
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 298 

 

На 30 януари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Емил Войнов, Цветозар Томов, Росица 

Матева, Гергана Стоянова, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Елка Стоянова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Камелия Нейкова. 

 

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

господин Емил Войнов – заместник-председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

– имаме необходимия кворум. 

В платен отпуск е председателят Камелия Нейкова. 

Госпожа Матева ми съобщи, че ще закъснее малко и всеки 

момент ще се присъедини. 

Публикуван е проектът на дневен ред: 

1. Машинно гласуване – ще докладвам аз. 

2. Доклади по административни преписки с докладчици: 

Войнов, Томов, Матева, Стоянова, Георгиев и Солакова. 

Има ли допълнения по дневния ред? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да ме включите в точка „Доклади 

по административни преписки“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Други? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на дневния ред с направеното 

допълнение. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Искам да ви докладвам, че е постъпило писмо от Печатницата 

на БНБ с вх. № ЦИК-13-3-4/27.01.2023 г. във връзка с искането ни да 

ни предоставят график за доставка на ролките защитена хартия. От 

Печатницата ни отговарят, че за да ни изготвят график, трябва да ги 

информираме за избрания от нас вариант на дизайн на хартията.  

Тъй като при експериментите със защитена хартия ние се 

спряхме на един от вариантите за дизайн, предлагам да изпратим 

писмо на Печатницата, с което да ги уведомим за избрания вариант. 

Проектът на писмо е в моя папка – 4939. 
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Има ли съображения по проекта на писмо? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

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

вх. № ПВР/НС-23-2/27.01.2023 г. С него ни уведомяват, че са 

извършили гаранционното обслужване на 29 броя СУЕМГ, като 

прилагат списък на ремонтираните машини и посочват причините за 

повредата и каква част е сменена. 

Уведомяват ни още, че в машините, които са ремонтирали, са 

открили 10 смарткарти и 6 флашпамети, като картите и флашките са 

оставени в запечатан плик, който е оставен в „Карго-партнер“. 

В тази връзка предлагам да изпратим писмо до ГД 

„Жандармерия“ да допуснат утре в склада представител на 

Централната избирателна комисия, който да вземе плика с картите и 

флашпаметите. Проектът на писмо е в моя папка. 

Предлагам представителят на Централната избирателна 

комисия да бъде Румен Петров, служител на Централната 

избирателна комисия. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имам два уточняващи въпроса: колко 

бройки са проверили – от само тези 29 ли, или и някои други са 

проверявали? И ако това е така, за тези 29 бройки, шест броя 

флашки. Това три машини по две ли са, или парче по парче? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Двадесет и 

девет броя машини са проверили, както ние бяхме изпратили писмо 

– машините са обособени в една част на склада, друго не е отваряно. 

В тяхното писмо казват, че допълнително при отваряне на 

СУЕМГ са открити и поставени в запечатан плик за предаване на 

представител на ЦИК 10 карти – четири на СИК, и 6 на избирател и 
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6 флашпамети. Запечатаният плик е оставен в „Карго-партнер“. 

Обадих се в „Карго-партнер“ на отговорника на склада и той ми 

каза, че действително пликът е запечатан и се намира в самия склад. 

Това е информацията, която имаме. 

Ако няма други изказвания, моля, процедура по гласуване на 

проекта на писмо. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

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

Уважаеми колеги, във връзка с предишния ми доклад е 

постъпило и писмо от ГД „Жандармерия“ с вх. № ЦИК-04-02-7, с 

което ни уведомяват, че на 26-и и 27 януари са създали организация 

за допускане в склада на служителите на „Сиела Норма“ АД и 

„Карго-партнер“ във връзка с необходимостта от извършване на 

ремонт на 29-те броя дефектирали машини за гласуване. Докладвам 

го за сведение. 

Уважаеми колеги, във връзка с установеното разминаване в 

седем машини за гласуване между записаните гласове и 

отпечатаните контролни разписки, припомням, че изпратихме писма 

до държавните институции да ни предоставят експерти, за да 

извършат проверка на седемте машини. 

Тъй като получихме предложения за експерти само от ДАНС 

и БАН, предлагам да изпратим аналогично писмо и до Изпълнителна 

агенция „Инфраструктура на електронното управление“, тъй като се 

предполага, че те имат необходимите експерти. Проектът на писмо е 

в моя папка. 

Предлаганото писмо ще бъде и с копие до министър-

председателя. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Това е последният ми доклад по Машинно гласуване. 

Преди да пристъпим към втора точка, искам да ви уведомя, 

че на заседанието на Централната избирателна комисия присъства 

председателят на Обществения съвет към Централната избирателна 

комисия – Ц. П. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Уважаеми колеги, тъй като се очаква президентът да насрочи 

в скоро време датата на предсрочните избори за народни 

представители, и тъй като ни предстои приемане на решения за 

съставите на районните избирателни комисии, предлагам да 

изпратим писмо до председателя на Народното събрание, с което да 

го помолим да ни предостави информация за парламентарно 

представените партии и коалиции, които имат парламентарна група 

в Четиридесет и осмото народно събрание и броя на народните 

представители по парламентарни групи към датата на издаване на 

указа на президента за насрочване на избори за народни 

представители. 

Предложението за писмо е в моя папка. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Още един доклад имам – постъпило е писмо от Стоил 

Стоилов, бивш член на Обществения съвет към ЦИК, с вх. № ЦИК-

11-9. То е относно дизайна на хартиената бюлетина за гласуване. 
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Прави предложение за усъвършенстване на бюлетината за гласуване 

с цел улесняване на избирателите. 

Предложенията му са интересни, но част от тях противоречат 

на разпоредбите на Изборния кодекс. Въпреки това, мисля, че те 

могат да са ни полезни. Докладвам писмото за сведение и 

запознаване и за съобразяване при обсъждане на бюлетината, която е 

част от изборните книжа. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отново думичките – „обсъждане“ е едно, 

„съобразяване“ – друго. Ще съобразим, когато решим. За 

формулировката говорех. Какво да съобразявам, като не съм го 

видял и не сме го решили. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Казах, че 

доста от предложенията противоречат на разпоредбите на Изборния 

кодекс и са неприложими. Когато обаче обсъждаме изборните 

книжа, едно наум всеки може да има. 

Следващ докладчик – господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № ПВР/НС-9-33/27.01.2023 г. Писмото е от Районна 

прокуратура – Кърджали, Териториално отделение – Крумовград, и 

съдържа постановление по преписка със съответния входящ номер 

на Районна прокуратура – София, и преписка с входящ номер на 

Районна прокуратура – Кърджали.  

Преписката е по повод гласуването на един български 

гражданин с постоянен адрес в село Гулийка, община Крумовград, а 

постановлението постановява, че тази преписка се приема за 

наблюдение и е изпратено копие до Централната избирателна 

комисия. Докладвам ви всичко това за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ 

докладчик – колегата Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

поздравителен адрес с вх. № ЦИК-00-31/27.01.2023 г. във връзка с 

28 януари – Световният ден за защита на личните данни. Може да се 
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запознаете с този поздравителен адрес от Комисията за защита на 

личните данни. 

Следващото писмо, което ви докладвам, е от процесуалния 

представител на Централната избирателна комисия по Търговско 

дело № 822 с вх. № ЦИК-00-154-2/27.01.2023 г. Моля да се 

запознаете с него. 

Предлагам да вземем протоколно решение, с което да 

одобрим изпращането на всички документи, които намерим, от 

периода 2014-а до 2021 г., които могат да бъдат полезни на 

процесуалния представител. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, чухте предложението да се изпратят исканите документи на 

процесуалния представител. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз разбирам, че предложението е за 

изпращане на исканите документи, но исканият документ е 

доказателство, че те са гражданско дружество. Нямаме никъде 

данните и документите, които ще се изпращат, за да можем да се 

запознаем. Аз лично нямам спомен да имаме такъв документ. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам да оставим 

гласуването на това писмо за следващото заседание, за да видим 

какво е подготвено от юристите. 

Следващият ми доклад е с вх. № НС-04-02-46/27.01.2023 г. 

Това е писмо от Министерството на вътрешните работи – СДВР, с 

което ни питат дали ПП „Република БГ“ с посочен единен 

идентификационен код е била регистрирана за участие в избори за 

Народно събрание, президент и вицепрезидент и членове на 

Европейския парламент, общински съветници и кметове през 

последните пет години. Извършена е проверка от звено „Регистри“, 

на база на която е установено, че ПП – в подготвения отговор не е 

изписано правилно името, тя е ПП „Рeпублика БГ“, не е 

регистрирана за участие в избори след 2017 г.  

Предлагам ви да гласуваме този отговор. 



8 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате проекта на писмо. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Следващ докладчик – Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

постъпило в Централната избирателна комисия писмо по имейл от 

организация „Международна публична администрация“, в което са 

посочени предстоящи през тази година различни семинари. 

Докладвам ви го за сведение и запознаване, в случай че някой се 

интересува. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колегата 

Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам най-напред писмо с вх. 

№ НС-22-3/30.01.2023 г. от гражданин. Докладвам го за запознаване 

и за сведение, тъй като в писмото се говори за възможността да се 

гласува в секции извън страната по време на туристическо пътуване 

в съответната държава, която, разбира се, не е спомената. 

Следващият ми доклад е също за сведение – писмо с вх. 

№ НС-22-1/27.01.2023 г., от бъдещ софтуерен инженер, в което 

авторът на писмото общо взето изразява мнение, че е добре да се 

показва как се гласува с лист и химикал – цитирам. 

Последното писмо, което също докладвам за сведение, е с вх. 

№ НС-11-1/27.01.2023 г. и е написано от името на коалиция 

„Справедлива България“ – така е била регистрирана на изборите 

през октомври 2022 г. Въпросът, който задават, директно ще намери 

отговор в предстоящото решение, разбира се, отговорът го има и в 

Изборния кодекс – как се регистрират коалиции и какви са 

условията. Това писмо също го докладвам за сведение. 
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За запознаване в папката с мои инициали е качен проект на 

писмо с номер 4941 за подготвяне на евентуален отговор до БТВ, 

който вече докладвах за запознаване и за последващо вземане на 

решение по-късно днес или през седмицата. Това са моите доклади. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ 

докладчик – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с писмо и 

указание от министъра на финансите за представяне на 

проектобюджет за 2023 г., както и прогнозните разчети за 2024 – 

2025 г. докладвах ви за запознаване и за работна група на 26 януари 

с вх. № ЦИК-09-23/25.01.2023 г. докладна записка с този номер с 

приложени документи, свързани с представянето на 

проектобюджета на Централната избирателна комисия. 

Проектобюджетът, разбира се, е съобразен с разходните 

тавани по Решение № 268 на МС от 2022 г. В обяснителната записка 

представяме информация относно необходими финансови средства 

за обезпечаване на дейността на Централната избирателна комисия, 

свързани с дейности, които предстоят евентуално, може и през 

2023 г. да се случат, включително и с оглед на измененията в 

Изборния кодекс и създаването на звено за управление на 

машинното гласуване. 

Така както разгледахме на работна група, предложението е да 

посочим по стратегическите документи на Централната избирателна 

комисия необходимите щатни бройки, които за тази година бяха 

предвидени в миналогодишната обяснителна записка, и да посочим 

прогнозен брой на щатните бройки по чл. 56а в звеното за 

управление на машинното гласуване.  

Посочваме необходимите средства във връзка с нова сграда 

на Централната избирателна комисия евентуално, както и е добре да 

обърнем внимание, че може през 2023 г. да се окажат недостатъчни 

средствата, предвидени за дежурства и заседания на общинските 

избирателни комисии, тъй като размерът остава същият, както е бил 

и през 2022 г. 
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Предлагам да одобрим така представените проекти и да бъдат 

изпратени на посочения ред в писмото на министъра на финансите.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Проектът на бюджет и бюджетната прогноза бяха обсъждани 

на работна група.  

Имате ли изказвания по направеното предложение? 

Ако няма, подлагам на гласуване да приемем предложените 

за утвърждаване документи. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИН СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам 

писмо от Министерството на труда и социалната политика във 

връзка с проект, за който бяхме получили предварително 

информация – вх. ЦИК-04-41-1/26.01.2023 г. 

Докладвам ви предложение за участие в онлайн семинар, 

свързан с промени в нормативната база при облагане на доходите на 

физическите лица.  

С докладна записка – вх. № ЦИК-09-27/30.01.2023 г., се 

предлага във връзка с получена покана за участие в онлайн семинар 

през месец февруари тази година да заявим участие на финансовия 

контрольор, като одобрим таксата за участие в размер на 

равностойността на 80 евро или 156,47 лв. без ДДС. Имаме налични 

средства по бюджета на Централната избирателна комисия. 

Представен е и контролен лист от финансовия контрольор. 

Предлагам ви да одобрим предложението за участие в онлайн 

семинар. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Изказвания? Не виждам. 

Моля процедура по гласуване за одобряване на разхода за 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

проект на писмо до Печатницата на БНБ. С оглед и на срещата, 

която проведохме с изпълнителния директор на Печатницата на 

БНБ, предлагам да изпратим това писмо с искане да ни предоставят 

предложението с мостра относно шрифт, размер, отстояния и други 

характеристики на хартиената бюлетина, както и с допълнителна 

защита на специализираната хартия за машинно гласуване със 

съответното описание. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате писмото. Изказвания по него? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-08-

2/30.01.2023 г. е получено писмо от Районен съд – Благоевград, 

Наказателно отделение, II наказателен състав, с което ни 

уведомяват, че съгласно определение от 24 януари 2023 г., 

постановено по НОХД 1881/2022 г. по описа на Районен съд – 

Благоевград, съдът е наложил наказание на едно лице с посочени три 

имена, ЕГН и адрес – наказание, лишаване от право да заема 

държавна или обществена длъжност, свързана с упражняване на 

избирателните права на гражданите за срок от 18 месеца – за 

сведение и изпълнение. 
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Подготвено е писмо до „Информационно обслужване“ АД, 

качено във вътрешната мрежа с леки корекции. 

Моля да го подложите на гласуване, а именно правим 

запитване до „Информационно обслужване“ АД дали към момента 

това лице заема държавна или обществена длъжност, свързана с 

упражняване на избирателните права на гражданите, като второто 

изречение ще бъде: горното следва да се има предвид и за 

съобразяване при извършваните бъдещи проверки от датата на 

получаване на писмото в „Информационно обслужване“ АД за срока 

на наложеното наказание, именно 18 месеца. Това е предложението 

ми за текст на писмото. 

Тази присъда с посочения срок ще бъде вписана и в нарочния 

регистър към Централната избирателна комисия за съобразяване от 

Централната избирателна комисия при бъдещи проверки за 

вземането на участие на това лице в дейности, свързани с 

упражняване на избирателните права на гражданите за наложения 

срок на наказание от 18 месеца. 

Моля да го подложите на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате проекта на писмо до „Информационно обслужване“ АД с 

направената корекция на второ изречение. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председателстващ. 

С вх. № ЦИК-07-149-4/30.01.2023 г. Индийската централна 

комисия ни е изпратила благодарствено писмо, което е получено по 
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повод на участието им в конференцията, организирана от 

Индийската избирателна комисия на 23-и и 24 януари 2023 г. 

Припомням само, че тя беше по повод на технологиите, 

изборите и почтеността. Докладвам го за сведение. 

Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-07-16/27.01.2023 г. 

Преводът е дошъл днес. Това е покана до госпожа Нейкова за 

участие в наблюдение на изборите в Казахстан, които ще се състоят 

на 19 март 2023 г. Имаме оригиналната покана, както и 

препращането й от посолството на Казахстан. Ще трябва да върнем 

отговор. И преди сме връщали такъв отговор – че няма да участваме, 

освен ако госпожа Нейкова не пожелае. Засега го докладвам за 

сведение и когато госпожа Нейкова се върне, ще го уточним 

окончателно. Не е късно, тъй като последната дата за регистриране 

на наблюдатели е 17-и. 

Колеги, записваме, че няма да се участва в наблюдението. 

Имаме такова писмо, гласувано за месец ноември, когато те имаха 

президентски избори. Сега са избори за парламент и за местна власт. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението да изпратим писмо, че няма да участваме. 

Не виждам желаещи да се изкажат. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ЦИК-07-14/27.01.2023 г. за 

сведение докладвам писмо, в което ни уведомяват, че има нов адрес 

на Секретариата на A-WEB. Писмото е от 27 януари тази година. 

С вх. № ЦИК-07-149-3/27.01.2023 г. Централната комисия на 

Индия ни е изпратила линк към обобщения доклад от проведената 

конференция „Използването на технологиите и честността на 
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изборите“ на 23 и 24 януари 2023 г. в Ню Делхи – също е за 

сведение.  

Ако някой проявява интерес, има линк, на който им достъпен 

доклад, както и всички доклади, които са били обсъждани на тази 

конференция. Това бяха моите доклади. Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колегата Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви преписка с вх. 

№ МИ-06-111/30.01.2023 г. Този номер го докладвам обвързано с 

доклад на колегата Гергана Стоянова от заседанието, проведено на 

26 януари 2023 г., във връзка с едно решение на ОИК – Брацигово. 

При нас е постъпила жалба срещу решение на ОИК – Брацигово, 

която ние по реда, предвиден в Изборния кодекс за обжалване за 

решение на общинските избирателни комисии, сме препратили на 

ОИК, за да комплектува преписката и да изпълни процедурата по 

изпращането до съответния административен съд. 

Това, което ви докладвам, е наименувана декларация от група 

общински съветници от Общински съвет Брацигово само за 

сведение и запознаване, първо, защото смятам, че има ред, по който 

решенията на общинските избирателни комисии следва да бъдат 

оспорвани и второ, защото група общински съветници формално и 

процесуално нямат отношение към преписката, която се коментира – 

това е решение за предсрочно прекратяване на пълномощия на 

общински съветник. 

В тази декларация се заявява, че се изисква незабавно 

разпускане на сегашния състав на ОИК – Брацигово. Само за 

протокола и предполагам, защото групата общински съветници ще 

се интересува какво становище е взела Централната избирателна 

комисия по тяхната декларация, аз мисля, че ние становище не 

можем да вземем, само им указваме, че в Изборния кодекс изрично 

са разписани правилата, по които се назначават общинските 

избирателни комисии в случаите, в които се прекратяват предсрочно 

правомощия и какъв е обемът на правата и задълженията на 
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Централната избирателна комисия в тези хипотези. Докладвах за 

сведение и запознаване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Госпожо 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, декларацията и без това е 

адресирана до Централната избирателна комисия като копие и може 

да се приеме само като сведение. Тя всъщност трябва да бъде 

доведена може би до знанието на Комисията за установяване и 

предотвратяване на конфликт на интереси, доколкото, те изпращат 

на общинските избирателни комисии писма веднага след 

постановяване на тяхното решение. Тази  практика се оказва 

неудачна и може би трябва да помислим и да обърнем ние внимание 

дотолкова, доколкото трябва да имат грижата да уведомят 

общинските избирателни комисии след влизане в сила на тяхното 

решение. 

Това е пореден случай, в който общинските избирателни 

комисии се чувстват ангажирани с полученото писмо, за да направят 

заседание и да приемат решение, като не винаги съобразяват да 

потърсят допълнителна информация дали решението е влязло в сила. 

Считам, че КПКОНПИ не трябва да изпраща писмо на ОИК 

веднага след постановяване на тяхното решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Съгласна съм с това, което колегата 

Солакова каза. В този смисъл, ако Комисията не възразява, мога да 

предложа вариант на писмо до КПКОНПИ, което да бъде обсъдено 

на следващо заседание, за да ги уведомим, тъй като наближават 

редовните местни избори и предполагам, че ще има хипотези, в 

които подобни случаи по-скоро ще предизвикват смут в работата на 

ОИК, така че нищо не пречи и дори би било полезно за тяхната 

работа, ако сме уведомили органа, който пък тях уведомява, за да се 

предприемат действия по ЗМСМА във връзка с предсрочно 

прекратяване пълномощия на общински съветници. 
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Ако може в следващото заседание да ви предложа проект на 

писмо до КПКОНПИ, или пък, ако друг колега има желание да 

подготви вариант на писмо, нямам нищо против. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, има ли друг, който желае да се включи? Не виждам. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото 

заседание за утре, вторник, 31 януари 2023 г. от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 11,30 ч.) 

  

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Емил Войнов 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


