦИК по протокола от заседание от 

20 декември.  

Съгласно т. 4 от процедурата за извършване на подбор за 

назначаване на длъжности в администрацията на Централната 

избирателна комисия със свое решение Централната избирателна 

комисия определя измежду състава си комисия, която да извърши 

подбора, в състав най-малко от трима членове, единият от които 

председател, както и двама резервни членове, и се назначава от 

председателя на Централната избирателна комисия, като в същата 

точка е посочено, че в състава на комисията може да бъдат 

включени директор на дирекция „Администрация“, служители от 

администрацията и/или външни експерти и се води протокол за 

работата на комисията.  

Колеги, в тази връзка ви предлагам да бъде определена 

комисия, която да проведе подбор за заемане на длъжността „старши 

счетоводител“ в дирекция „Администрация“ на Централната 

избирателна комисия в състав:  

Председател: Елка Стоянова – член на Централната 

избирателна комисия, и членове: Росица Матева – заместник-

председател на Централната избирателна комисия, Димитър 

Димитров – заместник-председател на Централната избирателна 

комисия, външен експерт по предложение на Министерството на 

финансите – името ще ни стане известно, като получим писмото, и 

от администрацията на Централната избирателна комисия – 

финансовият контрольор П. С.  

Не предлагам резервни членове.  

Предлагам комисията да започне своята работа от 11 януари, 

тоест от утрешния ден. В случай че до утре не постъпят данни за 

експерта от Министерството на финансите, откъдето имаме 

уверение, че ще бъде предложен такъв, комисията ще започне 

работата в първия възможен момент, когато бъде попълнен съставът 

с експерта от Министерството на финансите.  

Моля за вашите предложения или изказвания. Няма.  
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Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

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

Следващото ми предложение е да определим комисия, която 

да проведе подбор за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в звено 

„Правна дейност“ в дирекция „Администрация“ на Централната 

избирателна комисия, като предлагам комисия в състав:  

Председател: колегата Красимир Ципов.  

Членове: колегите Гергана Стоянова и Елка Стоянова.  

Информирам ви, че съм получила съгласието на колегата 

Ципов да се включи в състава на тази комисия. И отново не 

предлагам резервни членове.  

Тази комисия също да започне работа от 11 януари, тоест от 

утрешния ден, тъй като, мисля, че няма пречка комисията за 

провеждане на подбора за заемане на длъжността „юрисконсулт“ да 

може да извърши поне първия етап, а именно прегледа и подбора по 

документи, както е разписано в методиката.  

Имате ли други предложения и изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

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

Следващ докладчик в тази точка е господин Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател.  

Колеги, в моята днешна папка има няколко подпапки, в които 

има по няколко документа. Избрал съм веднага да ви представя 

последното напомнително писмо, което е с вх. № ЕП-04-01-1/4. В 

папката това е последният pdf файл, който е озаглавен 
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„Напомнително“, той е от 21.12.2022 г. Аз съм го докладвал на 5-и за 

сведение и запознаване.  

Защо избрах да прочета този документ, и отделен, разбира се, 

едно обобщение на цялата маса от документи, които са свързани с 

европейското законодателство по правилата за провеждане на 

избори за Европейски парламент. Общо взето това, което се иска от 

нас, писмото е подписано от В. П. – заместник-

министър, а иначе е изготвено от Е. С., която е 

началник отдел „Координация и секторни политики в ЕС“, Дирекция 

„Политики и институции на Европейския съюз“. Просто, за да ви 

дам представа какво се обсъжда и колко широк е обхватът, на 

практика всичко.  

Основните елементи на предложението: създаване на 

европейски избирателен район; минимален праг на разпределение на 

местата – това е изборен праг, обсъжда се 3,5%; осигуряване на 

равен достъп до изборите на всички граждани, включително тези в 

неравностойно положение, може би по това можем да имаме 

становище, но ние нямаме проблем със създаването на благоприятни 

условия заради подвижните секции; въвеждане възможност за 

гласуване по пощата; установяване на общоевропейски изборен ден; 

гласуване за председател на Европейската комисия по модела 

„водещ кандидат“ – знаете, като има европейски изборен район, 

който евентуално ще има 24 кандидати, които ще бъдат избрани от 

такава листа, водещият кандидат ще има предимство при избирането 

на председателя на Европейската комисия – това е идеята изначално; 

засилване на принципа на равенство между половете, вероятно ще се 

въведе норма 1/3 по френски модел от всеки трима кандидати да има 

поне двата пола, две жени, примерно, и един мъж; установяване на 

възраст на гласуването, обсъжда се 18 години, както на гласуването, 

така и на кандидатирането в европейските избори; създаването на 

нов европейски избирателен орган, ще има европейска избирателна 

комисия.  
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Представете си по всичко това има обсъждания, принципни 

становища, някои от тях са по 77 страници, то е море от документи. 

Явно че има хора, които се занимават с това, но да очакват от нас 

постоянно и активно участие в тези обсъждания, становища и 

прочие е нереалистично. Аз ще се опитам да подреждам 

документите, така че те да станат разбираеми и ако имаме някакво 

специално становище, ще го изразим.  

Другият номер е ЕП-04-01-1-1/05.01.2023 г. Писмото е от 

госпожа С., която, освен че ни е честитила Новата година, в него ни 

съобщава, че има приет нов общ подход по регламента относно 

политическото рекламиране. Този документ е 77 страници. Тя е от 

дирекция ПИЕС в МВнР – Европейски политики, институции и 

електорат. Мисля, че тя идва, когато обсъждахме гласуването 

онлайн. Иначе ние сме в редицата на седмия адресат, включително 

СЕМ, главния секретар на Народното събрание, заместник-

министъра на икономиката и индустрията, Комисията по защита на 

личните данни и прочие. Едва ли ще изразим специфично 

становище.  

Имаме и документ, който е преведен – вх. № ЕП-04-01-1 от 

5 януари, и той е важен документ, защото въпреки че е съгласуван, 

Чешкото председателство ще го предаде по-нататък на Швеция за 

изработване в триалога на крайния документ. Той се отнася до 

предложение на Европейската комисия за изменение на Директива 

93109 за правото на мобилните граждани в ЕС. Всъщност това 

вероятно е влезнало и в папката „Крипто“, след малко ще докладвам 

и тази папка. Мобилните граждани в европейската номенклатура са 

тези, които имат гражданство и адресна регистрация в България, но 

всъщност се намират в друга страна от Европейския съюз и там 

евентуално ще упражнят правото си на глас.  

В папката „Крипто“ има няколко документа. Засега всички 

тях ги докладвам за запознаване, тъй като няма текущи срокове, 

освен че трябва до 28-и да попълним една таблица, която се отнася 

до предложението тип на личните данни за европейските избори. 
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Трябва да попълним една екселска таблица, която утре ще попълня, 

доколкото мога да съобразя какво трябва да попълним от името на 

ЦИК, но тя се отнася до онези данни, които ще се обменят между 

страните членки, за да може да се излезе от единия списък и да се 

влезе в другия избирателен списък. Това е нещо, което е в нашата 

компетентност.  

Извън това, би трябвало да определим може би на работно 

заседание някаква група от хора, които ще се занимават с 

криптирането и обмяна на тази информация тогава, когато започне 

изработването на избирателните списъци за европейски избори. На 

миналите избори, ако си спомняте, докладвахме получени 

криптирани съобщения за български граждани, които се намират в 

някоя от страните, където те са се записали в избирателния списък. 

Те трябва да бъдат заличени. За това срок нямаме. Ние можем да 

изпратим обратно таблицата с нашите данни, а срокът засега е март, 

но не е определен кой март.  

Някой трябва, разбира се, да се заеме системно с това, тъй 

като трябва да бъде обучен за това как се работи с инструмента и 

оттук нататък ще има грижата не само тази година, но и следващата.  

Обръщам внимание, че по общата рамка се очаква изборните 

списъци да бъдат готови шест месеца преди изборите.  

Имам преписка ICPS, както и докладна записка за 

озвучителната система, но те търпят отлагане, нямат спешен краен 

срок, тоест можем да обсъдим някои от тях и в четвъртък.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, вероятно в 

четвъртък ще трябва да вземем решение по поканата за участие в 

срещата на 16 януари, която също ще е в хибриден вариант, както са 

посочили от Министерството на външните работи, така че колегата 

Димитров досега докладва част от темите, които ще се обсъждат. За 

да можем да вземем решение, ще ви помоля да се запознаете с 

преписките в папката на колегата Димитров.  

Друг доклад имате ли сега?  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Мога всъщност да ви върна към 

една тема, която е свързана с A-WEB, и това е темата за членския 

внос, който, направих проверка, никога досега не сме плащали. 

Всъщност извадих и една стара справка, която те са ни изпратили, 

кой е плащал членски внос. Това на практика са три национални 

комисии – Южна Африка, Индия, Корея. Аз съм сигурен, че не сме 

плащали членски внос, който е много голям. Още като дойдох 

попитах Цвети и тя ми каза: Не, ние никога не сме плащали.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади? Няма.  

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за 

четвъртък, 12 януари, от 10,30 ч. Благодаря.  

 

(Закрито в 16,10 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

 

 

Стенограф:  

  Нина Иванова  

 


