
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 292 

 

На 12 януари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Златарица, област Велико Търново. 

Докладва: Силвия Стойчева 

2. Машинно гласуване. 

Докладват: Емил Войнов и Росица Матева 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Йорданка Ганчева, Гергана Стоянова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Красимир Ципов, 

Георги Баханов, Цветозар Томов, Димитър 

Димитров, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова 

4. Доклади относно питане по ЗДОИ. 

Докладват: Емил Войнов и Цветозар Томов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Любомир Георгиев. 
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Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Десет членове на Централната избирателна комисия сме в 

залата – имаме необходимия кворум за провеждане на заседание.  

По уважителни причини ще закъснее колегата Димитров. 

Отсъства колегата Любомир Георгиев. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Златарица, област Велико Търново с докладчик колегата Силвия 

Стойчева. 

2. Машинно гласуване с докладчици колегите Матева и 

Войнов. 

3. Доклади по административни преписки с докладчици аз и 

колегите Матева, Ганчева, Стоянова, Стойчева, Георгиева, господин 

Ципов, Баханов, Томов, Димитров, Чаушев и госпожа Солакова. 

4. Доклад относно питане по ЗДОИ с докладчици колегите 

Томов и Войнов. 

Имате ли предложения по дневния ред? Няма. 

Моля да гласуваме така предложения дневен ред. 

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА ОИК – ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО. 
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Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление от 

Николай Раднев за освобождаването му като заместник-председател 

на ОИК – Златарица. Заявлението е с вх. № МИ-15-1/09.01.2023 г. 

 Предвид постъпилото заявление за освобождаване и на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от 

Изборния кодекс предлагам Централната избирателна комисия да 

приеме решение, с което да освободи като заместник-председател на 

ОИК – Златарица, област Велико Търново Николай Валентинов 

Раднев с посочено ЕГН и да анулира издаденото му удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване по съответния ред пред 

Върховния административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на  гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1580-МИ/12.01.2022 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във връзка с току-що 

приетото решение моля да одобрим писмо до председателя и 

представляващ партия „Движение за права и свободи“ Мустафа 

Карадайъ, с което да го уведомим за извършеното освобождаване, и 

затова, че следва в кратък срок да се представи предложение за 

попълване на състава на ОИК – Златарица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме писмото до политическата партия, която да направи 

предложение. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 
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Продължаваме с втора точка: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-5/11.01.2023 г., което е в отговор 

на нашето запитване за изискванията към хартията, предназначена за 

машините за гласуване. От „Сиела Норма“ АД ни предоставят 

документ, съдържащ пълните изисквания към хартията, 

предназначена за работа на принтера на СУЕМГ А-4 Модел 517 и 

сертификати за произхода и качеството на доставената по 

договорите хартия. 

Предлагам да изпратим писмото на Печатницата на БНБ с 

оглед компетенциите й по чл. 213в от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на колегата Войнов има ли изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме изпращането на предоставената 

информация до Печатницата на БНБ. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, искам да ви 

информирам, че в изпълнение на протоколно решение на 

Централната избирателна комисия вчера бяха върнати в склада на 

„Карго-партнер“ 22 броя СУЕМГ и бяха взети и транспортирани до 

Централната избирателна комисия други 7 броя машини за 

гласуване, за което се съставиха два приемо-предавателни протокола 

с вх. №№ ЦИК-00-9 и ЦИК-00-10. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка – заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Към последния доклад на 

колегата Войнов във връзка с връщането на 22 машини и 

докарването в ЦИК на други седем от „Жандармерията“ сме 
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получили писмо с вх. № НС-04-02-11/11.01.2023 г., с което главен 

комисар Гребенаров ни информира, че на 11 януари е създадена 

организация и са допуснати в склада три лица, представители на 

ЦИК, и трима служители на „Карго-партнер“, които са внесли в 

склада 22 машини и са изнесени 7 машини. За сведение. 

Също така за сведение в момента докладвам писмо с вх. 

№ НС-23-1/09.01.2023 г. от Държавна агенция „Национална 

сигурност“. Във връзка с писмо, с което изискахме да ни бъдат 

предоставени експерти за проверка на тези седем машини, ДАНС ни 

информира, че ни предоставят двама експерти. В момента го 

докладвам за сведение и запознаване. Очакваме информация от 

другите адресати на това писмо.  

В тази връзка и в отговор на същото писмо от 

Министерството на електронното управление е получен отговор с 

вх. № НС-04-2/11.01.2023 г. С това писмо Министерството на 

електронното управление, освен че отговаря на нас, изпраща копие и 

до останалите адресати, до които ние сме изпратили искане за 

експерти. В писмото МЕУ ни съобщава, че не може да ни 

предостави експерти, с аргументи, изложени в писмото. Докладвам 

го за запознаване. 

Във връзка с ремонта на машините, които са повредени след 

изборите на 2 октомври, и извършената проверка на седемте лица, 

които ще извършат този ремонт и гаранционно обслужване на 

машините, ви предлагам да изпратим няколко писма, проектите на 

които са в папката с мои инициали във вътрешната мрежа: до „Сиела 

Норма“ АД и до „Информационно обслужване“ АД – проектен 

номер 4841, с което да ги информираме, че машините, които са 

доставили двете дружества и подлежат на гаранционно обслужване, 

могат да бъдат отремонтирани на 19-и и 20 януари в обособена част 

от склада, където се съхраняват машините на ул. „Подполковник 

Васил Златарев“ № 44а.  

Обръщам внимание, че в писмото на „Сиела Норма“ АД, с 

което ни информираха кои лица ще извършат гаранционното 
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обслужване, те самите бяха предложили два дни за това гаранционно 

обслужване – или 29 и 30 декември, или 3 и 4 януари. Това не 

можеше да се случи на тези дати, тъй като лицата, които ще 

извършват това обслужване, трябваше да бъдат проверени от ДАНС 

и МВР. Извършена е тази проверка. Имаме положителен отговор от 

двете институции. Предлагам ви следващата седмица на тези две 

дати да посочим на „Сиела Норма“ АД, че следва да извърши това 

гаранционно обслужване на 29 машини, които са повредени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо, което е адресирано до доставчиците на машините за 

гласуване във връзка с гаранционното обслужване, имате ли 

изказвания, или предложения по текста, предложен от докладчика? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам да се запознаете с 

писмо с проектен номер 4843 до „Карго-партнер“, с което да 

информираме управителя на „Карго-партнер“, че на 19-и и 20 януари 

ще бъде извършено гаранционно обслужване и ремонтни дейности 

на повредени машини от списък от седем служители на „Сиела 

Норма“ АД, който ще приложим към писмото, като списъкът ще 

бъде Приложение № 2, а пък Приложение № 1 към това писмо ще 

бъде списъкът с машините, които подлежат на гаранционно 

обслужване, за да могат да бъдат предоставени от служители на 

„Карго-партнер“ на „Сиела Норма“ АД, както и да уведомим 

управителя на „Карго-партнер“, че трябва да обособи отделна 

работна зона в склада и да не допуска служителите на „Сиела 

Норма“ АД извън тази работна зона. В тази работна зона да им бъдат 

предоставени машините от списъка (Приложение № 1). Виждате, 

приложенията са във вътрешната мрежа към писмото. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо до управителя на „Карго-партнер“ има ли предложения? 

Няма. 

Моля да гласуваме писмото. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Последното писмо в тази връзка е до 

директора на ГД „Жандармерия“, с което да го уведомим кои седем  

лица следва да бъдат допуснати в склада на 19-и и 20 януари. 

Проектният номер е 4842. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

и предложения по проекта на писмо с проектен номер 4842? Има ли 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

 

Продължаваме с доклади в точка трета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Моите преписки ще ви докладвам малко по-късно. 

Госпожо Матева, заповядайте с Вашите доклади в тази точка. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, връщам на доклад становище на 

юрисконсулт Радославова – вх. № ЦИК-09-5/06.01.2023 г., което ви 

докладвах в предходното заседание за запознаване. Това становище 

е във връзка с Решение на Софийски районен съд по 

административно наказателно дело № 17347/2019 г., с което се 

отменя Решение № 1349-ЕП/09.10.2019 г. на ЦИК.  
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В становището си юрисконсулт Радославова предлага да не 

се обжалва това решение. Моля да подложите на гласуване това 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Моля за протоколно решение да не се обжалва решението, 

което беше докладвано. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против –  2 

(Ерхан Чаушев и Севинч Солакова). 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо от 

Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция 

„Национална полиция“ с вх. № НС-04-02-9/11.01.2023 г. Старши 

комисар П. ни моли да изпратим справка дали ПП „Новите 

лидери“, И. И. М. с посочен единен 

идентификационен код е участвала в избори за народни 

представители, за президент и вицепрезидент, за членове на 

Европейски парламент в Република България и общински съветници 

и кметове през последните пет години, предполагам, говори се за 

последните пет участия.  

Извършена е справка в отдел „Регистри“, от която се 

установява, че от 2017 г. тази политическа партия е регистрирана за 

участие в изборите за общински съветници и кметове през 2019 г. с 

Решение № 986-МИ. В този смисъл е подготвен отговор, който е с 

проектен номер 4839. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта на това 

писмо има ли изказвания, или предложения? Няма. 

Моля да го гласуваме. 

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

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 
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Следващ докладчик – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка от 

разследващ полицай В. при СДВР, Пето РУ. Става въпрос за 

информация, свързана с регистрация на ПП „Благоденствие – 

Обединение – Градивност“, както и информация, с която са 

назначени членове на Централната избирателна комисия, с вх. 

№ НС-04-02-109-1. Това е преписка, по която доста отдавна се 

получават писма в Централната избирателна комисия и сега отново 

ни молят за информация, която ние сме изпратили, като ни обръщат 

внимание, че отговорът не е получен по тяхно предходно писмо. 

Колеги, аз съм била докладчик по писмото-отговор, като 

вчера след справка с деловодството и съответните куриери, 

установихме, че писмото не само че е изпратено, но има данни, че е 

получено от СДВР.  

Предлагам повторно да изпратим същия отговор по наш изх. 

№ НС-04-02-410/01.12.2022 г., което всъщност е писмо-отговор на 

преписката от 30.11., която е дошла с искане за информация да бъдат 

предоставени заверени преписи от регистрацията на ПП 

„Благоденствие – Обединение – Градивност“; да бъде предоставен 

актът, с който са назначени в ЦИК Ганчева и Дюкенджиева; какви са 

задълженията на лицата и прочие – така, както ги виждате. 

Предлагам повторно с писмо, като обърнем внимание, че 

писмото е изпратено, като им приложим същото писмо, в което сме 

им отговорили. Няма го писмото във вътрешната мрежа, тъй като то 

е писмо с две изречения: приложено ви изпращаме наш отговор със 

съответния изходящ номер съобразно доклада ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме изпращането на писмо до МВР, че 

повторно им изпращаме писмо със съответния наш изх. номер, което 

и вчера, като постъпи преписката, видях, че е изпратено от 

Централната избирателна комисия своевременно. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 (Росица Матева). 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам преписка с вх. № МИ-15-

120-1/11.01.2023 г. С тази преписка ни е изпратена информация с 

приложен препис-извлечение на акт от смъртта на общински 

съветник в Общински съвет Крумовград; заверено копие от решение 

на ОИК и заверено копие от протокол на проведено заседание на 

ОИК – Крумовград. Докладвам го за сведение и за класиране в 

деловодството съобразно наше решение. 

Докладвам писма от ОД на МВР – Хасково, с което ни се иска 

информация във връзка с извършени проверки по съответните 

преписки. Писмо с вх. № ПВР/НС-04-02-2/09.01.2023 г. Има проект 

на отговор във вътрешната мрежа до комисар Н., до директора на 

ОД на МВР – Хасково, като в отговор на негово писмо му 

изпращаме относимата информация съобразно това, което е 

поискано. 

Предлагам да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо с проектен номер 4830 има ли изказвания и предложения 

по текста? Няма. 

Моля да го гласуваме. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам с аналогичен доклад 

по вх. № ПВР-НС-04-2-4/09.01.2023 г. От ОД на МВР – Пазарджик, 

ни искат заверено копие на избирателен списък за съответната 

секция с място Дуисбург, Германия, както и справка, съдържаща три 

имена и ЕГН за призоваване на целия състав на съответната СИК. 

Проектът на отговор е във вътрешната мрежа. 
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Предлагам да гласуваме писмото до ОД на МВР – Пазарджик. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по писмото с проектен номер 3844? Няма. 

Моля да гласуваме изпращането на това писмо. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Последният ми доклад, който отново 

е аналогичен на предходните, е с вх. № ПВР/НС-04-2-5/10.01.2023 г., 

само че от МВР – Кърджали, РУ – Ардино. Поискана ни е 

информация за списък на членовете на СИК № 637 в Република 

Турция за проведените избори за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември във връзка с извършена 

проверка, като приложено им изпращаме съответната информация. 

Предлагам да гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по 

проекта на това писмо? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – колегата Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Връщам на доклад писмо с проектен 

номер 4828, което в предходното заседание ви докладвах за 

запознаване – писмото до ОИК – Каварна. 

Моля, ако сте се запознали и има коментари по текста, след 

което да го подложим на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта на това 

писмо има ли изказвания, предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам преписка с вх. 

№ ПВР-06-3/10.01.2023 г., която сме получили от община Девня във 

връзка с отваряне на запечатано помещение по искане на органите 

на МВР по преписка по описа на Районна прокуратура – Варна. 

Приложени са изискуемите съгласно наше решение заповед на 

кмета за сформиране на комисия и протокол от работата на 

комисията. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР/НС-

04-2-37/16.12.2022 г. – писмо от ОД на МВР – Търговище, с което 

искат да им предоставим информация за това дали лицето В. 

М. фигурира в избирателните списъци в секции под 

съответния номер, находящи се в град Дитценбах, Федерална 

Република Германия. В моя папка от днес ще видите проект на 

писмо до ОД на МВР – Търговище, с което предоставяме исканата 

информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля да гласуваме изпращането на писмото. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-08-67-

2/23.12.2022 г. – писмо от Софийска градска прокуратура, Следствен 

отдел, с което искат да им предоставим допълнителна информация 

във връзка с лицето      С.            Т. със съответното ЕГН, записано 
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под съответните номера в избирателните списъци в секция, 

находяща се в град Чорлу, Република Турция. Искат да им 

предоставим съответната информация, като обръщат внимание в 

писмото си, че по данни от самия гласоподавател той е извършил 

16 на брой гласуване в различни секции на територията на 

Република Турция. В моя папка от днес ще видите проект на писмо 

до Следствения отдел при Софийска градска прокуратура, с което 

им изпращаме цялата информация, която се намира в Централната 

избирателна комисия плюс съответните избирателни списъци, както 

и писмото от ГД ГРАО, с което те са извършили проверка във връзка 

с гласуването на това лице. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по този проект и предложения по текста? Няма. 

Моля да гласуваме изпращането на писмо до следователя към 

Следствен отдел на Софийска градска прокуратура. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам вх. № ПВР/НС-04-2-

40/29.12.2022 г. – писмо, от отдел „Икономическа полиция“ на ОД 

на МВР – Варна, с което искат да им предоставим състава на 

избирателна комисия под съответния номер, образувана на 

територията на Федерална Република Германия, във връзка с 

произведените на 14 ноември 2021 г. избори за народни 

представители и за президент и вицепрезидент на републиката. В 

моя папка от днес ще видите проект на писмо до ОД на МВР – 

Варна, отдел „Икономическа полиция“, с което им предоставяме 

съответните решения, с които е назначен съставът на цитираната в 

писмото секционна избирателна комисия, образувана на територията 

на Федерална Република Германия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля да гласуваме писмото до ОД на МВР – Варна. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

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

63/30.12.2022 г. – постановление за прекратяване на досъдебно 

наказателно производство от Районна прокуратура – Стара Загора, 

Териториално отделение – Казанлък.  

С постановлението се прекратява образувано досъдебно 

наказателно производство под съответния номер за извършено 

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

Предлагам, на първо място, самото постановление да не бъде 

обжалвано, но с писмото, на второ място, ни е изпратено цялото 

досъдебно производство, като от Районна прокуратура – Стара 

Загора, Териториално отделение – Казанлък, държат да им върнем 

цялата преписка. В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

Районна прокуратура – Стара Загора, ТО – Казанлък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

изказвания по този проект, ако има такива. Няма. 

Подлагам на гласуване проекта на писмо. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Подлагам на гласуване и предложението на докладчика да не 

се обжалва това постановление. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, ще ви докладвам вх. № 

НС-06-195 – писмо от Столична община, Район „Изгрев“, като 
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случката във вътрешната мрежа я има, вторият документ е по-важен. 

Случката започва преди Коледа. Кметът на Район „Изгрев“ на 

основание чл. 91 и чл. 101 от Изборния кодекс иска от Централната 

избирателна комисия следната информация: едно лице дали е било 

член на избирателна комисия в страната и в чужбина; ако е бил член, 

от коя политическа партия и коалиция е бил предложен; ако е бил 

предложен, кое пък лице е внесло предложението и съответно дали е 

получавал възнаграждение. 

С второто писмо, онасловено „напомнително писмо“ за 

справка от ЦИК, ни дава най-кратък срок да предоставим исканата 

информация. Предлагам да остане за сведение. Посочените 

основания са извън правомощията на кмета да иска такава 

информация, на всичкото отгоре и писмата са немотивирани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложение, различно от на докладчика? Няма. 

В такъв случай остава за сведение. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Вх. № НС-06-319/29.12.2022 г. ни 

изпращат протоколи за отваряне на запечатани помещения със 

съответните заповеди. 

С вх. № НС-321/29.12.2022 г. от община Девин ни 

информират, че на 28 септември е било извършено отваряне във 

връзка с искани от разследващите органи съответните протоколи и 

заповеди.  

Предлагам и двете да останат за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от 

Министерството на финансите с вх. № ЦИК-04-4/11.1.2023 г. То е 

адресирано до всички първостепенни разпоредители с бюджет и с 

указания от министъра на финансите, както казах, до всички 

първостепенни разпоредители с бюджет и други бюджетни 

организации, включени в Системата за електронни бюджетни 

разплащания (СЕБРА), и ще важат до приемането на Закон за 
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държавния бюджет за годината и ПМС за неговото изпълнение. 

Касае изпращането на заявките за лимити за плащания и друга 

информация до Министерството на финансите.  

Първият срок, който е посочен за първия лимит, е до 13 януари 

тази година, ежемесечните лимити – до 25-то число на предходния 

месец за следващия. Докладвам го за сведение. Ще се предостави на 

главния счетоводител и на счетоводството за изпълнение.  

Докладвам докладна записка с вх. № ЦИК-09-12/11.01.2023 г. 

относно изпращане на писма до общините, които са получили 

средства чрез трансфер за възнаграждение за членовете на 

общинските избирателни комисии – 95 на брой. Приложен е списък 

на общините с посочения размер, който да послужи за изплащане на 

възнагражденията за заседания и дежурства на общинските 

избирателни комисии. Във вътрешната мрежа към докладната 

записка трябва да има списък на общините и единния проект на 

писма. Те са аналогични до всички 95 общини в изпълнение на 

задължението на Централната избирателна комисия да уведоми 

получателите на трансфери, за да бъдат отразени по съответния 

параграф, за което да уведомят Централната избирателна комисия. 

Предлагам да одобрим изпращането на писмата до тези 95 

общини, получили трансфер за възнаграждение на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме изпращането на писмата до кметовете на 

съответните общини. 

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

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-08-

1/11.01.2023 г. е получена по електронната поща оферта за отделни 

хигиенни продукти. За сведение ви докладвам. Да се предостави на 

директора на дирекция „Администрация“ за извършване на 
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проверка, включително сравнение на цени, по които са извършвани 

досега доставки на такива материали или аналогични, с цел 

включване в списък на евентуални фирми, от които да се изискат 

оферти при последващи необходимости. 

Колеги, докладвам ви за сведение писмо от Националния 

статистически институт с вх. № ЦИК-00-7/09.01.2023 г. 

Председателят на Националния статистически институт изпраща 

писмо до Централната избирателна комисия за предоставяне на 

статистически данни от проведеното преброяване на населението и 

жилищния фонд в Република България през 2021 г., като уточнява, 

че резултатите от проведеното преброяване се публикуват поетапно 

съгласно предварително установен план за разпространение. Тъй 

като Централната избирателна комисия е ползвател на данните за 

населението от преброяването, ни изпращат данни с общия брой на 

населението към 7 септември 2021 г. по области, включително по 

отделни многомандатни избирателни райони съгласно списъка от 

последните произведени избори, включително за Столичната 

община – трите изборни района. Докладвам го за сведение и 

евентуално прилагане към преписка за следващо принципно 

решение при произвеждане на избори за народни представители. 

Колеги, с вх. № ЦИК-02-1/10.01.2023 г. – писмо, от главния 

секретар на Народното събрание. В това писмо ни уведомяват, че 

следва да се осигурява достъп до предоставено складово помещение 

с посочен номер в сградата на Народното събрание на пл. „Княз 

Александър I“ № 1, тъй като стартират строително-монтажни работи 

по изграждане на захранващи трасета на ВиК инсталации на 

сградата. От 11 януари тази година ежедневно да се осигури достъп 

до помещението, като от дирекция „Управление на собствеността“ 

ще се предостави необходимото съдействие. За сведение и 

предоставяне на директора на дирекция „Администрация“ за 

осигуряване на достъп до складовото помещение, ползвано от 

Централната избирателна комисия. 
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С докладна записка – вх. № ЦИК-09-3/04.01.2023 г., може да е 

в папката от предишно заседание, тъй като преписката беше 

получена по време на продължението на заседанието, е постъпила 

фактура от „Информационно обслужване“ АД по Договор № 23 от 

22 септември 2022 г. – в папка от 10 януари се намира. 

Става въпрос за закупуването на софтуерните лицензи за 

сървърната конфигурация, която Централната избирателна комисия 

закупи от „Информационно обслужване“ АД.  

Фактурата е постъпила с вх. № ЦИК-99-239/22.12.2022 г. след 

приключване на всички разплащания от страна на Централната 

избирателна комисия, поради което плащането остава да се извърши 

през 2023 г. със средства по бюджета на Централната избирателна 

комисия за тази година. 

Видно от докладната записка, извършена е преценка по 

отношение на постъпилата фактура, както и относно поемането на 

разход от Централната избирателна комисия.  

Представен е и контролен лист, приложен към докладната 

записка, със становище за законосъобразност относно извършването 

на разхода в този размер – 17 244,00 лв.  

Предлагам ви да одобрим извършването на плащането. 

Посочено е в докладната записка, че има налични средства по § 53-

00 за тези разходи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания във връзка с доклада? Няма. 

Моля да гласуваме извършването на разхода съобразно 

предложението. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка 

с днешна дата има проекти на писма до съответните районни 

прокуратури във връзка с предоставените на Централните 
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избирателна комисия резултати от извършената проверка от ГД 

ГРАО за гласуване в нарушение и за гласуване повече от един път в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Писмото 

на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

ви докладвам за сведение и за запознаване – вх. № НС-04-03-

61/28.11.2022 г.  

Първата група съдържа 9 проекта на писма от списъка на 

гласувалите повече от един път, тъй като по този списък 

Централната избирателна комисия не извършва допълнителна 

преценка. Всички, които са включени в този списък, щом има данни 

за гласували повече от един път, сезираме съответната районна 

прокуратура по мястото на гласуване на лицата, а в случаите, в 

които лицата са гласували извън страната, по постоянен адрес 

сезираме съответната районна прокуратура. Виждате ги във 

вътрешната мрежа. 

Опитът, който имаме от кореспонденцията с районните 

прокуратури, това, което направихме и в последните писма за 

предходните избори, предлагам и сега конкретно да напишем, тъй 

като ние общо пишехме, че с писмото на ГД ГРАО на ЦИК са 

предоставени резултатите от извършена проверка за гласуване 

повече от един път и за гласуване в нарушение. Тъй като тези лица 

сега са от списъка на гласувалите повече от един път, ви предлагам 

изрично да напишем само, че сме получили резултатите от 

извършената проверка за гласуване повече от един път и тъй като 

това лице, посочено в конкретното писмо, е гласувало, има данни, че 

е гласувало повече от един път, затова сезираме прокуратурата 

поради наличие на данни за извършено престъпление по чл. 168 от 

НК. 

Друго, с което се опитваме да улесняваме работата на 

прокуратурата, съответно да намалим кореспонденцията, която 

извършваме впоследствие и необходимостта от това Централната 

избирателна комисия да отговаря на допълнителни въпроси, 

посочваме номерата на секциите, в които лицето е гласувало, 
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посочваме дали е вписано в основния избирателен списък, дали е 

дописано, ако е в страната прилагаме и заверените от ТЗ ГРАО 

декларации, извън страната към настоящия момент прилагаме само 

копията от съответните страници на избирателните списъци. 

Считам, че писмото съдържа достатъчно информация, за да може да 

се извърши съответната проверка от прокуратурата или районното 

управление на МВР. 

Предлагам да ги гласуваме анблок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма. 

Подлагам на гласуване изпращането на всички писма заедно с 

едно гласуване. 

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

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

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

Колеги, в тази точка ще ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-04-

5/11.01.2023 г. в отговор на наше писмо от 6 януари, изпратено от 

главния секретар на Министерството на финансите, с което сме ги 

помолили за съдействие да ни предложат експерт, който да бъде 

включен в комисията за подбор за заемане на длъжността „старши 

счетоводител“ в администрацията на Централната избирателна 

комисия са ни изпратили отговор, че Министерството на финансите 

няма възможност към настоящия момент да предложи експерт за 

участие в комисията за провеждане на подбора.  

В тази връзка и с оглед попълване състава на комисията с 

външен експерт ви предлагам да изпратим аналогични писма до 

администрацията на Министерския съвет и до главния секретар на 

Народното събрание, ако имат възможност да ни подпомогнат с 

експерт от съответните техни дирекции, които се занимават с 

финансово-счетоводната дейност, с молба в много кратък срок да ни 

върнат отговор. 
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Предлагам да гласуваме изпращането на писмата до главния 

секретар на Народното събрание и администрацията на 

Министерския съвет. 

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

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Докладвам ви с вх. № ЦИК-07-103 преписка относно 

информация за семинарите за професионално развитие за 2023 г. в 

международен план. 

Моля да се запознаете. Докладвам го за сведение. 

Господин Томов, имате ли готовност в тази точка? По-късно, 

добре. 

 

Продължаваме с четвърта точка: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ПИТАНЕ ПО ЗДОИ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмото с вх. № ЦИК-16-14/29.12.2022 г., което разгледахме на 

предходното заседание – заявление за предоставяне на достъп до 

обществена информация от Б. Р. Тогава предложението 

за отговор по поставените въпроси не събра необходимото 

мнозинство. Тъй като проверката е извършена от ГД ГРАО, а 

протоколът, който са съставили, е в два екземпляра, като единият се 

съхранява при тях, на основание чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ предлагам да 

препратим по компетентност запитването на ГД ГРАО. Проектът на 

писмо е в моя папка – подпапка „ЗДОИ“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

погледнете писмото с проектен номер 4845. 

По предложението за писмо има ли изказвания? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект. 

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

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 



22 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Господин Димитров, заповядайте с Вашите доклади, които са 

по-важни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, вече веднъж докладвах 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-405/20.12.2022 г.  

В докладната записка се прави предложение да закупим част 

от оборудването, което не е наше, което е на Народното събрание. 

Всъщност има две предложения – или да закупим цялостна 

система, или да закупим онази част, която не притежаваме. 

В първия случай цената на микрофонна система BOSCH без 

усилвател и тон колони – това е частта, която притежаваме, е 

14 592,00 лв. Това са цени без ДДС. Добавката от усилвател и 

тонколони би била на стойност 2 460,00 лв. 

Аз правя предложение да закупим само това оборудване, което 

не е наше, за да не възниква въпросът защо дублираме 

съществуваща техника. Надявам се, че ако има изричния запис, че 

това, което евентуално ще придобием, е съвместимо с това, което е 

налично. Имаме и контролен лист, че е възможен този разход.  

Моето предложение е да вземем протоколно решение, с което 

да закупим: цифрово управляващо устройство BOSCH; цифров 

дискусионен микрофонен пулт BOSCH; цифров кабел 2 м; цифров 

кабел 10 м; доставка, инсталация, пуск и прецизна настройка на 

системата.  

Общата стойност на това, което изброих, е 14 592,00 лв. без 

ДДС. Това е предложението ми.  

Има контролен лист, с който е удостоверено, че може да се 

поеме такова задължение дори и за голямата сума, която е 20,000 лв. 

с ДДС. Това е моето предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Димитров има ли изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме направеното предложение. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова). 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Гласувах „против“ по няколко 

причини. Това, което показва тази докладна записка и отношението, 

което се демонстрира към държавните средства, не подобава на 

статута на Централната избирателна комисия. И аз се обръщам, 

включително и към председателя, да обърне внимание на директора 

на дирекция „Администрация“, че в държавно учреждение, когато се 

ползва държавна собственост, независимо че е само за ползване 

сградата, в случая предоставена от Народното събрание, без 

санкцията на Централната избирателна комисия по устни договорки, 

уговорки не може да се допускат служители от друга 

администрация. 

Всички действия, свързани с ползвана собственост на 

държавата, следва да бъдат съответно протоколирани, 

удостоверявани, за да може да се проследяват във времето. 

Отношение към държавни средства, при наличие на които, без да се 

преценява целесъобразност, законосъобразност, да се изразява 

положително становище, е недопустимо и това не трябва да се 

толерира в Централната избирателна комисия. 

Няма да поставя въпроса, ако Централната избирателна 

комисия беше приела решението за дублиране на някои от 

елементите на тази система, какво следваше да се направи с онова, 

за което вече Централната избирателна комисия с държавни пари е 

закупила тонколоните и усилвателите – дали трябваше да се 

захвърлят годни за ползване такива, тъй като Централната 

избирателна комисия имала пари по бюджета си?! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Димитров, 

имате ли друг доклад? 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам на вашето внимание 

поредната покана, преводът на която е с вх. № ЦИК-07-131-

3/11.01.2023 г. Тя е за едно дълго подготвяно заседание на Мрежата 

за изборно сътрудничество. В този превод е включен дневният ред 

на така наречения хибриден формат. Днес е последната възможност 

да вземем решение, ако трябва да се присъства. 

Формулираните теми на въпросния проект на дневен ред са 

доста общи. Започват от практиките за електронно гласуване – онзи 

сборник, който няколко пъти докладвах, и в който ние нямаме 

участие. Има например следната формулировка „обмен на 

информация за последните развития и най-добрите практики в 

областта на изборите“. Това е сесията, която ще бъде от 10,30 ч. до 

11,00 ч. Общо взето винаги има един докладчик. Форматът е същият, 

както и участието, което обикновено ползва госпожа Ю., тоест 

дирекцията, която се занимава с правосъдие и права на гражданите. 

Между 11,50 ч. и 13,00 ч., което е дългата сесия, са изборите за 

Европейски парламент през 2024 г. „Готовност и защита на 

персонала и инфраструктурата, свързана с изборите“ и срещу 

инциденти в сферата на киберсигурността. Краят на целия хибриден 

или онлайн формат е в 16,30 ч., като последната точка е „Разни“, 

заключителни бележки. 

Държа да отбележа, че за 16-и беше насрочено евентуално и 

обсъждане на въпроса с изборните списъци и обмена на криптирана 

информация, но ние нямаме потвърждение дали това ще бъде част 

от въпросното заседание. Ако вземем решение да регистрираме 

присъствие, то може да бъде само онлай. Има подробна информация 

как да стане регистрирането онлайн, както и друга информация за 

тези, които ще присъстват в Брюксел и разходите, на които ще бъдат 

възстановени. Това е, което мога общо да кажа за тази среща. 

Истина е, че Мрежата за сътрудничество по изборите е 

изключително активна. При нас пристигат освен оригиналните 

документи и тези, които през Външно министерство, а последната 

покана, тъй като знаят само моето има, тъй като два пъти съм 
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присъствал на такъв хибриден формат, имам и нещо като персонална 

покана да се регистрирам, разбира се. Наясно съм, че няма да се 

пътува. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз не разбрах дали Министерството на 

електронното управление е информирано за провеждането на такова 

мероприятие, след като касае киберсигурността. 

Моля ви, с желание за участие и включване в международни 

мероприятия да не създадем опасност да създадем впечатление за 

необходимо участие на Централната избирателна комисия в 

определени случаи, когато това е просто извън компетентността на 

Централната избирателна комисия само, защото става дума за 

избори. В изборния процес се включват всички държавни 

институции и органи със съответни компетенции. Изборният процес 

е общ, с участието на всички такива и Централната избирателна 

комисия трябва строго да се придържа, отново казвам, защото може 

да се създаде и опасност от ЦИК да се изискват неща, които са извън 

нейната компетентност, от определени служители на Външно 

министерство.  

Не знам каква е тази практика в ЦИК да се ангажираме с 

писма, изпращани от експерти на Външно министерство, за да може 

да подпомогнем и тяхната дейност в качеството им на Външно 

министерство за предоставяне на становища, формирани на 

държавно ниво. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, за тази 

конкретна покана, която докладва колегата Димитров, действително 

ние сме получили сигурно поне пет-шест пъти по тази тима писма 

било от самата Европейска мрежа за изборно сътрудничество, било 

от заместник-министър на външните работи или от отделен 

служител от Министерството на външните работи.  

Аз може би в продължение на изказването на колегата 

Солакова в едно от писмата, с което ни е изпратена поканата за 
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участие в срещата, и това е писмото от заместник-министъра на 

вътрешните работи, се казва, че българската страна следва да 

потвърди своето участие, не мисля, че Централната избирателна 

комисия представлява българската страна, което далеч не означава, 

че ЦИК няма отношение към въпроси, свързани с изборния процес. 

В цялата преписка, пак казвам, постъпила множество пъти, не 

се съдържа информация за ангажираността на други държавни 

органи, конкретно на Министерството на електронното управление – 

поне аз не видях такава. От изпратения дневен ред и темите, които 

са включени, Централната избирателна комисия евентуално, ако 

реши да взема решение за представител на тази среща, можем да 

предоставим актуална информация относно гласуването на 

граждани с увреждания, практиката в наблюдение на избори и 

останалите теми особено свързани с киберсигурност не са от 

компетентността на Централната избирателна комисия. 

В тази връзка аз по-скоро смятам, че бих подкрепила и 

предложение примерно колегата Димитров да участва онлайн в тази 

среща, но само по отношение на това да предостави информация за 

практиката в нашата страна какви мерки се предприемат за 

гласуването на избиратели с увреждания и по отношение на 

организацията в наблюдение на изборите. В останалата част по-

скоро няма Централната избирателна комисия как да вземе 

отношение, камо ли да представлява българската страна. Не мисля, 

че ни е вменено това. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ако може да допълня. В онлайн 

форматите участието е особено – общо взето е пасивно, с 

изключение на тези говорители или ако искате докладчици, които са 

подготвили нещо. Всички останали ги изслушват. От двете участия в 

този формат предходно, не съм вземал въобще отношение към никой 

от въпросите, тъй като човек трябва предварително да е готов или 

пък ако има документ – все едно дали ще бъде доклад или нещо 

различно, което е анализ, той се разпраща предварително и 

евентуално може да бъде изразено отношение само към това, което е 
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предмет на обсъждането. Импровизация е много трудно да се 

получи особено онлай. 

Аз не настоявам да участвам по много причини, освен че 

целият ден се заема с изслушването на най-различни неща – виждате 

какъв е дневният ред, горе-долу всеобхватен. Ние обаче ще бъде 

много пъти сезирани или осведомявани до европейските избори, че 

трябва да извършим определени дейности. Те много малко ни 

касаят, тъй като ние сме орган по наш Кодекс, а не по някакви 

външни зададени формати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Димитров, 

Вие като докладчик имате ли конкретно предложение, което да 

подложа на гласуване? 

Колеги, имате ли предложения във връзка с доклада на 

господин Димитров? 

След като няма предложения за участие в срещата на 

16 януари, предлагам да уведомим Министерството на външните 

работи, че няма да има представител Централната избирателна 

комисия в тази среща – аналогичен текст с писмото, което 

изпратихме във връзка с подобна среща за 28 ноември. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия. Ще продължим в 15,30 ч. следобедната част на 

заседанието. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Девет членове 

сме в залата – имаме кворум. 
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Продължаваме с доклад в точка: Машинно гласуване. 

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

изискванията на § 55 от Заключителните разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Изборния кодекс и писмото, което 

изпратихме до Печатницата на БНБ, с което поискахме да ни 

предоставят защитена хартия за бюлетини за машинно гласуване, е 

изготвена процедура за провеждане на експерименти със защитена 

хартия за бюлетини за машинно гласуване, която беше обсъдена и на 

работна група. Процедурата е качена в моя папка. 

Предлагам да погледнем още веднъж и ако няма забележки, да 

я приемем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

погледнете финалния текст и да видим дали има предложения по 

него. 

Мисля, че всичко, което обсъдихме в работна група е отразено, 

като гледам текстовете. В т. 6. Ролката с остатъка от хартията се 

сваля от принтера на СУЕМГ и се прибира заедно с всички 

разпечатани книжа. 

Колеги, във връзка с т. 10, след като се надписват кашоните и 

се запечатват, не трябва ли да запишем къде ще се съхраняват след 

това? Всички разпечатани книжа, които се надписват, запечатват и 

се съхраняват по надежден начин. 

Колеги, има ли предложения по текста? Няма. 

Подлагам на гласуване с решение да одобрим процедура за 

провеждане на експерименти със защитена хартия за бюлетини за 

машинно гласуване съгласно изискванията на § 55 от 

Заключителните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на 

Изборния кодекс, в това число ви предлагам служителят, който 

трябва да определи Централната избирателна комисия, който да 

съхранява всички относими документи и материали, свързани с 

експериментите, да    бъде     служителят       от      деловодството        

Д.         Ш. 
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Има ли други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, продължаваме с доклади в Административни 

преписки. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви преписка с вх. № ПВР/НС-04-

2-8/11.01.2023 г. По досъдебно производство от старши разследващ 

полицай от  Пето РУ на СДВР желаят да им предоставят оригинална 

декларация (Приложение № 45-ПВР/НС) от името на Д. Р. от 

23.10.2021 г. и установъчни данни на лицето, което е употребило 

документа – декларацията пред ЦИК, както и установъчни данни от 

представителя на ЦИК, който е приел документа. 

Подготвен е отговор ведно с приложенията, а именно: 

Заверени копия на страници от Входящия регистър на ЦИК за 

заявени наблюдатели от български неправителствени организации за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. от сдружение „Зона за 

трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия България“, от 

които е видно от кого са приети документите; заверено копие на 

декларацията на Д. Р. 

Предлагам този отговор да бъде изпратен на Пето РУ ведно с 

копие от документите, като изрично сме отбелязали, че оригиналът 

на декларацията може да бъде предоставен в Централната 

избирателна комисия по предварителна уговорка. 

Правя авторедакция – ще допълня едно изречение, тъй като в 

писмото е записано кое лице е употребило документа пред ЦИК. То 

е видно от представения входящ регистър, но може да добавим едно 
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изречение, че видно от този регистър документите в ЦИК са 

представени от А. Д. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания и предложения във връзка с доклада на колегата 

Баханов? Няма. 

Моля да гласуваме изпращането на така представения проект 

на писмо до Пето РУ на СДВР. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Росица Матева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – 2  (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова). 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият доклад, уважаеми колеги, е 

с вх. № ПВР/НС-04-2-9/11.01.2023 г. отново от Пето РУ от 

разследващ полицай. Във връзка с досъдебно производство по опис 

на Пето РУ ни молят да предоставим справка на коя дата и от кого е 

предоставена декларация (Приложение № 45-ПВР/НС) за 

регистрация като наблюдател в изборите за президент и 

вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. от   

О.     К.   от дата 25.10.2021 г. и молят да им представим 

декларацията в оригинал. Поради кратките срокове молят за 

спешност. 

Отново има подготвено писмо с приложения, а именно 

заверени копия на страници от Входящия регистър на ЦИК за 

заявени наблюдатели от български неправителствени организации за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. от същото сдружение „Зона за 

трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия България“, от 

които е видно, че са приети пак от П. и С. и заверено копие на 

декларация от О. М. К.  

Автокорекция – тъй като искат оригинала на декларацията, 

тоест текстът от кого са приети документите в ЦИК ще бъде 

премахнат, само ще има Входящия регистър и заверено копие на 

декларацията, като изрично е посочено, че оригиналът на същата 
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може да бъде предоставен в ЦИК след предварително съгласуване. 

Входящият регистър го предоставяме наред с декларацията на 

лицето, тъй като пише на коя дата и от кого е представена 

декларация (Приложение № 45), попълнена от О. К., а от самия 

Входящ регистър се вижда, че същата е представена явно с всички 

документи от А. Д. 

Писмото отново е до Пето РУ до Иван Иванов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по така представения проект на отговор до Пето РУ 

относно досъдебно производство 15193/2022 г.? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 

няма. 

Колеги, в тази точка ще ви докладвам докладна записка, 

постъпила от администрацията, с вх. № ЦИК-09-6/06.01.2023 г. 

относно сформиране на временна комисия за изготвяне на анализ на 

риска и последващ контрол във връзка с изискванията на Раздел 

трети от утвърдената Стратегия за управление на риска в 

Централната избирателна комисия и във връзка с „Глава трета – 

Управление на риска“, от утвърдените Вътрешни правила за 

системите за финансово управление и контрол в Централната 

избирателна комисия, трябва да бъде сформирана комисия, която да 

направи анализ и годишна оценка на съществените рискове за 

2022 г. 

Колеги, предлагам ви комисията да е в същия състав, както 

беше миналата година, когато сме приели решение в началото на 

2022 г. – да се извърши такава оценка на риска за 2021 г. Тази 

комисия изпълнява и последващия контрол съгласно чл. 12, т. 7 от 

Вътрешните правила относно системите за финансово управление и 

контрол. Предвижда се последващият контрол да бъде изпълнен от 
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членове на ЦИК, които ще са определени с решение на комисията, 

директора на дирекция „Администрация“ и финансовия контрольор, 

като последните двама трябва да са част от комисията съгласно 

Вътрешните правилата.  

Съгласно чл. 10 от Вътрешните правила по системите за 

финансово управление и контрол е необходимо да бъде извършена 

оценка от комисията и изготвяне на доклад за управление на риска и 

риск-регистър, които да послужат при изготвяне на Годишния 

доклад за състоянието на системите за финансово управление и 

контрол в организациите от публичния сектор за 2022 г. до 

министъра на финансите във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 

финансово управление и контрол в публичния сектор. 

Към докладната записка е приложена проект на заповед, в 

която, разбира се, няма посочени имена към този момент, 

Стратегията за управление на риска в ЦИК и Вътрешните правила за 

системите за финансово управление и контрол. 

Колеги, за ваша информация, няма разлика и промяна в реда, 

по който работи тази комисия, и в Правилата през 2022 г. не са 

приемани промени. 

Предлагам с протоколно решение да определим комисия, 

както ви предложих, в същия състав, както сме определили на 

17 февруари 2022 г., а именно: 

 Председател – колегата Любомир Георгиев, и членове – 

колегите Йорданка Ганчева, Силвия Стойчева; от администрацията – 

директорът на дирекция „Администрация“ и финансовият 

контрольор, като дейността на комисията се подпомага от М. Р., 

юрисконсулт в звено „Правна дейност“. 

Моля за вашите предложения и изказвания. 

Колеги, ако нямате предложения, моля да гласуваме състава на 

комисията, за да може да бъде издадена и заповедта за нейното 

сформиране, за да започне тя своята работа. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващият ми доклад е по писмо с вх. № ЦИК-02-

3/11.01.2023 г. Писмото е от председателя на Комисията по правни 

въпроси господин Чолаков. В писмото се казва, че на последното си 

заседание членове на Комисията по правни въпроси са изразили 

неодобрение от това, че неколкократно Централната избирателна 

комисия не се е отзовала на поканите за присъствие на 

представители на ЦИК на заседание на комисията и че той като 

председател на комисията е поел ангажимент да направи всичко 

необходимо за осъществяване на среща между ЦИК и Комисията по 

правни въпроси. Намерението им е било да се случи на извънредно 

заседание на Комисията по правни въпроси, което да бъде насрочено 

за 12 януари, но поради изключително наситения дневен ред на 

пленарната зала, е твърде възможно заседанието да не може да се 

състои. За да не се изпада в ситуация, в която Комисията по правни 

въпроси организира заседания, на които или те, или Централната 

избирателна комисия да не може да присъства, и молят да ги 

информираме на коя дата в дните от седмицата понеделник или 

вторник, за да няма пленарни заседания, които да препятстват 

членовете на Комисията по правни въпроси, представители на ЦИК 

имат готовност да се срещнат с Комисията по правни въпроси за 

обсъждане на актуални въпроси на изборното законодателство, за да 

свикат извънредно заседание съобразно с възможностите на 

Централната избирателна комисия, така че то да бъде ефективно 

проведено. 

Колеги, предвид така изпратеното писмо, както и времето на 

провеждане на заседания на Централната избирателна комисия, аз 

бих ви предложила да отговорим, че Централната избирателна 

комисия може да присъства на работна среща с Комисията по 

правни въпроси може би всеки вторник след 14,30 ч., а вече самата 
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Комисия да прецени кога ще си насрочи заседание съобразно пък 

тяхното време, без да сочим конкретна дата. 

Моля и за вашите предложения. 

Предлагам да отговорим, че Централната избирателна комисия 

има възможност да се срещне с Комисията по правни въпроси на 

17 януари, вторник, след 14,30 ч. или всеки вторник през следващите 

седмици по същото време. В този смисъл да бъде изготвен отговор 

на писмото на господин Чолаков и вече Комисията по правни 

въпроси да си прецени кога ще ни покани. 

Ако няма други предложения, моля, режим на гласуване. 

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, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 

няма. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-06-

5/11.01.2023 г. от община Исперих. С него кметът на община 

Исперих ни препраща копие от заповедта и протокол за 

разпечатване на помещение за съхранение на изборни книжа. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам писмо с вх. № НС-09-79/09.01.2023 г. С това писмо 

Софийска градска прокуратура, Следствен отдел иска установъчни 

данни, както е написано, ЕГН, актуален адрес и мобилен телефон за 

членове на секционни избирателни комисии в три секции в Мюнхен, 

Германия – СИК № 120, 122 и 123. Любопитното беше, че в писмото 

не е посочено от кои избори. 

Направих справка, която консултирах и с младши следовател 

И. П., който е подписал писмото, за да установя, че става дума за 

изборите на 11 юли 2021 г.  

Предлагам да изпратим писмо с исканата информация поне по 

отношение на ЕГН, защото, мисля, че ние пълна информация за 
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актуален адрес и мобилни телефони на членовете на секционни 

комисии нямаме, за което го предупредих. 

Предлагам да изпратим такова писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по предложението на господин Томов? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам писмо с вх. № ЦИК-04-01-

18/05.01.2023 г. Писмото е подписано от господин Иван Кондов, 

постоянен секретар на Министерството на външните работи. С него 

Министерството ни уведомява, че се нуждае в спешен порядък да 

приемем изборните книжа, които са на съхранение при тях от 

последните избори, от изборите извън страната. 

Във връзка с това искане предлагам да възложим на дирекция 

„Администрация“ да подготви докладна записка, с която да 

информира Централната избирателна комисия за конкретните 

условия, при които може да се извърши прехвърляне и поемане на 

тези книжа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с Вашия 

доклад, колега Томов, аз Ви предлагам с резолюция върху 

входящата преписка от Министерството на външните работи да 

възложите на администрацията чрез директора на дирекция 

„Администрация“ да се създаде необходимата организация, като Ви 

предоставят своевременно пълната информация кога ще се приемат, 

къде ще се съхраняват, в присъствието на кои служители от страна 

на Централната избирателна комисия и цялата относима 

информация по този въпрос, за да може Вие да запознаете ЦИК като 

докладчик по тази преписка. 

Мисля, че не се налага да вземаме изрично протоколно 

решение. 
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Колеги, току-що постъпи писмо от главния секретар на 

Народното събрание и ще ви го докладвам, тъй като касае утрешна 

дата. Във връзка с изпълнение на ремонтни дейности, свързано с 

рязане и заваряване на метални тръби и елементи, което може да 

предизвика запалване от искра на складираните в близост 

документи, независимо от предприетите от строителя мерки по 

обезопасяване с подходящи средства, е необходимо на 13 януари до 

приключване на ремонтните дейности, част от документите на 

Централната избирателна комисия да бъдат преместени временно в 

помещение М-34 в непосредствена близост до склада – става въпрос 

за книжата, които съхраняваме в складово помещение М-40 в тази 

сграда, като дирекция „Управление на собствеността“ на Народното 

събрание ще окаже съдействие по преместването на част от 

документите. 

Колеги, предлагам да информираме Народното събрание, че не 

възразяваме да бъдат преместени в посоченото помещение книжата 

от помещение М-40, разбира се, със съдействието на служителите от 

дирекция „Управление на собствеността“, като от страна на 

администрацията от страна на Централната избирателна комисия 

присъстват служители, определени от директора на дирекция 

„Администрация“. 

В този смисъл да изпратим писмо на главния секретар на 

Народното събрание. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждения от ОИК – Бургас. С вх. № МИ-27-

1/04.01.2023 г. е постъпило искане за изплащане на възнаграждение, 

което е комплектувано съобразно законоизискуемите документи, 

наше решение за дежурство, проведено на 13 декември 2022 г. от 
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двама членове; на 14 декември 2022 г. е дадено дежурство от двама 

членове и заседание, проведено на 15 декември 2022 г. от 

председател, двама заместник-председатели, секретар и 11 членове. 

Общата сума за така докладваното от мен възнаграждение е на 

стойност 1303,41 лв. ведно с осигурителните вноски. Има 

положително становище от предварителен финансов контрол за 

изплащане на сумата. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим докладваното от 

мен искане за изплащане на възнаграждение на ОИК – Бургас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да одобрим изплащането на възнагражденията за ОИК – 

Бургас. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващото възнаграждение е 

отново за ОИК – Бургас, с вх. № МИ-27-3/11.01.2023 г. Преписката е 

комплектувана с необходимите документи. Има положително 

становище за изплащане от предварителния финансов контрол. То е 

за проведено дежурство от двама членове на 29 декември, както и 

дадено дежурство отново от двама членове на 4 януари 2023 г. и 

проведено заседание на ОИК – Бургас, на 5 януари 2023 г., на което 

са присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и 11 членове.  

Общата сума за така докладваното от мен възнаграждение, 

което се иска да бъде изплатено, е на стойност 1303,41 лв. ведно с 

осигурителните вноски. 

Предлагам да одобрим искането за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Бургас, съобразно доклада ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за 

вторник, 17 януари 2023 г., от 10,30 ч. 

 

(Закрито в 16,45 ч.) 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 
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Стефка Аличкова 

 

 

 


