
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 293  

 

На 17 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 дел, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Емил Войнов, 

Димитър Димитров, Цветанка Георгиев, Силвия 

Стойчева, Елка Стоянова, Красимир Ципов. 

5. Доклад относно питане по ЗДОИ. 

Докладват: Цветозар Томов и Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Георги Баханов, 

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

Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Любомир Георгиев и Севинч Солакова. 
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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! 

Единадесет членове сме в залата – имаме кворум за 

провеждане на заседание. 

Поради ползване на отпуск отсъстват колегите Солакова и 

Георгиев. 

В тази връзка определям господин Димитров – заместник-

председател на Централната избирателна комисия, да подписва 

документацията на Централната избирателна комисия за времето на 

отсъствие на госпожа Солакова. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

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

Златарица, област Велико Търново с докладчик госпожа Стойчева. 

2. Машинно гласуване с докладчици господин Войнов и 

госпожа Матева. 

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

Матева. 

4. Доклади по административни преписки с докладчици: аз, 

господин Войнов, господин Димитров, госпожа Георгиева и госпожа 

Стойчева. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Добавям господин Ципов в четвърта точка. 

Госпожо Стоянова? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да ме добавите в Доклади по 

административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други?  

Господин Томов. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля за нова точка: Доклад относно 

питане по ЗДОИ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще я запиша като 

точка пета, но ще Ви дам думата в началото предвид Вашата молба 

по-рано да докладвате. 

И в Доклади по административни преписки господин Томов. 

Други колеги има ли? Няма. 

Моля да гласуваме така предложения проект на дневен ред с 

направените допълнения. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА ОИК – ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във връзка с приетото на 

12 януари 2023 г. Решение № 1580 за освобождаване на заместник-

председателя на ОИК – Златарица, Николай Раднев в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-10-2/13.01.2023 г. е постъпило 

предложение от Ф. Д. – упълномощен представител на 

Партия „Движение за права и свободи“, на мястото на освободения 

заместник-председател да бъде назначен С. Е. И. 

Предложението съдържа всички изискуеми документи, а 

именно декларация по чл. 75, копие от дипломата за завършено 

висше образование, както и пълномощно в полза на Ф. Д. 

Предвид изложеното дотук и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 

от Изборния кодекс предлагам да приемем решение, с което 

Централната избирателна комисия назначава за заместник-
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председател на ОИК – Златарица, област Велико Търново С.     Е.    

И.  с посочено в проекта на решение ЕГН. 

На назначения заместник-председател на ОИК – Златарица, 

да се издаде удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване по съответния ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по този проект на решение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма. 

Решението е № 1581-МИ/17.01.2023 г. 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ПИТАНЕ ПО ЗДОИ. 

Заповядайте, господин Томов, във връзка със заявлението по 

Закона за достъп до обществена информация. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, връщам на доклад заявлението 

на господин С. М.  за достъп до обществена информация, 

като в папка с мои инициали са качени всички материали във връзка 

с експерименталното машинно преброяване по време на 

президентските избори през 2016 г. с наименование „Заявление 

С. М. ЕМП 2016 г.“, както и вариант на писмо-отговор до 

господин М., където е посочен отговор по точки от 1 – 5, от неговото 

заявление, което съдържа шест точки. 

По т. 6, където се пита относно анализа на ЦИК за 

проведения експеримент, е приложен внесеният доклад за 

провеждането на експеримента от месец ноември 2016 г. „Доклад 

машинно преброяване“ – първият уърдовски файл отгоре надолу. 

Материалите са много и в момента докладвам за сведение и 

за запознаване, за да може да се запознаете с тях, но искам да обърна 
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внимание на самото писмо, което предлагам. По първите пет точки 

няма проблем – описани са в съответствие с приложената 

документация процедурите, по които е проведен експериментът и за 

които пита господин М. 

Въпросът е по т. 6. По т. 6 това, което може да бъде 

предложено, е внесеният тогава доклад за провеждане на 

експеримента, по който обаче няма протоколно решение на 

Централната избирателна комисия. В него е описано какво е правено 

по време на този експеримент и какви са резултатите от него. Мисля, 

че ние трябва да решим дали в отговора на това запитване по ЗДОИ 

да приложим този доклад, като за целта трябва да го разгледаме, 

обсъдим и утвърдим, защото няма такова протоколно решение от 

2016 г. 

Това са материалите. Моля да се запознаете с тях и на 

заседанието в четвъртък да вземем окончателно решение по този 

казус. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз не съм съгласна с предложението на 

колегата Томов, тъй като, смятам, че дори и удълженият срок – не 

съм смятала, но мисля, че изтича, ако не е изтекъл вече, и мисля, че 

днес трябва да вземем решение за отговора. 

Само като допълнение – бюлетините, които са преброени по 

време на този експеримент, се намират в Централната избирателна 

комисия, но току-що ми беше казано, че не са качени в тази папка, 

защото няма място в мрежата. Може би трябва да се организира 

директорът на дирекция „Администрация“ да се осигури 

възможност да бъдат качени бюлетините, както колегите поискаха 

на работното обсъждане, за да могат да се запознаят с тях, тъй като 

анализът, който е внесен в Централната избирателна комисия през 

2016 г., описва резултата от преброяването на точно тези бюлетини 

и могат да бъдат проверени, ако изобщо приемем, че този състав на 

ЦИК трябва да одобрява този анализ. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз съм склонен да се съглася с това 

предложение и по-добре би било да вземем днес решение. Това, 

което е мотивирало предложението, което направих преди малко, е 

това, че материалите са много. Ако Комисията е съгласна да 

разгледаме случая по същество и да вземем окончателно решение 

още днес, това би било чудесно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, малко 

време за запознаване, тъй като са повече файловете, публикувани 

във вътрешната мрежа. 

Ще продължим със следващата точка от дневния ред и после 

ще се върнем на тази, за да може да се довърши проектът на отговор, 

който да подложа на гласуване. 

 

Продължаваме с доклади в точка втора: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо от „Карго-партнер“ с 

вх. № ЦИК-00-12 и коригирано с писмо – вх. № ЦИК-00-14. То е в 

отговор на нашето писмо, с което поискахме да ни представят 

имената на техните служители, които ще работят в склада на 19-и и 

20 януари 2023 г., когато взехме решение „Сиела Норма“ АД да 

проведе гаранционно обслужване на машините за гласуване. 

От „Карго-партнер“ ни изпращат имената на четири 

служители, които и досега са работили в склада. Проверявани са от 

МВР и ДАНС. 

Поради горното предлагам да изпратим писмо до ГД 

„Жандармерия“, с което да им укажем да бъдат допуснати 

четиримата служители в склада на 19-и и 20 януари 2023 г. Проектът 

на писмо е в моя папка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Силвия Стойчева); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам, както 

обсъждахме по време на извършените от нас проверки на 

избирателните списъци и на контролните разписки от няколко 

секции, предлагам ви за секциите, за които сме констатирали, че 

няма несъответствие при преброяването на брой гласували и на 

контролните разписки, както и съпоставяне с резултатите от 

машинния протокол, да върнем книжата в съответните общини, за да 

бъдат прибрани. Останалите, за които сме изискали машините и ще 

се извършва проверка, предлагам да останат тук все още, защото 

може да решим да ги проверим отново заедно с дневниците на 

машините.  

Тези, които нямат проблеми са в община Аксаково за СИК № 

030300015. Предлагам с писмо до кмета на община Аксаково, което 

е с проектен номер 4869 да върнем избирателния списък и 

разписките от машинното гласуване за тази секция и да им 

разрешим да отворят запечатаното помещение, за да приберат тези 

книжа. 

Следващото писмо е до кмета на община Димитровград – 

връщаме избирателен списък и разписки от СИК № 290900058; 

следващото е до кмета на община Белица – връщаме избирателен 

списък и разписки за СИК № 010200012; до кмета на община Девня 

– връщаме избирателен списък и разписки за две секции: СИК 

№ 031400008, и СИК № 031400005; следващото писмо е до кмета на 

Район „Средец“, Столична община – връщаме избирателен списък и 

разписки от машинно гласуване за СИК № 244601023. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Подлагам на гласуване заедно изпращането на писмата до 

кметовете на община Димитровград, община Белица, община Девня, 

Район „Средец“, Столична община и община Аксаково, както бяха 

представени проектите от докладчика. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с поискани от нас 

експерти за проверка на останалите машини от секциите, за които 

извършихме преброяване, от Българската академия на науките сме 

получили отговор с вх. № НС-00-3/17.01.2023 г., с който ни 

уведомяват, че ни предлагат доцент д-р З. М. да участва в 

извършването на тази проверка и в подготовката на процедура, по 

която да бъде извършена. В момента го докладвам за запознаване и 

сведение. Като съберем всички експерти, тогава ще действаме по-

нататък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

трета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-00-394-1/12.01.2023 г. Това е от адвокатското дружество, 

което осъществява процесуално представителство по Търговско 

дело № 822/2022 г. Изпраща ни се заключението по съдебно-

счетоводната експертиза.  

Може да се запознаете с него – доста обемно е, затова го 

докладвам в момента за сведение и за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, първото 

заседание по делото е в петък. 
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Преминаваме към четвърта точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колеги, в тази точка ви докладвам – с вх. № ЦИК-03-

4/16.01.2023 г., сме получили отговор от администрацията на 

Министерския съвет по нашето писмо, с което ги помолихме да ни 

подпомогнат с експерт във връзка с процедурата за подбор за 

заемане на длъжността „старши счетоводител“. В отговора си ни 

уведомяват, че поради високата натовареност на служителите от 

администрацията на Министерския съвет в настоящия период нямат 

възможност да ни изпратят експерт от тяхната администрация. 

Докладвам ви го за сведение. 

С писмо – вх. № ЦИК-02-8/13.01.2023 г., сме получили 

отговор от главния секретар на Народното събрание по наше писмо, 

аналогично на това, което ви докладвах преди малко, изпратено до 

администрацията на Министерския съвет. Ние изпратихме същото и 

до главния секретар на Народното събрание. Народното събрание за 

разлика от Министерския съвет са ни отговорили, че за участие в 

конкурсната комисия по обявена процедура за подбор на длъжността 

„старши счетоводител“ в администрацията на ЦИК са определили 

техен експерт от дирекция „Парламентарен бюджет и финанси“, 

който да бъде включен в комисията.  

Ние имаме протоколно решение за състав на комисия, в която 

да има външен експерт, но, тъй като в протоколното решение беше 

записано, че е външен експерт, предложен от Министерството на 

финансите, които също отказаха да изпратят експерт поради 

натовареност, ви предлагам нашето решение, което взехме в 

заседание на 10 януари 2023 г., да бъде допълнено в частта „състав 

на комисията“, като в състава бъде включен държавен експерт от 

администрацията на Народното събрание съобразно посоченото в 

писмото на главния секретар на Народното събрание, както и да 

определим двама резервни членове, а именно госпожа Цветанка 

Георгиева – член на Централната избирателна комисия, и      Г.       

М. – главен счетоводител в дирекция „Администрация“ на 
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Централната избирателна комисия – да  бъдат като резервни 

членове, тъй като може да се наложи някой от резервните членове да 

се включи в работата на комисията. Например към днешна дата 

единият от членовете на комисията е в отпуск поради временна 

неработоспособност. Отпускът е до днес включително, но все пак 

трябва да имаме и резервен вариант.  

Моето предложение е да допълним протоколното ни решение 

за състава на комисията с външния експерт от администрацията на 

Народното събрание и с двама резервни членове. 

Моля за вашите изказвания и предложения, ако има други.  

Колеги, ако няма други предложения, моля да гласуваме това, 

което направих. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-00-293-1/13.01.2023 г.  

в моя папка. Получили сме експертно решение от Национална 

експертна лекарска комисия. Моля да се запознаете. Същото ще 

бъде приложено към досието на служителя, за когото става въпрос. 

Следващ докладчик – господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от Министерството на електронното управление (МЕУ) с вх. 

№ ЦИК-04-6/12.01.2023 г. относно проекта „Изграждане и 

внедряване на пилотна система за дистанционно електронно 

гласуване“. 

От МЕУ ни уведомяват, че с отмяната на разпоредбата на 

§ 145 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния 

кодекс отпада правното основание за изпълнение на проекта 

„Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно 

електронно гласуване“ с бенефициент Министерството на 
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електронното управление и партньор Централната избирателна 

комисия. 

От Министерството ще информират управляващия орган на 

Оперативна програма „Добро управление“ за невъзможността за 

изпълнение на проекта. С оглед гореизложеното молят за 

становището на Централната избирателна комисия като партньор на 

МЕУ по проекта. 

Тъй като Централната избирателна комисия е само партньор 

по проекта, считам,  че Министерството като бенефициент по 

проекта е компетентният орган, който следва да прецени 

възможността за изпълнение на проекта, и затова предлагам да 

изпратим писмо в този смисъл. Проектът на писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, виждате 

проекта на писмо, което е в смисъл, че Централната избирателна 

комисия е партньор по проекта, предвид което преценката относно 

възможността за неговото продължаване и изпълнение се извършва 

от бенефициента по проекта, съответно управляващият орган. В този 

смисъл да бъде изпратен отговор. 

Ако някой има друго предложение, моля да го каже, за да сме 

наясно какво ще гласуваме. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Моето предложение е да се ограничим 

до отговора, че Централната избирателна комисия, като партньор по 

проекта, не може да изразява становища по изпълнение на проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения 

има ли? 

РОСИЦА МАТЕВА: Оттеглям предложението си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме 

изпращането на отговор до Министерството на електронното 

управление. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, имам три-четири папки с изключение на едно писмо, 

с което ще започна, което докладвам само за сведение.  

IFES ни информира, че са издали поредния си бюлетин. Там 

има списък на изборите, които ще се проведат през 2023 г. На 

президентските в Чехия – мина първият тур, завършват с Конго на 

20 декември 2023 г. Докладвам за сведение.  

Ако някой се интересува от изборния календар, може да 

погледне на тяхната страница. Писмото е в папката ми от 

предишното заседание – не съм го превеждал, тъй като е 

информативно, за сведение. 

В папката ми от днес има подпапка, която е ICPS. С едно 

писмо с днешна дата – докладвал съм на 10 януари писмо с вх. 

№ ЦИК-07-151-1. Това е писмото, с което господин В. ни напомня, 

че очакват от нас отговор по предходното предложение на 

Международния център за парламентарни изследвания да бъдем 

съорганизатори или съдомакини на годишната им конференция през 

месец юли, на която ще раздадат някакви награди и така нататък. Ще 

се организира симпозиум, имат някаква програма, която са 

подготвили. 

Писмото го редактирахме днес. Има дребни бележки. 

Любезното предложение е да станем съорганизатори и така нататък. 

Погледнете го. Ще го редактираме на английски, защото текстът, 

какъвто е, на български съм избрал така да звучи нашият отговор. 

Естествено, отговорът ни е отказ. Не знам защо им е хрумнало, че 

ние можем да бъдем съорганизатори. Ние нямаме някакви тесни 

връзки с тях.  

Спомням си, че госпожа     Й.  веднъж присъства на един 

от техните семинари. Може би предходно госпожа Т. Ц. е 

присъствала, но общо взето е любезен отказ, доколкото е възможно. 
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Извинил съм се с натоварен изборен график. Така и ще го 

формулираме. 

Би трябвало да го гласуваме, за да го изпратим за превод, а 

после ще го редактираме, ако има нещо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания или предложения. Няма. 

Подлагам на гласуване предложението на господин 

Димитров. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото писмо е до заместник-

члена на Изборната комисия на Индия. Имаме и напомнително 

писмо, което ни се препраща от госпожа Димитрова – посланик, чрез 

Дирекция „Азия, Африка и Океания“. Веднъж съм докладвал това 

тяхно предложение да участваме в конференция на тема 

„Използването на технологии и изборна почтеност“. 

Уведомяваме ги, че няма да участваме в тази конференция. 

Ще го направим най-любезно като писмо. Отговорът е до господин 

В., както и до госпожа посланичката, която е била 

своевременно уведомена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото е така нареченият 

проблем, свързан с членския внос за А-WEB. Направих разследване 

назад кой е плащал, кой – не. Указа се, че много малко, ние имаме 

нещо като напомняне, свързано с Петото общо събрание в Кейптаун. 
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Според мен не дължим никакъв отговор. Те ни напомнят, но към 

средата на 2022 г. на практика само шест комисии са платили 

членския внос, който е 10 хил. долара, както вече говорихме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз в предишния мандат съм 

участвала в две заседания на Общото събрание и действително има 

определен членски внос, но той не е гласуван от Общото събрание 

на А-WEB като размер. Всъщност се плаща само от организации 

членки, които имат желание да плащат. Ние не мисля, че сме от тях 

и никога не сме взимали решение за плащане на такъв членски внос. 

Подкрепям предложението да не се плаща и да не се иска 

никакво разсрочване. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Факт е, че, ако се плати някаква 

сума, тя трябва да бъде изразходвана от члена, който е платил 

сумата. Ние няма да плащаме, освен ако не решим да участваме в 

някое мероприятие, тогава ще изпреварим участието с плащане на 

някакъв членски внос. Докладвах това за сведение. 

Следващата папка е папката „криптомейли“. Трябваше да 

направя проучване как е стоял въпросът през 2019 г. Въпросът стои 

така: ние сключваме договор с „Информационно обслужване“ АД, 

което е нашата организация, която криптира, която има достъп до 

инструмента, с който се криптира. Това проучване направих по 

повод на това, че сме получили искане от Just-Citizenship Elections да 

посочим точката за контакт и адреса, на който може да се изпращат 

поканите за участие. Семинар ще има през месец март. В еxcel 

таблица трябва да посочим точките за контакт и да упоменем 

данните, които ще трябва да се разменят между страните членки за 

мобилните избиратели, както и за потенциалните участници в 

листите на европейските избори. 

Погледнах в графика. На 16-и не бях сигурен дали ще бъде в 

дневния ред на онази среща, която беше в смесения формат. 
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Колеги, за сведение да ви информирам устно, независимо че 

имаме решение да не участваме, в петък, тъй като на 16-и трябваше 

да е смесеният формат на среща в Европейската мрежа, не успях да 

направя регистрация в тяхната платформа. Много е трудно да се 

влезе в тяхната платформа, тъй като изисква потвърждение на кой е 

този, който се регистрира. Това може да стане само през gmail. Ние 

нямаме решение да ползваме различен домейн. Изпратих го по 

другата поща на мрежата – общата кореспонденция, че няма да 

участваме. Говоря за петък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ние изпратихме 

писмо и до Министерството на външните работи. 

Следващ докладчик – госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, с вх. № НС-07-

3/12.01.2023 г. сме получили преписка от Район „Илинден“ в 

Столичната община във връзка с отваряне на запечатано помещение, 

в което се съхраняват изборни книжа и материали. 

Към преписката е приложена заповед на кмета за сформиране 

на комисия, която да отвори запечатаното помещение и протокол от 

работата на комисията. Помещението е запечатано във връзка с 

връщане на документи в оригинал, системна разписка и начален 

протокол за машина с посочен съответен номер от секционна 

избирателна комисия също с посочен номер. Докладвам тази 

преписка за сведение. 

Докладвам още едно писмо – вх. № МИ-22-1/16.01.2023 г., от 

Б. Г., с което ни пита как може да гласува на местните 

избори по адрес, ако е част от секционна избирателна комисия в 

друго населено място. 

Предлагам ви писмо-отговор в моя папка, с което указваме, 

че членовете на СИК, които работят в секция, различна от 

постоянния им адрес и не са вписани в избирателния й списък, могат 

да гласуват там за кмет на община и за общински съветници, само 

ако адресната им регистрация шест месеца преди изборния ден е на 

територията на същата община. 
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Ако нямате възражения или допълнения към предложения 

текст, моля да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с това запитване, тъй като колкото повече приближаваме до общите 

местни избори, очевидно ще има поставени въпроси пред 

Централната избирателна комисия, аз ви предлагам да възобновим 

практиката, когато постъпят няколко въпроса, да се подготвят 

проекти на отговори, да ги обсъдим и да може в една посока да се 

подготвят отговори на достъпен език за избирателите, и тогава да 

бъдат публикувани в рубриката „Въпроси и отговори“.  

Ако госпожа Георгиева не възразява, да не подлагаме на 

гласуване това писмо сега. Когато се съберат няколко, ще ги 

обсъдим заедно, защото по отношение на избирателните права, 

мисля, че има и постъпили въпроси във връзка с пасивното 

избирателна право, да можем да обсъдим повече от един въпрос и 

тогава да подготвяме отговорите. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Не възразявам. Ще ги предоставя 

на работната група, която да подготви проекти на отговори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-06-7/16.01.2023 г. 

е получена преписка от кмета на община Искър, област Плевен във 

връзка с отваряне на запечатано помещение в общината в 

изпълнение на решение на Централната избирателна комисия 

поради извършване на ремонт на общинската сграда.  

Приложени са заповед на кмета на общината за назначаване 

на комисия, която да отвори запечатаното помещение, както и 

протокол за извършените от комисията действия. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Ципов. 

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

НС04-12-28/16.01.2023 г. – писмо от ОД на МВР – Пловдив, отдел 

„Икономическа полиция“, с което искат да им предоставим 
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информация във връзка с образувано досъдебно производство за 

гласуване на лицето П. П. П. със съответното 

ЕГН на изборите за народни представители, президент и 

вицепрезидент на 14 ноември 2021 г.  

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до кмета на 

община Пловдив, с копие до ОД на МВР – Пловдив, с което искаме 

да се предостави исканата информация за гласуването на посоченото 

лице. Писмото е до кмета на община Пловдив, защото секцията, за 

която се предполага, че лицето, осъществило своето право на вот, се 

намира на територията на град Пловдив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 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, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка има два проекта на 

писма. Докладвам проектен номер 4807 във връзка с получено при 

нас писмо с вх. № ПВР/НС-04-2-39 от СДВР при Първо РУ на МВР.  

Изпращаме отговор по направеното запитване, с което са ни 

поискали да им предоставим заверени копия на страници от 

Входящия регистър. Описано е приложението на писмото в самото 

писмо. 

Моля да се запознаете с текста, и ако нямате забележки, да го 

подложим на гласуване, за да бъде изпратен отговорът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по проекта на писмото? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е във връзка с вх. 

№ НС-09-9 от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – 

Смолян, с проектен номер 4836 – отговор на тяхно запитване по 

отношение на избирателна секция в Триполи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, в точка четвърта връщам на доклад във връзка с 

предложението, което направих и гласувахме – в състава на 

комисията за подбор за заемане на длъжността „старши 

счетоводител“, включихме външен експерт, предоставен от 

администрацията на Народното събрание. Предвид неговия 

ангажимент за работа в комисията, за което ще бъде издадена и 

заповед, да определим и съответното възнаграждение на външния 

експерт съобразно предложението. 

Предложението е да се определи възнаграждение в размер 

на 500 лв. за времето, през което ще работи в комисията. 

Има ли други предложения? 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, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, по молба на господин Томов моля да погледнете 

проекта на отговор в неговата папка с проектен номер 001 във 

връзка с постъпилото заявление по Закона за достъп до обществена 

информация. 
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Колеги, по проекта на писмо със съответните редакции ви 

предлагам да бъде изпратен отговор в този смисъл на заявителя. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващият ми доклад по точка четвърта от дневния ред е 

във връзка с преписка, която е постъпила в петък, вчера е 

разпределена, писмо от Министерството на финансите, което е 

изпратено до всички министерства, агенции, комисии и други 

администрации относно проект на решение на Министерския съвет 

за бюджетната процедура за 2024 г. Във връзка със съгласуване на 

проекта на решение на Министерския съвет за бюджетната 

процедура за 2024 г. и материалите към него на основание чл. 32 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрацията ни уведомяват, че пакетът от документи е 

публикуван на интернет страницата на Министерството в категории 

бюджет „Бюджетна процедура 2024 г.“ и проекти на нормативни и 

други актове, и молят за становище по проекта на решение и 

материалите към него в срок до утре, 18 януари 2023 г.  

Писмото на Министерството на финансите е с вх. № ЦИК-04-

7/13.01.2023 г. Към писмото е приложен проект на доклад на 

министъра на финансите по проекта на решение относно 

бюджетната процедура, както и проект на решение на Министерския 

съвет за „Бюджетна процедура 2024 г.“, в което са описани всички 

етапи по приемане на бюджета, включително и сроковете за всяка 

една от процедурите. Приложена е и финансова обосновка към 

проекта на решение на Министерския съвет.  

В тази връзка ви предлагам да изпратим писмо до министъра 

на финансите във връзка с тяхното писмо по проекта на решение на 

Министерския съвет, с което да ги уведомим, че Централната 
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избирателна комисия съгласува без бележки представения проект на 

решение и материалите към него. 

Колеги, имате ли изказвания? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Димитров, заповядайте в точка пета. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с вх. № ЦИК-11-

3/13.01.2023 г. има постъпило и разпределено ми запитване относно 

достъп до обществена информация от господин Ц. Отнася се до 

нашите отношения в Мрежата за международно изборно 

сътрудничество. Той се интересува какви документи са постъпили. 

Ще изискам от юристите оценка дали това питане е в обхвата на 

достъпа до обществена информация. Докладвам го за сведение и 

евентуално за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия и насрочвам следващото заседание за 

четвъртък, 19 януари 2023 г., от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 12,20 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Димитър Димитров 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


