
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 314 

 

На 21 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно условията и реда за 

финансиране на предизборната кампания в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Красимир Ципов 

2. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 1645-НС от 13 февруари 2023 г. 

Докладва: Красимир Ципов 

3. Проект на решение относно изменение и допълнение на  

Решение № 1586-НС от  2 февруари 2023 г. 

   Докладва: Севинч Солакова 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Димитър Димитров, Росица Матева, 

Емил Войнов, Цветозар Томов, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева, 

Йорданка Ганчева, Силвия Стойчева, Гергана 

Стоянова, Георги Баханов, Севинч Солакова и 

Камелия Нейкова 

5. Доклад относно питане по ЗОП. 

     Докладва: Цветозар Томов 

6. Гласуване извън страната. 

   Докладва: Цветозар Томов 
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7. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

   Докладва: Цветанка Георгиева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Цветозар Томов, 

Севинч Солакова, Георги Баханов,  Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.  

 

Заседанието бе открито в 14,05 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Четиринадесет членове сме в залата, имаме кворум. 

Предлагам следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно условията и реда за 

финансиране на предизборната кампания. Докладчик – господин 

Ципов.  

2. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 1645. Докладчик – господин Ципов.  

3. Проект на решение относно изменение и допълнение на 

Решение № 1586-НС. Докладчик – госпожа Солакова.  

4. Доклади по административни преписки. Докладчици – 

господин Димитров, госпожа Матева, господин Войнов, господин 

Томов, господин Ципов, господин Георгиев, госпожа Георгиева, 

госпожа Ганчева, госпожа Стойчева, госпожа Стоянова,  господин  

Баханов и госпожа Солакова.  

5. Доклад по Закона за достъп до обществена информация. 

Докладчик – господин Томов. 

6. Гласуване извън страната. Докладчик – господин Томов. 
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7. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладчик – госпожа Георгиева. 

Имате ли предложения за допълване? Няма. 

Моля да гласуваме дневния ред. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към точка първа: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА 

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 

2023 Г. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моята папка от днес ще 

видите проект на решение относно условията и реда за финансиране 

на предизборната кампания в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. В тази част няма промени в Изборния кодекс, моля 

да се запознаете. Към проекта има и две приложения – проекти на 

декларации към нашето решение, с които също моля да се 

запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли изказвания или предложения? Има ли 

предложения? Няма. 

Моля да гласуваме така представения проект на решение и 

приложенията към него. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 
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Решението е № 1692-НС/21.02.2023 г. 

 

Преминаваме към точка втора: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА 

ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА  В РЕШЕНИЕ № 1645-НС ОТ 13 

ФЕВРУАРИ 2023 Г. 

Заповядайте с Вашия проект. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моята папка от днес ще 

видите проект на решение относно поправка на техническа грешка  в 

Решение № 1645-НС от 13 февруари тази година за назначаване на 

Районната избирателна комисия в 26 изборен район Софийски в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

В Централната избирателна комисия е постъпило  писмо от 

РИК 26 изборен район Софийски за допусната техническа грешка в 

изписване на ЕГН на член на районната избирателна комисия, която 

следва да бъде отстранена на съответното основание от Изборния 

кодекс. 

Предлагам на вниманието ви следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Допуска поправка в техническа грешка в Решене № 1645-НС 

от 13 февруари 2023 г., като ЕГН-то на Биляна Петрова Давидкова 

да се чете по съответния коректен начин. 

Анулира издаденото удостоверение и издава ново с вярното 

ЕГН.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по този проект? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1693-НС/21.02.2023 г- 
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Преминаваме към точка трета: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 1586-НС ОТ 2 ФЕВРУАРИ 

2023 Г. 

Заповядайте, госпожо Солакова, с проекта на решение. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папката с моите инициали е проекта на решение за изменение и 

допълнение на Решение № 1586. 

Както вече стана обичайно, това решение го изменяме, като 

получим предложения от районните избирателни комисии в 

случаите, когато за подпомагане на районните избирателни комисии 

са назначени по-малък брой от предвидените в точка 7 на решението 

специалисти. Предвиденият бюджет да се използва за увеличение на 

възнаграждението, след като не се намалява обемът на работа. 

Моля да го погледнете и да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли изказвания или предложения? Няма. 

Моля да гласуваме така представения проект на решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1694-НС/21.02.2023 г. 

 

Преминаваме към точка четвърта: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в моята папка можете да 

намерите таблицата с тарифите, които медийните доставчици са 

изпратили до вчера, когато беше крайният срок за заявяване на тези 

тарифи. 
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Предлагам с протоколно решение да одобрим публикуването 

на тези заявени тарифи, както и също решение с булет пойнт да ги 

оповестим на нашата страница. 

Като обща справка, заявени са 160 доставчици, но някои имат 

множество – до 15 – 16 медии, които заявяват. Разбира се, това са 

онлайн медии и най-вече сайтове, като сайтовете са по няколко в 

една територия. Последните са от Ловеч, Луковит и така нататък. 

Ако мога да поясня, не са направени справки за това, че 

тарифите са обявени от всяка една постъпила информация, но ние 

ще ги проверяваме много подробно тогава, когато постъпят заявки 

за сключване на договори, тъй като това е условие за сключване на 

договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров, аз искам да уточним нещо преди да подложа на гласуване 

публикуването на нашата страница, тъй като сроковете за обявяване 

на тарифите са различни. 

20 февруари е срокът само за печатните медии и онлайн 

новинарските услуги. И електронните медии с изключение на 

Българската национална телевизия  и Българското национално радио 

и техните регионални центрове са до 20 февруари. 

Имам предвид, ако този списък съдържа този вид медии, в 

заглавието да го конкретизираме заради различните срокове. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, ще направя това уточнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Всъщност 

електронните медии са до 3 март. Точно така, заради различните 

срокове. 

Тоест това са печатни медии и онлайн новинарски услуги. 

В табличката вместо „доставчици на медийни услуги“ да 

конкретизираме кои доставчици са. Срокът 20 февруари трябва да 

бъде спазен. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 
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Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се, класификация. Имам 

заявление от различни видове медии. Едните са електронни, другите 

– печатни, в различни срокове.  

По същество. Въпросът ми е: тези, дето са подали заявления, 

пуснали са си тарифите на въпросните си пространства, да ги 

наречем, медийни, или всичките пак ми минават в кюпа и аз трябва 

да ги одобрявам.  

За да искаш нещо, първо трябва и нещо да изпълниш, кратко 

и ясно. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Опитах се току-що да обясня, че 

самото оповестяване на списъка на доставчиците и датата, към която 

е постъпило уведомлението, не води след себе си никакви 

последствия. Всеки път, когато постъпи заявка за използване на 

медиен пакет и е следвана от договор, ще проверяваме и всички тези 

обстоятелства. 

Няма как за един ден да бъдат проверени, вчерашната дата 

имам предвид, 50 заявки за цените и тарифите. Във всеки случай 

няма да заобиколим тази част от разпоредбите на Кодекса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Смисълът на моето изказване беше друг. 

Разбрах, че са подали заявки. Смисълът беше, ако подавам заявки, 

би било добре и да си изпълня едно предварително задължение, 

нищо, че съм медия. Нали? Това е! Пък била тя електронна, печатна 

или не знам каква. 

Разбрах, че са подадени заявления, но не знаем в този масив 

дали тези медии, преди да говорят за някои други работи, да си 

изпълнят и те простичкото задължение. За това питах. Разбрах, 

благодаря, но винаги нещата са и двустранни. А не да минаваме в 

едни други сфери – аз правя едно, обаче няма да направя това, което 

трябва да направя. Да. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. Разбрах Ви бележката. 

Ще направим проверка при всяко сключване на договор и 

постъпване на заявка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания има ли? 

Предложението беше да публикуваме на нашата страница 

този списък с медиите, които са обявили своите тарифи съгласно 

изискванията на Изборния кодекс. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Първо даваш и после вземаш. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следват няколко доклада, които са 

за сведение.  

Първият е информация относно среща на националните точки 

за контакт по наблюдение на изборите, която е организирана от 

ОССЕ, по-точно от Варшавското бюро, вх. № 04-01-19. Просто за 

сведение. 

Отделните държави са институционализирали наблюдението, 

минават курсове и това са точките за контакт, с които бюрото във 

Варшава общува., когато набира наблюдатели. 

С вх. № 07-25-1, 07-25-2 и предходно писмо, с което очакват 

от нас да определим кой ще участва в обучението или началната 

среща, която ще бъде онлайн, на 13 март за тези, които ще се 

занимават с криптирането.  

Това го докладвам за сведение, утре ще им изпратим писмо и 

трябва да посочим конкретно име, тъй като те са възприели 

предходното ни писмо като информация за това, че председателят и 
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секретарят ще бъдат лицата, които ще се занимават с крипто 

инструмента. 

За сведение само да кажа, че е дошло предложението от СЕМ 

за подписване на споразумение за изборите и към него има 

евентуалните добавки, които ще докладвам, след като уточня. Няма 

срок, който да ни притиска. Трябва да го подпишем преди да 

започне кампанията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ли бяха 

Вашите доклади? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това са само за сведение. 

Поредното напомняне за онлайн курса, свързан с постигане 

на равенство на половете и борбата с политически мотивирано 

насилие срещу половете, повтарям, вх. № 07-27/1 от 21 февруари 

2023 г., тоест постъпило е днес. 

Между прочем, аз два пъти съм го докладвал, мисля, че това е 

третият път. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от Софийската градска прокуратура, Следствен отдел по 

прокурорска преписка 7662 от 2023 г. във връзка с разследване по 

досъдебно производство № 68 от 2023 г. по описа на Следствен 

отдел, Софийска градска прокуратура. 

Следовател Г. ни пита към 19 януари 2023 г.      лицето          

А.          Г.               Н., с посочено ЕГН, било ли е 

народен представител и при положителен отговор моли да 

предоставим надлежно заверено копие от решението на ЦИК, с 

което посоченото лице е било обявено за избрано за народен 

представител. 

Извършена е проверка в звено „Регистри“ и е подготвен 

отговор във вътрешната мрежа в папката с моите инициали. 

Проектният № е 50-93. Към регистър № отгоре ще добавим номерът 

на прокурорската преписка, за да е ясно по коя преписка трябва да 
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пристигне отговорът и всъщност отговорът, който ви предлагам, е, 

че лицето с посочените три имена и ЕГН, е обявено за народен 

представител в Четиридесет и осмото народно събрание с Решение 

№ 1564-НС от 7 октомври 2022 г. на ЦИК и е бил народен 

представител от кандидатската листа на коалиция „Български 

възход“ в Трети изборен район – Варненски. 

И още едно допълнение. Приложение към писмото заверено 

копие от Решение № 1564-НС от 7 октомври 2022 г. Няма данни при 

нас да е подало оставка и да е обявяван на негово място следващият 

в листата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме писмото до Софийската градска 

прокуратура. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, за сведение ви докладвам писмо 

вх. № НС-08-23 от 21 февруари 2023 г. от Върховния 

административен съд, Четвърто отделение по административно дело 

№ 1830/2023 г., с което ни е изпратена отново, два пъти, резолюция 

на съда от 21 февруари 2023 г. за представяне на административната 

преписка по делото в цялост. 

Колеги, припомням, че вчера, след първото разпореждане на 

съда, днес сутринта в 9,05 ч. е внесена административната преписка 

в оригинал в цялост, като единственият документ, който не беше 

представен в оригинал, беше копието от страницата на регистъра, 

където са описани подадените от коалиция 

„Християндемократически съюз“ документи. 

Днес в съдебно заседание представих оригинала на регистъра 

за сравнение от съда. Тъй като се оказа, че съставът на съда не е 
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видял в документите, че е представено заверено копие от регистъра, 

беше сравнено с оригинала и съответно административната 

преписка е попълнена в цялост. Решение ще очакваме в утрешния 

ден. 

Докладвам ви приемо-предавателен протокол вх. № НС-00-31 

от 21 февруари 2023 г., с който в изпълнение на наше протоколно 

решение от вчера, въпреки че не е записано, са предадени от 

директора на дирекция „Администрация“ в ЦИК на представител на 

„Информационно обслужване“ АД подписките на всички партии и 

коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. в електронен вид, за да бъдат 

публикувани на нашата страница и да бъде осигурена функционална 

възможност всеки избирател да провери дали фигурира в такава 

подписка. 

Докладвам ви две писма от районни избирателни комисии. 

Първото е от Районната избирателна комисия 18 – Разград, с вх. 

№ НС-15-22 от 20 февруари 2023 г. Колегите ни уведомяват, че в 

18 Изборен район – Разградски, няма постъпило заявление и няма 

регистрирани инициативни комитети за участие в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. до изтичането на крайния 

срок – 17 часа на 20 февруари 2023 г.  

И следващото писмо е Районната избирателна комисия 11 – 

Ловеч с вх. № НС-15-20 от 20 февруари 2023 г., с което колегите от 

Районната избирателна комисия – Ловеч ни уведомяват, че с 

Решение № 17-НС от 15 февруари 2023 г. РИК – Ловеч е 

регистрирала един инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат за народен представител в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. в 11 Изборен район – Ловешки, а 

именно М.   Г.     М. от Тетевен. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Въпросът ми е един-единствен, защото 

както тръгне от началото, така и ще върви: подписани ли са писмата 

и от председател, и от секретар, така както трябва да е по закон?  

Практиката да се заобикаля това правило, надявам се, да бъде 

пресечена в началото. 

Писмата, които сме получили от РИК и от Ловеч дали са 

подписани от председател и от секретар? 

РОСИЦА МАТЕВА: Те се намират във вътрешната мрежа 

под номерата, които докладвах, можете да проверите. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, при доклада не беше казано, че са във 

вътрешната мрежа, поради което беше и реакцията, за да задам този 

въпрос. 

РОСИЦА МАТЕВА: Това са моите доклади. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Все пак. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във вътрешната 

мрежа са. Виждам го – вх. № НС-15-20 РИК – Ловеч. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Така. И подписани ли са? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има два подписа – 

на председател и заместник-председател. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Правилно. А за Разград? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако въпросът е към 

мен, момент да проверя. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Въпросът е кой как докладва. И аз 

поставих според мен съществен проблем. И той е как кореспондират 

РИК-овете с Централната избирателна комисия. Предвид горчивата 

практика от безкрайни избори преди това. 

И проблемът не е прищявка, проблемът е как ще водим 

кореспонденцията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли други 

доклади? 

РОСИЦА МАТЕВА: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Войнов. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от Министерството на електронното управление с вх. 

№ ЦИК-04-16. С него ни уведомяват, че със заповед на министъра на 

електронното управление е създаден консултативен съвет към ИКТ 

общността. Уведомяват ни, че този консултативен съвет ще проведе 

заседание на тема „Разглеждане на технически решения за видео 

наблюдение и видео заснемане“, като заседанието е днес от 14, 00 ч. 

и министърът кани и членовете на Централната избирателна 

комисия да участват в заседанието на консултативния съвет. 

Тъй като заседанието на този консултативен съвет съвпада 

със заседанието на Централната избирателна комисия, докладвам  

писмото за сведение. 

Уважаеми колеги, връщам на доклад… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

извинявайте, госпожа Матева иска думата. 

Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Мисля, че след като имаме 

покана, въпросът е дали не е приключило това заседание с оглед 

часа. Моето предложение е да изпратим представители на ЦИК, но 

ако все още продължава това заседание. 

Защото вчера бяха отправени упреци за докладването. Мисля, 

че можеше да се каже в началото на заседанието, че има заседание в 

14 часа и покана. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля ясно да се разграничават 

няколко неща. 

На първо място, преди малко поставеният въпрос 

означаваше, че при доклада стана ясно Централната избирателна 

комисия дали ще следи спазването на закона. Някои колеги няма да 

следят. Това стана ясно по отношение на кореспонденцията с РИК-

овете. 
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По отношение на това писмо. Няма нищо общо с вчерашния 

случай, който, отново да обясня, жалба, постъпила в петък вечерта, 

се докладва в 18 часа в понеделник по въпрос, по който ЦИК трябва 

да вземе решение. 

Няма нищо общо с получена покана, на която Централната 

избирателна комисия трябва да отговори, че трябва да бъде 

уведомявана за решенията на изпълнителната власт. Да бъде 

предоставена информация на цялата Комисия, а не да ходи по 

оперативни съвещания на други органи и институции, защото ЦИК 

има работа като колективен орган и трябва всички да бъдат 

информирани, за да вземат информирано решение. 

Ето, това са важните неща, които в Централната избирателна 

комисия трябва да се случват. Пълна информация, открито 

поднесена, откровено поднесена, за да може да се вземе 

информирано решение. Спазване на закона, приемане на 

законосъобразни актове, а не изявления и внушения от типа на 

послание към обществото или предоставяне на материал за заглавия 

по медиите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предложението да присъствам на нещо, 

на което, първо, не знам дневния ред, не знам функциите, които ще 

изпълнява този представител, но ЦИК там, той ще слуша ли, ще 

взема решения ли, какво ще прави той там или просто ще запълва 

бройка, пък после да ми се каже: „Ами, че той, твоят човек 

присъства там, мълча си или пък нищо не каза.“ 

Същественият въпрос е, ако ще се ходи на срещи, първо, да 

знаем за какво ще се ходи и по отношение на какво евентуално ще се 

произнася делегиран представител на ЦИК, който да изразява 

общото мнение на ЦИК, а не лични мнения като член на ЦИК.  

Това са съвсем различни неща. Личното мнение е едно, но 

решенията на ЦИК са нещо съвсем друго. 
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И тук коментари за решения на ЦИК от членове на ЦИК по 

медиите, нямат стойност, доколкото има решение вече на 

Централната избирателна комисия, и те са влезли вече в сила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на господин Войнов има едно направено предложение. 

Има ли други? 

Предложението е да се изпрати представител на Централната 

избирателна комисия на консултативен съвет ли беше, ако 

заседанието продължава. 

Добре, колеги, беше направено предложение да има 

представител на Централната избирателна комисия, в случай че 

заседанието продължава или след като ни предостави дневния ред. 

Подлагам на гласуване направеното предложение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 6 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева и Цветозар Томов); против – 8 (Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева). 

Предложението не събра необходимото мнозинство. 

Заповядайте, господин  Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласувах „против“ не, че не трябва 

ЦИК да взема участие в такива срещи, а мисля, че не е сериозно в 

14,50 ч. да гласуваме решение за участие на представител на ЦИК в 

среща, която започва в 14 часа на същия ден. Без да е изпратен 

дневен ред, без да знаем ролята на ЦИК – искат становище от ЦИК 

ли, участие ли от ЦИК, какво? Просто една покана, като мисля, 

както казах, в 14,50 часа да се взема решение да участваме в това 

заседание от 14 часа е безпредметно. Още повече и да вземем 

решение за участие, как ще отидем по средата на такава среща, без 

да знаем какво е ставало преди това? Благодаря ви. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

предложението за писмо до министър Демерджиев, което докладвах 

на вчерашното заседание. 
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Писмото беше обсъдено на работна група и в него са 

нанесени всички предложени корекции. 

Моля да го погледнете. То е в моята папка под № 50-94, и ако 

няма забележки, моля да се подложи на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Само да добавя. Предлагам на трета 

страница, където са думите „молим да потвърдите в най-кратък 

срок“, да бъдат заменени с „молим да потвърдите до 22 февруари 

2023 г.“ 

РОСИЦА МАТЕВА: До 22-и е до 24,00 ч. на 21-и. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Е, сега. Колеги, 

хайде много ви моля, 22-и си е 22-и. 

Моля по проекта на писмо с проектен № 5094, ако имате 

изказвания или предложения по текста. 

Срокът по т. 1 е за цялата точка, както говорихме, нали? 

Тоест не само батериите, а цялата дейност.  

Колеги, ако няма изказвания или предложения, подлагам на 

гласуване писмо с проектен № 5094. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

община Белица с вх. № НС-06-31. С него ни уведомяват, че секции 

9 и 10 в село Горно Краище са с над 300 избиратели за всяка и молят 

да се предвиди машинно гласуване за всяка една от тях. 

Случаят е аналогичен от предходните избори със същите две 

секции, а именно в предварителните избирателни списъци фигурира 

само 9-а секция с 956 избиратели, но със заповед на кмета на 

общината, в момента заповедта е от 6 февруари 2023 г., са 

образувани две секции – 9-а и 10-а, като избирателите се разделят по 

около 480 избиратели във всяка. 
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Затова предлагам в списъка на избирателните секции с 

машинно гласуване, който е публикуван на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия, да добавим секция 

№0102000010, като по този начин избирателните секции с 

машинното гласуване стават 9360. А също така предлагам да 

изпратим писмо до министър Демерджиев с копие до министъра на 

транспорта и съобщенията, с което да ги уведоми за тази промяна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Войнов. 

Ако няма изказвания и предложения, моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад  

писмо с вх. № НС-00-22 от 16 февруари 2023 г., с което 

„Информационно обслужване“ АД ни представиха оферта за 

издаване на смарткарти и нови електронни подписи. 

Тъй като за предстоящите избори е препоръчително смарт 

картите да бъдат с нови електронни подписи, предлагам да одобрим 

представената оферта и с писмо и приемо-предавателен протокол да 

предадем на „Информационно обслужване“ АД смарткартите, с 

които разполагаме, и списъка на избирателните секции с машинно 

гласуване, за да бъдат издадени нови електронни подписи. Проектът 

на писмо е в моята папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По принцип си мисля, ако имаме 

възможност, и предлагам, когато има възможност, да посочваме кой 

ще подписва приемо-предавателните протоколи. 

Защото в Централната избирателна комисия обикновено 

вземаме решение дори за упълномощаване на членове на Комисията, 
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много често от администрацията някой подписва, после докладваме 

за сведение дори не го одобряваме последващо. 

Става въпрос за смарткарти, никак не е маловажен въпросът. 

Според мен в такива случаи трябва да се определят лица, които да 

бъдат упълномощени с протоколно решение на ЦИК да подпишат 

съответния приемо-предавателен протокол. Не само в този случай, а 

по принцип. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,  

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм, тъй като действително става 

въпрос за много карти. 

Предлагам приемо-предавателния протокол да бъде подписан 

от мен, колегата Георгиев и колегата Димитров. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам двама от тримата 

членове на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения. 

Само не разбрах двама от кои трима. Поне двама от тримата 

колеги, които предложи колегата Войнов.  

Смятам, че в това писмо можем да посочим, че предаването 

ще бъде извършено на 22 февруари 2023 г. Нали така? Няма 

проблем. За да има яснота.  

21-и нали е днес? Тоест ще го изпратим, те ще го получат и 

ще дойдат веднага. 

Колеги, писмото, предложено от докладчика, с допълнение, 

че смарткартите ще бъдат предадени с приемо-предавателен 

протокол не по-късно от 22 февруари 2023 г. В този смисъл да бъде 

изпратено до „Информационно обслужване“ АД и отделно от това 

да вземем решение приемо-предавателният протокол за Централната 

избирателна комисия да бъде подписан от колегите Войнов, 

Димитров и Георгиев, като поне двама от тримата подпишат за 

Централната избирателна комисия предаването на смарт картите. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Печатницата на БНБ с вх. № ЦИК-13-5. То е в отговор на наше 

запитване относно хартията за бюлетини от машинното гласуване. 

От Печатницата ни уведомяват, че до 30 март могат да 

доставят минимум 25 хиляди ролки, което според мен ще е напълно 

достатъчно за произвеждане ма машинното гласуване. 

Освен това Печатницата на БНБ прави предложение как да се 

достави хартията до секциите. Докладвам писмото за запознаване и 

за последващо обсъждане. 

Постъпило е писмо от „Карго-партнер“ с вх. № НС-23-28 от 

20 февруари 2023 г. То е в отговор на наше запитване за изваждане 

на батериите от машините за гласуване. 

Със своето писмо „Карго-партнер“ отговарят, че могат да 

извършат услугата и оферират съответната цена. 

Докладвам писмото за сведение и запознаване. 

Постъпило е писмо от Министерството на електронното 

управление с вх. № НС-04-16 от 17 февруари 2023 г. То е във връзка 

с наше писмо от 9 февруари 2023 г., с което изпратихме по 

компетентност постъпило писмо в Централната избирателна 

комисия  относно реализиране на видео наблюдението и видео 

заснемането след края на изборния ден. 

Въпреки че в писмото, което им изпратихме, се правят 

технически предложения за вида на камерите, да не са статични, 

широкоъгълни и други подобни, въпреки това от министерството 

изразяват становище, че според тях повдигнатите в писмото въпроси 

са в кръга на правомощията на Централната избирателна комисия, а 
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те отговаряли единствено за техническото осигуряване на 

видеонаблюдението. Предлагам да остане за сведение. 

И последният ми доклад е писмо с вх. № НС-15-19 от 

19 февруари 2023 г. Писмото е от член на РИК – Добрич, и с него се 

моли за тълкуване на точка 18 от Решение №1683-НС на ЦИК. Точка 

15 от решението всъщност повтаря текста на чл. 92, ал. 3 от 

Изборния кодекс, който е пределно ясен и не се нуждае от 

тълкуване. 

Освен това писмото, както казах, не е подписано от 

председател и секретар, а е от член на РИК. Затова предлагам да 

остане за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отговорът на Министерството на 

електронното управление по наше искане създава известни 

неясноти. Добре е да се изчистят. 

Камери – широкомащабни, не знам какво, и други такива 

било правомощия на ЦИК, твърди Министерството на електронното 

управление. Много странно!  

Кой ще прави обществени поръчки? И това за сведение в 

ЦИК! Не знам какво става, колеги?! Не, не, честно! Кой ще прави 

обществена поръчка за видеонаблюдение, пък били смартфони, пък 

били копчета, били не знам какво, барабар с широкомащабни или не 

знам какви си камери, били статични, били подвижни. 

Мисля, че сериозен е въпросът и той трябва да се изясни. И 

може би е добре това оперативно звено, което трябваше и не знам 

какво си, дали е запознато с този отговор на МЕУ? 

Казвам го, продължаваме да тънем в блатото, без яснота. Във 

всеки случай до два-три дни в крайна сметка трябва да се реши този 

въпрос: кой ще прави обществената поръчка за видео наблюдение и 

заснемане? 

И със закриване по така наречените словосъчетания, 

устойчиви фразеологизми, че щраусът като си заровел, видиш ли, 
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главата в пясъка, и му се решил проблемът и светът престанал да 

съществува. Абсурд! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли други 

доклади? 

Само едно уточнение искам да направим, колеги. Писмото на 

министъра на електронното управление е във връзка със запитване, 

постъпило в ЦИК по отношение на … (Реплика.) 

Предложение ли беше това? А то засяга условията и реда… 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Извинявам се, но не е това! Това било от 

моя компетентност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За условията и реда 

ли е предложението на господин Стоилов, или за техническите 

средства за видео наблюдение? 

Понеже го няма качено писмото на Стоил Стоилов, затова 

питам. 

Това исках да уточня – дали става въпрос за техническото 

осигуряване, тоест което не е в компетентността на ЦИК, в 

задълженията на ЦИК. 

РОСИЦА МАТЕВА: Да, заради това ние го изпратихме на 

Министерството на електронното управление, защото е 

технически… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други доклади? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: А после аз като изяснявам, се сърдите. 

А тук го дават за сведение и изведнъж падна, и щраусът си зарови 

главата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали е качен проект за съобщение, което 

да публикуваме на страницата на Централната избирателна комисия 

във връзка с обработката на лични данни при подаването на 

заявление за гласуване извън страната. То е уърдовски файл най-

отдолу в моята папка. 
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Моля да го видите. Всъщност ще го прочета накратко за по-

голяма оперативност. 

„Централната избирателна комисия уведомява, че по силата 

на чл. 32 във връзка с чл. 31 и чл. 17 от Изборния кодекс комисията 

обработва лични данни в изпълнение на законово задължение. 

В заявлението за гласуване в секция извън страната 

избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна 

карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния 

си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или 

латиница мястото извън страната, в което желае да гласува, и 

настоящ адрес или адрес на пребиваване в съответната държава. В 

заявлението избирателят може да посочи електронен адрес, на който 

да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3 ИК.  

При публикуването на списъците по чл. 32 Централната 

избирателна комисия публикува имената по паспорт, военна карта 

или лична карта на избирателя с цел прозрачност и предвидимост 

при свободното изразяване на волята на избирателите, като правното 

основание на това обработване кореспондира с нормата на чл. 6, 

параграф 1, буква „в“ от Регламент 679 от 2016 г. на Европейски 

съюз – за целите на изпълнение на вменено на администратора 

законово задължение.“ 

Предложението ми е да публикуваме това съобщение на 

страницата, за да информираме хората точно какво и при какъв ред и 

режим прави Централната избирателна комисия с техните лични 

данни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: От текста на съобщението предлагам 

думите „с цел прозрачност и предвидимост при свободното 

изразяване на волята на избирателите“ да отпаднат. 

Първо, не е ясно каква е тази предвидимост и каква връзка 

има с публикуването на списъка. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, не е ясно, съгласен съм. 



23 

 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И второ, да, не сме длъжни да 

посочваме целта. Няма избирателен списък, ако ги няма имената. 

Това е с цел уведомяване и осведомяване кои лица са включени в 

списъка по чл. 32. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, приех това, съгласен съм. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания и предложения по текста на съобщението? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз помислих да започнем с 

паспорт… 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: И това приемам напълно. Ще ги 

разместя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения има ли? Такъв е законовият текст, да. Действително, 

макар че не е много правилно. 

Да, разбрах. Просто направих сверка с текста на чл. 16, ал. 2, 

такава поредност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако няма 

други предложения, подлагам на гласуване публикуването на това 

съобщение с направените редакции. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предлагам да изпратим писмо до 

господин Иван Кондов – председател на работна група „Избори“. 

Писмото е качено във вътрешната мрежа с проектен № 5582. 

Във връзка с произвеждането на машинното гласуване извън 

страната молим да ни бъде предоставена информация относно 

възможностите и готовността на Министерството на външните 

работи за транспортиране на специализираните устройства за 

електронно машинно гласуване от централен склад – София, до 

избирателните секции извън страната. 
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Този въпрос беше обсъждан на срещата ни с работна група 

„Избори“ и представители на ръководството на Министерството на 

външните работи и беше изразена добрата воля министерството да 

изпълни отново този ангажимент, както и на предходните избори, но 

официална кореспонденция по въпроса нямаме. Затова предлагам да 

бъде изпратено това писмо, респективно министерството да поеме 

писмен ангажимент за извършването на тази услуга. (Обсъждане.) 

Колеги, оттеглям предложението за това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моята папка от днес ще 

видите проекто на заповед за назначаване на комисия, която да 

проведе процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Преработка на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и 

други визуални и дигитални клипове и изработка на нови за 

провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна 

комисия за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.“ 

Моля да се запознаете с проекта на заповед и в по-късен час 

на заседанието да гласуваме състава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, виждате 

проекта на заповед в папката на колегата Ципов. Имате ли 

предложения за състав на комисията? 

Госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във връзка с обсъждането 

предлагам комисията да бъде в състав: Красимир Ципов, Елка 

Стоянова, Силвия Стойчева, М.        Р. и М.       К., като 

за председател предлагам Красимир Ципов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения 

има ли?  

Ако няма, моля да одобрим проекта на заповед и състава на 

комисията с председател колегата Ципов. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Следващ докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам най-напред писма с вх. 

№ НС-00-26/20.02.2023 г., НС-22-46/18.02.2023 г., НС-22-51 и НС-

22-52/20.02.2023 г., НС-22-55/21.902.2023 г. и НС-22-56/21.02.2023 г. 

Всичките са препращане на съобщение за успешно подадени 

заявления за гласуване извън страната – за сведение. 

И предлагам във връзка с постъпването на тези писма 

Централната избирателна комисия да вземе решение за събирането 

на едно място на постъпващите по този начин уведомителни писма, 

под някаква форма. В електронна папка във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението на господин Георгиев, като постъпват такива 

потвърждения за успешно подадени заявления за гласуване извън 

страната да бъдат публикувани в специално създадена папка с 

наименование „Потвърдени заявления за гласуване извън страната“ 

във вътрешната мрежа на ЦИК за сведение на цялата комисия. 

В този смисъл да приемем протоколно решение. И 

следващите такива постъпващи да бъдат публикувани направо там 

за запознаване. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № НС-04-01-

8-2/20.02.2023 г. по електронната мрежа и оригинал от 21 февруари 

2023 г. от Министерството на външните работи, подписано от 

постоянния секретар, с което ни информират, че във връзка с 

предстоящата мисия на Бюрото за демократични институции и права 

на човека на ОССЕ за наблюдение на насрочените на 2 април 2023 г. 

избори за народни представители по електронната поща са получили 
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молба за организиране на обичайните встъпителни срещи на 

основния екип на наблюдателната мисия на организацията. Имат 

молба тези срещи да бъдат на една от датите – 28 февруари или 

1 март 2023 г. 

Подготвил съм проект на отговор. Евентуално, като се 

запознаят членовете на комисията, да уточним и коя дата да пишем в 

отговора. Номерът е 5095 в папката с мои инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Георгиев срещата да се проведе, да 

фиксираме дата на 28 февруари 2023 г. от 10,30 ч. до 11,30 ч. 

предвид натовареността на Централната избирателна комисия. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието за 10 минути за проветряване 

на залата. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Десет членове 

сме в залата, имаме кворум. 

Продължаваме с доклади в точка четвърта. 

Следващ докладчик е колегата Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви преписка, 

постъпила от Общинската избирателна комисия – Аврен, с вх. 

№ МИ-15-120-5, постъпила на 17 февруари 2023 г. по електронната 

поща и на 20 февруари 2023 година в оригинал, за проведено 

заседание на общинската избирателна комисия, на което са били 

прекратени пълномощията на общински съветник по негово искане с 
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постъпило заявление и е обявен за избран за общински съветник 

следващият в листата на съответната политическа партия. 

Преписката съдържа всички изискуеми материали съгласно 

наше решение. Докладвам я за сведение и за приобщаване към 

информациите, постъпващи от общинските избирателни комисии за 

проведени заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам вх. 

№ НС-22-54 от 21 февруари 2023 г. с въпрос относно участие в СИК 

и предложение.  

Отговорът по подобни въпроси е под № 9 на нашата 

страница. Всеки, който се интересува, може да се запознае. За 

сведение. 

Докладвам вх. № НС-00-30 от 21 февруари 2023 г. за 

сведение. Благодарят ни във връзка със запитване за електронната 

система за подаване на заявления за гласуване извън страната. 

Проблемът е отстранен. 

И докладвам вх. № НС-22-53 от 21 февруари 2023 г. Отново 

се сочи проблем с електронната форма и, като се въвежда, според 

господин       Н.              К. се получава постоянна грешка, 

постоянният адрес не съвпада с данните от Националната база данни 

„Население“. Той сочи, че през последните две години всякакви 

опити са били неуспешни. 

Колеги, отново ще предложа с оглед съдействие на лицето да 

изпратим писмо до изпълнителя за проверка, съдействие и 

уведомяване на ЦИК, но ви предлагам и с оглед това, че все пак 

става дума за въпроси, които са от компетентността на Централната 

избирателна комисия, но и технически такива понякога, да обсъдим 

и принципна позиция какво ще правим – ще докладваме 

непрекъснато съпорт?  
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Аз лично не разбрах, с одобрението на електронната форма 

на заявления за гласуване извън страната към изпълнителя какви 

условия поставихме по отношение на проверки, на съпорт и прочие. 

Първо, ви предлагам писмо до изпълнителя на електронната 

форма с оглед получения въпрос до съпорт и до ЦИК, да се 

съдейства на господин К., да се установи каква е грешката и да се 

уведоми Централната избирателна комисия за това. Предлагам да го 

гласуваме, госпожо председател. Не съм го изготвила, но то е: 

„Приложено ви изпращаме получено писмо от господин К. с наш вх. 

№ НС-22-53 от 21 февруари 2023 г. за проверка, съдействие и 

уведомяване на Централната избирателна комисия.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Понеже имам два сходни случая бих 

предложил, ако госпожа Ганчева не възразява, да ги обединим в 

едно писмо, защото щях да направя същото предложение след 

малко. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз като докладчик възразявам, 

решението е на Централната избирателна комисия, защото считам, 

че трябва да се гледа случай по случай. Това е и смисълът на 

индивидуалните мейли чрез съпорт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Ганчева има ли предложения и 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, обръщам внимание, че в 

петък с наше решение освободихме член на РИК – Варна, и 

изпратихме напомнително писмо до съответната политическа сила с 

оглед попълване на състава, но до настоящия момент няма. Може би 

в утрешния ден или днес да изпратим едно напомнително писмо до 

„Продължаваме промяната“. По принцип в годините назад така сме 

действали, въпреки че е отговорност на политическата сила да си 

попълва съставите. Но все пак… 

Аз ще го изготвя, то е същото: „Повторно ви обръщаме 

внимание…“. 

След малко, госпожо Председател, може да ме върнете на 

доклад, няма проблем, аз ще го изготвя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с необходимостта да направят своите предложения от 

„Продължаваме промяната“ за РИК – Варна, да гласуваме 

напомнително писмо да попълнят състава с тяхно предложение, като 

преди изпращането му да бъде направена и проверка от 

Деловодството дали, докато тече заседанието на Централната 

избирателна комисия, не е постъпило. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във връзка с изпратените 

вчера до нас писма от ОИК – Каварна, и ОИК – Крумовград, за 

невъзможност да достъпят платформата за публикуване на решения 

и протоколи на двете общински избирателни комисии сме получили 

отговор от „Информационно обслужване“ АД в резултат на 

извършената от тях проверка. 
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Писмото е в папката с моите инициали. Сочи се, че в случая с 

ОИК – Каварна, има въведена грешна парола на потребител, а при 

ОИК – Крумовград, проблемът е отстранен в резултат на това, че 

ръководството на общинската избирателна комисия се е свързало 

със съответния представител на „Информационно обслужване“ на 

територията на областта. 

От „Информационно обслужване“ АД се прави препоръка 

при проблеми с достъпа или затруднения в работата с платформата 

общинските избирателни комисии да се обръщат към съответния 

представител на „Информационно обслужване“ АД на територията 

на областта. 

Предлагам този отговор, независимо че проблемите са 

отстранени, да бъде изпратен до съответните общински избирателни 

комисии, ако не възразявате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения, различни от това на докладчика, или изказвания? 

Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви с 

вх. № ЦИК-09-51 от днешна дата докладна записка от директора на 

дирекция „Администрация“ в Централната избирателна комисия с 

предложение за сключване на договор с външен експерт, който да 

участва в подготовката на обществени поръчки за възлагане на 

дейностите, свързани с изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

Както е посочено, експертът е предложен в писмо на 

министър-председателя, което съм ви докладвала във вчерашното 
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заседание, в отговор на наше писмо, с което сме отправили такова 

запитване.  

Към изготвената докладна записка са представени набор от 

документи – проект на договор, който се предлага да бъде сключен с 

така посочения експерт и изготвен от финансовия  контрольор,  

контролен лист за законосъобразност относно поемане на 

задължения преди неговото извършване. Посочено е също така, че 

по бюджета на Централната избирателна комисия има налични 

средства за извършване на плащанията по договора. 

По така предложения проект на договор за сключване 

предлагам една корекция в редакциите на текстовете – в чл. 14, т. 1 

текстът да бъде заменен с текст „с изпълнение на възложената 

работа“. 

Моля да се запознаете с предложения проект на договор, ако 

има други предложения за редакция, след което да гласуваме така 

направеното предложение и одобрение за сключване на договор с 

експерта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – господин  Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, моля ви да погледнете в моята папка във 

вътрешната мрежа писмо с вх. № ПВР/НС-9-29/2 от 20 февруари 

2023 г. от Софийската градска прокуратура, Следствен отдел, с 

което ни информират, че във връзка с водено досъдебно 

производство сме им предоставили изискана от тях информация 

относно лицето       П.          П. с посочено ЕГН, упражнило правото 
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си на глас на изборите за Народно събрание на 21 ноември 2021 г. 

След запознаване с представените документи обаче следователят е 

установил, че за председател на СИК № 450 в Обединеното кралство 

и северна Ирландия, Манчестър 1, сме посочили лицето М.     Г.        

Г. с ЕГН, посочено в писмото. 

Информират ни обаче, че след справка в информационните 

масиви на МВР са установили, че посоченото от нас, тоест от ЦИК 

ЕГН, не е на лицето М. Г., а на друго лице. 

 „Предвид горепосоченото и на основание чл. 159 от НПК 

следва да ми предоставите коректните данни на председателя на 

СИК № 450 – Обединено кралство“, и спешен отговор.“ 

Колеги, от деловодството на ЦИК се извърши проверка и се 

установи, че лицето с тези имена ни е подадено от Министерството 

на външните работи, като приложение към писмо № ЧР-17-00-17 от 

21 ноември 2021 г. Писмото е с вх. № ПВР/НС-04-1-44-45 от 

20 ноември 2021 г.  

Моля да погледнете отговора, който е подготвен във 

вътрешната мрежа. В писмото до следовател П. съм упоменал 

тези факти, а именно, че във връзка с тяхно писмо ги уведомяваме, 

че ЕГН-то на         М.          Г.               Г. – председател на СИК 

№ 450 в Обединеното кралство – Великобритания и Северна 

Ирландия, Манчестър 1, е предоставено на Централната избирателна 

комисия от Министерството на външните работи в приложение към 

писмо, което ви изчетох преди малко. 

Единият вариант е да им изпратим копие от това писмо на 

Министерството на външните работи, а другият е текст, който съм 

подготвил: „За предоставяне на коректните данни на председателя 

на СИК № 450 следва да се обърнете към Министерството на 

външните работи.“ 

Това са двата варианта, като предлагам да изберем единия от 

двата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложения по 

текста на проекта за отговор до Прокуратурата? Няма. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Тоест последно остава текстът на 

писмото и копието от писмото на Министерството на външните 

работи. Това гласуваме, нали, госпожо Председател? Текстът на 

писмото плюс копие от писмото на Министерството на външните 

работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 3 (Камелия 

Нейкова, Росица Матева и Севинч Солакова). 

Следващ докладчик – госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от РИК 

– Кюстендил. Те са направили предложение за изменение и 

допълнение на Решение № 1586 за определяне на възнагражденията. 

Ние днес приехме такова решение. 

Задават въпрос дали може да се приложи по аналогия старото 

решение за изборите за народни представители на 2 октомври и 

правят предложение да се обсъдят въпросите относно увеличаването 

на възнагражденията не експертите и техническите сътрудници към 

РИК. Докладвам ви го за сведение. 

От РИК – Благоевград, сме получили писмо с вх. № НС-15-17 

от 17 февруари 2023 г. В днешната папка е публикувано писмото, с 

искане за още допълнителен брой специалисти съгласно Решение 

№ 1586 на Централната избирателна комисия. 

Предлагам ви да изпратим  писмо, с което да разрешим въз 

основа на това мотивирано искане допълнителен брой специалисти, 

които да подпомагат работата на РИК в Благоевградски изборен 

район. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания, или други предложения? 

Моля да гласуваме. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, писмо от Националното 

сдружение на общините, което ви докладвах вчера. То е във 

вътрешната мрежа в папката с днешна дата – вх. № НС-06-33 от 

20 февруари 2023 г.  

С оглед на това, че въпросите, които те поставят за 

обсъждане, основно са важните срокове и действия по 

организационно-техническата подготовка от общинските 

администрации в предстоящите избори, както и заменянето на 

изборните кабинки с паравани и прегради за гласуване с машини, 

предлагам ви да изпратим отговор до изпълнителния директор на от 

Националното сдружение госпожа        Г. Отговорът е във 

вътрешната мрежа. 

Вярно е, че ние наистина в годините сме осъществявали 

добър обмен и добро взаимодействие с Националното сдружение на 

общините. Вярно е, че общинските администрации и органите на 

местната власт имат важно място в целия изборен процес и основно 

работата по организационно-техническата подготовка се извършва 

на ниво община. 

В същото време с оглед на програмата на Централната 

избирателна комисия предлагам да посочим в писмото, ако има 

въпроси, поставени писмено, по които Централната избирателна 

комисия по компетентност да изрази становище, би било добре. 

Обръщаме внимание, че основните и важни срокове и 

действия по организационно-техническата подготовка на общините 

са посочени в хронограмата на Централната избирателна комисия и, 

както и на работна група уточнихме, съгласно точка 7.1. от Решение 

№ 1679816.02.2023 г. на ЦИК общинските администрации следва да 
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осигурят прозрачни избирателни кутии за хартиените бюлетини и за 

бюлетините от машинното гласуване. 

При прилагането на чл. 218, ал. 2 от Изборния кодекс в частта 

относно преградите за гласуване с машини следва да имат предвид, 

че същите са елемент от общата конструкция и се доставят заедно с 

машините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по проекта на писмо до от Националното сдружение на 

общините? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 2 (Любомир Георгиев и Росица Матева). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-04-01-11-1 от 21 февруари 2023 г. от постоянния секретар на 

Министерството на външните работи господин Кондов, който в 

отговор на наше  писмо ни уведомява за броя на бюлетините за 

секциите извън страната и обръща внимание относно 

необходимостта три седмици преди изборния ден да бъдат 

предоставени изборните книжа за секциите извън страната, за да 

бъдат доставени в срок до секциите, включително и уточнява, че при 

необходимост от изработване на допълнителен брой бюлетини ще 

направи предложение за допълнителен тираж. 

Докладвам за сведение вх. № ЦИК-08-8/20.02.2023 г. – 

оферта за канцеларски материали. Ще се предостави заедно с 

предишните, които докладвах вчера на заседанието, за да може да се 

направи обобщена таблица и предложение пред Централната 

избирателна комисия. 

Колеги, получили сме писмо от РИК – Стара Загора. Те 

предлагат или да се трансформира длъжността на един специалист – 
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сътрудник в експерт, или да бъде дадена възможност да бъде 

назначен още един специалист-експерт. 

Предлагам ви да изпратим писмо, с което да разрешим на 

Районната избирателна комисия да назначи допълнителен брой 

специалист-експерт – един брой.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме писмото. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с писмо вх. № НС-15-23 от 

21 февруари 2023 г. от РИК – Видин, са ни изпратили свое решение 

от 20 февруари 2023 г. за упълномощаване на членове на районната 

избирателна комисия за получаване на бюлетините и изборните 

книжа за изборния район. 

Предлагам с протоколно решение да се класират всички 

писма от районните избирателни комисии, както и от областните 

администрации за упълномощени лица за получаване на бюлетините 

в отделен класьор и обобщена справка да се представя на 

вниманието на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме такова протоколно решение за класиране на писмата, 

които съдържат данни за упълномощените лица за получаване на 

бюлетините. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка 

№ ЦИК-09-49 от 17 февруари 2023 г. е във вътрешната мрежа в 

днешната папка. Доколкото разбрах, обсъдено е и на работна група. 

Предложението е за допълнително щатно разписание по чл. 39, ал. 5 

от Правилника на Централната избирателна комисия. Знаете, тази 

разпоредба ни дава възможност при произвеждане на общи избори с 

оглед обезпечаване на дейността на Централната избирателна 

комисия ЦИК може да назначи допълнително до 25 служители на 

трудов договор за срок до три месеца преди и до два месеца след 

датата на произвеждане на изборите. 

Предложението за тези 25 щатни бройки е съобразно и в 

предходното щатно разписание по длъжности – главен експерт, 

технически сътрудник и технически изпълнител. 

Предложението е щатното разписание да бъде от 20 февруари 

2023 г. до 30 април тази година.  

Към докладната записка и приложеното проекто щатно 

разписание за допълнителните щатни бройки има и информация 

относно предходни избори както за самото щатно разписание, така и 

за назначените на трудов и граждански договора сътрудници, които 

са подпомагали дейността на Централната избирателна комисия. 

Предлагам ви да одобрим предложения проект на 

допълнително щатно разписание, считано от 20 февруари до 

30 април 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания и предложения? Няма. 

Моля да гласуваме предложението така, както беше 

представено, въз основа на докладната записка. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – 1 (Росица Матева). 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-50 от 20 февруари 2023 г. – предложение за сключване на 

граждански договори със стенографи. 

В докладната записка е посочено, че към момента имаме 

назначен по трудово правоотношение един служител стенограф и 

има сключени граждански договори със срок до 30 април 2023 г. с 

трима изпълнители по тези граждански договори. 

Като се има предвид задължението на Централната 

избирателна комисия по чл. 54, ал. 2 от Изборния кодекс да 

публикува стенографските протоколи не по-късно от 24 часа от 

приключване на съответното заседание, с оглед и на практиката в 

Централната избирателна комисия, когато сме имали сключени до 

13 договора със стенографи, които да подпомагат дейността на 

Централната избирателна комисия, тъй като се налага да се работи 

по график, особено в дни, в които има продължителни заседания на 

Централната избирателна комисия. 

Видно от докладната записка са проведени разговори с 

изпълнители по граждански договори от предходни периоди и 

петима стенографи са изразили желание да се сключат договори с 

тях и те да ни подпомагат в периода до 30 април тази година. 

Средствата по гражданските договори ще бъдат от 

предвидените по план-сметката. Има представен и контролен лист от 

20 февруари 2023 г.  

Към докладната записка е приложена информация относно 

сключените преди договори, както и изразеното желание от страна 

на стенографите, посочени са поименно. Има и проект на договор. 

Предлагам да одобрим сключването на граждански договори 

с тези, които при проучването са заявили искане да подпомагат 

дейността на Централната избирателна комисия при условията на 

възлагане от предходните граждански договори като цена на 

стандартна машинописна страница за периода от сключването до 

30 април 2023 г.  
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Средствата, които са необходими, в размер на 17 595 лева 

няма да надвишат 30 хиляди лева, поради което няма пречка да 

бъдат сключени тези граждански договори. Отново казвам, 

средствата по изплащане на договорите са от предвидения бюджет 

на ЦИК по план-сметката за предстоящите избори. 

Да се сключат граждански договори, съобразно представения 

проект на договор, с петима стенографи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. 

Ако няма изказвания и предложения, моля да одобрим 

направеното предложение за ангажиране на допълнителни 

стенографи, които да подпомагат дейността на Централната 

избирателна комисия. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-02-17 от 21 

февруари 2023 г. сме получили копие от заповед от 21 февруари 

2023 г. на главния секретар на Народно събрание във връзка с  

предоставена информация от Националния статистически институт 

за размера на средната месечна заплата в обществения сектор. 

Предлагам с протоколно решение да се възложи на главния 

счетоводител преизчисление на възнагражденията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, писмо с вх. № НС-22-52 от 

20 февруари 2023 г. от      С.         У., който поставя въпроса ще 

има ли допълнително възнаграждение за приемане на изборните 

книжа и подготовката на секциите. 

Съгласно Решение № 1586 не е предвидено такова 

възнаграждение. Посочено е в самото решение. Докладвам ви го за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка ще моля за протоколно решение – да одобрим промяната в 

съобщението за насрочване на консултациите за съставите на 

секционните избирателни комисии относно коалиция „Български 

възход“, каквото протоколно решение имахме снощи за публичния 

регистър във връзка с решението на Административния съд – София 

град. 

Моля за последващо одобрение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, и във връзка с направения доклад вчера от писмото 

на ГД ГРАО, с което е активирана възможността на тяхната 

интернет страница за проверка на избирателните секции, 

включително и подаване на електронно заявление за гласуване по 

настоящ адрес, ви предлагам да публикуване съобщение на нашата 

интернет страница. Текстът на съобщението е в моята папка от 

днешна дата, като в последния абзац ви предлагам да добавим и 

срока за подаване на заявлението за гласуване по настоящ адрес, а 

именно 18 март 2023 г., за да не се объркват избирателите докога 

имат право да подават такова заявление. 

Колеги, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 
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Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

И следващият ми доклад е постановление на Софийска 

градска прокуратура с вх. № НС-08-24 от 21 февруари 2023 г. в 

моята папка от днешна дата. Постъпило е днес след обяд в 

Централната избирателна комисия. Сега ви го докладвам за 

запознаване. 

Заповядайте, госпожо Матева, в точка четвърта. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във връзка с наше 

писмо изх. № НС-00-29 от 20 февруари 2023 г. и докладваното в 

предходната част от заседанието предаване на подписките с 

избиратели, които подкрепят регистрацията на партии и коалиции, 

ви докладвам  писмо вх. № НС-00-32 от 21 февруари 2023 г. от 

„Информационно обслужване“, с което ни уведомяват, че на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия в 

„Избори за Народно събрание“, в раздел „За избирателите“ е 

добавен нов булет – „Проверка в списъците на лицата, подкрепящи 

регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г., където е 

осигурена функционалността по аналогичен начин на предходни 

избори. 

Колеги, проверих, наистина е активна възможността 

избирателите да проверяват дали имената им фигурират в списъци за 

подкрепа. Така че докладвам това писмо за сведение. 

И към писмото имаме вх. № НС-00-32/1 от 21 февруари 

2023 г., с което ни уведомяват, че съгласно третия абзац от  писмото 

на Централната избирателна комисия  е прекратена възможността за 

проверка в списъците от предходни избори. Така че ви ги докладвам 

за запознаване. 

В тази връзка ви предлагам да гласуваме едно съобщение, 

което да публикуваме на нашата страница и да уведомим 

избирателите, че вече е активна възможността за проверка в 
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списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии и 

коалиции в изборите за 2 април 2023 г., като в случай, че 

констатират, че са включени в списъци, които те не са подписали, и 

в подписки, в които те не са се подписали, жалбите и сигналите за 

това следва да бъдат насочвани към Комисията за защита на личните 

данни, а не към Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от РИК 3 –  

Варненски – вх. № НС-15-25 от 21 февруари 2023 г., с което 

колегите ни уведомяват, че във връзка с изтичане на крайния срок за 

регистриране на инициативни комитети в изборите, насрочени на 

2 април 2023 г, в РИК 3 – Варненски, е регистриран един 

инициативен комитет, като информацията за банковата сметка и 

лицето, отговарящо за приходите и разходите, са изпратени на 

Сметната палата, но ни ги изпращат и на нас, което ви докладвам за 

сведение. 

Колеги, извършена е справка от звено „Регистри“, няма други 

регистрирани инициативни комитети от районните избирателни 

комисии, освен докладвания по-рано инициативен комитет, 

регистриран от РИК – Ловеч, и сега от РИК– Варна. Тази 

информация съвпада и с информацията от счетоводството за 

внесените депозити към вчерашна дата, обявено във вчерашното 

заседание. Имаме внесени депозити за два инициативни комитета – 

за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка пета: 
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ДОКЛАД ОТНОСНО ПИТАНЕ ПО ЗДОИ. 

Заповядайте. Господин Томов, доклад по Закона за достъп до 

обществена информация. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, пристигнало е 

запитване по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 

Това е  писмо с вх. № НС-29-3 от 20 февруари 2023 г. Писмото е от 

господин Н.   П., който живее, ако се съди по писмото, в 

Обединеното кралство, Улвърхамптън. Изчитам какво иска господин 

Петров: иска да се запознае с протоколите от десетте най-големи и 

десетте най-малки секции като брой гласували в България.  

Моли също за актуална информация колко от членовете на 

СИК от Турция, предполагам, че става дума за работилите в Турция 

при изборите на 2 октомври, за които пита – колко от членовете на 

СИК от Турция не говорят български, съответно на какъв език са 

водени разговорите с регионалния представител на ЦИК, цитирам 

буквално. 

И последно, направена ли е графологична експертиза на 

подадените декларации за гласуване в страната, ако не, защо? 

Това, което предлагам, е следното: да изпратим на господин 

П.  линк с отворените данни, за да си намери десетте най-големи и 

десетте най-малки секции като брой гласували в страната, които са 

публикувани – и в отворените данни, и в списъка на секциите. Но 

списъкът на секциите е по-неудобен, затова предлагам да го 

улесним, като му изпратим отворените данни. 

И също така в отговора да обясним, че ЦИК не поддържа база 

данни за езиковите способности на членовете на СИК извън 

страната, че няма регионален представител на ЦИК нито в Турция, 

нито в която и да е друга страна при произвеждане на изборите. 

Дори и във Великобритания няма. Графологична експертиза на 

декларация може да бъде направена след съдебно решение или в 

този смисъл, че това не е работа на Централната избирателна 

комисия, а може да стане след съдебно решение. 
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Това е съдържанието на писмото, което предлагам, тъй като в 

крайна сметка искането на господина опира до информация, каквато 

в ЦИК няма, и до информация, която ЦИК е публикувала. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Последно предложение по последния 

абзац. Няма законово изискване ЦИК да прави графологични 

експертизи. 

Не, не, ти каза: ако имало държавни не знам какво си и тъй 

нататък, очевидно подбудителство…  

Давам си предложението в момента. Просто да кажем: 

съгласно закона с графологични експертизи Централната 

избирателна комисия не разполага. Точка. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Съгласен съм. Мисля, че в същия 

смисъл се изразих, но окей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, това писмо ще се окаже от 

онези, които по-подробно се докладват в Централната избирателна 

комисия и заемат сравнително голяма част от заседанието на 

Централната избирателна комисия в сравнение с важни въпроси от 

нашата работа и хронограма за организацията на изборите. 

Това, че писмото е озаглавено, че е заявление по Закона за 

достъп до обществена информация, не прави въпросите, посочени 

вътре, обществена информация. 

Аз лично предлагам да остане за сведение, тъй като всички 

данни, които са необходими и към които проявява интерес 

заявителят, са публикувани на страницата на Централната 

избирателна комисия. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Честно казано, аз също се колебаех 

между това да предложа да е за сведение и вероятно донякъде съм 

респектиран от това, че е заявление за достъп до обществена 

информация. 
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Но, ако Комисията е на това мнение, съм готов да приема да е 

за сведение. Окей, предлагам да е за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към следващата точка: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам три 

писма от работна група „Избори“ към Министерството на външните 

работи, с които ни се препращат сканирани заявления на електронен 

носител, те са копия на писмени заявления, подадени лично или чрез 

писмо. 

Първото, може би няма да ги кажа последователно, както са в 

документацията ни, но първото писмо е с вх. № 04-01-17/2 от 21 

февруари 2023 г., като то е по-скоро последното. Има четири броя 

такива заявления – едно от Вашингтон, три от Претория, Република 

Южна Африка. 

На 20 февруари 2023 г. също имаме такова писмо с вх. № НС-

04-01-17-2, което всъщност има същото съдържание и отделно ни е 

изпратен оригинал на писмото. 

Имаме също вх. № НС-04-01-17/1 с още едно заявление от 

Претория, Южна Африка, три от Брюксел, Белгия, и две от 

Вашингтон – САЩ. Значи общият брой на писмата, които са 

препратени по този начин и са пристигнали в Централната 

избирателна комисия, е десет. 

Във връзка с това предлагам да изпратим писмо до 

„Информационно обслужване“ АД, с което във връзка с обработката 

на заявленията за гласуване извън страната, постъпващи на хартия 

от дипломатически и консулски представителства, да поискаме 

създаването на електронна поща за комуникация с Министерството 

на външните работи и тя да бъде предадена за ЦИК колкото се може 

по-бързо. Текстът на писмото е качен във вътрешната мрежа. Ще ви 

кажа и проектния номер. 



46 

 

Предложих да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД и да поискаме разкриването на поща. Писмото е 

качено във вътрешната мрежа в моята папка. Да, писмото е № 5097, 

ако Комисията няма възражения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

до „Информационно обслужване“ АД има ли изказвания, или 

предложения по текста? 

Доколкото си спомням, за изборите на 2 октомври по същия 

начин беше адресирано и изпратено. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, така е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Доколкото разбрах на работно 

заседание, като стана въпрос, по тази поща ще се изпраща 

информацията за подалите заявления на хартия.  

На една от последните срещи представители на 

„Информационно обслужване“ АД уточниха, че става дума за 

20 заявления. Ако това наистина е така и тази поща няма да служи за 

нещо друго, се поставя въпросът относно целесъобразността за 

създаване на нова поща, по която да се комуникира с 

Министерството на външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Доколкото разбрах, тази поща е 

създадена. Тоест те имат тази пощенска кутия, която ние сме 

ползвали на предишните избори. В този смисъл тя може да бъде 

активирана отново, без да е необходимо създаването на съвсем нов 

продукт. 

А иначе предполагам, спомням си, че заявиха за двадесетина 

заявления. Не много повече бяха на последните избори, но все пак 

това е една прогноза. Ние не знаем колко заявления ще пристигнат 

по този начин в сегашната кампания и в сегашния срок за подаване 

на заявления. 
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И ако не ползваме тази пощенска кутия, тогава по какъв 

начин – през пощенската кутия на ЦИК ли да ги получаваме? 

Би могло. Мисля, че и двата варианта са възможни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания и предложения? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В крайна сметка предлагам да изпратим 

това писмо, защото колегите от „Информационно обслужване“ 

обявиха, че те имат подготвена пощенска кутия за тази работа и 

бихме могли да я използваме. 

Но наистина нямам нищо против и по другия вариант да 

става. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще 

подложа на гласуване предложението за това писмо . 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – 5 (Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева и Севинч Солакова). 

Колеги, това предложение не събра необходимото 

мнозинство, така че, надявам се, в утрешния ден да имаме 

предложение за решение какво ще правим със сканираните копия на 

заявленията за гласуване извън страната, които постъпват в 

Централната избирателна комисия. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз гласувах против, защото не 

намирам за целесъобразно създаването на пощенска кутия за 

гласуване извън страната. 

Няма никакво оправдание извън пощенската кутия на ЦИК да 

се движи кореспонденцията, включително лични данни, защото на 

пощенската кутия на ЦИК има и се получава информация, 

съдържаща лични данни. 
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Нямаме никаква яснота по предходната кампания за тази 

пощенска кутия. Аз лично не съм разбрала и на срещата мисля, че не 

са го казали представителите на „Информационно обслужване“, че 

такава пощенска кутия съществува, тя просто трябва да бъде 

активирана. 

В този смисъл още едно уточнение, въпросите, свързани със 

сканираните заявления, нямат нищо общо с гласуваното решение. 

Този въпрос подлежи на решение още днес, защото не е ясно защо 

Министерството на външните работи ги изпраща на Централната 

избирателна комисия, след като те имат задължението да съставят 

списъците за гласуване извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли други 

доклади? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Връщам на доклад писмо с вх. № НС-

10-10 от 17 февруари 2023 г. Писмото е от ПП „Възраждане“. В него 

са поставени въпроси, свързани с подаването на IP адреси извън 

страната. Докладвах го в петък на 17 февруари 2023 г. за сведение, 

ако си спомняте. 

Правят се предложения за рестриктивни мерки по отношение 

на използването на едни и същи IP адреси при подаване на 

заявленията. 

В тази връзка, за да мога да направя предложение относно 

това искане пред Комисията, поне според мен, са нужни обективни 

данни. Затова предлагам да поискаме тези данни за IP адресите от 

„Информационно обслужване“ АД. 

Подготвил съм проект на писмо с проектен № 5096 и с това 

писмо да отправим и искане към „Информационно обслужване“ да 

предостави максимално пълна информация относно IP адресите, по 

които са пращани онлайн заявления за гласуване в избирателни 

секции извън страната, по възможност в кратък срок и в табличен 

вид. 

Пак повтарям, с цел да може да се обоснове отговорът на 

исканията на ПП „Възраждане“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

изказвания. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се, от формална страна и типа 

постановка на въпроса. 

За тези, които търсят къде е това тъй наречено писмо от 

„Възраждане“, това е в петък. И не е писмо, а искане. И по същество, 

искането е след някакви си разсъждения, има и две-три 

предложения. 

Господин Томов каза: абе, аз си го докладвам, ама аз не мога 

да ви го докладвам и за туй искам някаква допълнителна 

информация. Това каза той. Лично. Така каза, такъв беше изказът.  

А сега вижте предложения ни текст за писмо до 

„Информационно обслужване“. Този тип подмяна на думи и неверни 

твърдения, още вчера го казах, че туй не е публицистика. Не е 

публицистика! Не са емоционално заредени фрази по някакъв начин!  

„Денотат“, господин Томов, е речниковият състав на 

значение на думата, но „конотат“ е в някакъв си контекст 

допълнително привнасяне на някакви си значения, съобразно 

замисъла на този, който се изказва. Тъй! Разлика между денотати и 

конотати. 

Сега по същество. Вижте използваната дума „сигнал“. 

Никакъв сигнал няма тук. Сигналът на времето е бил подаден от 

„Възраждане“ и има съответното постановление, чета тази работа 

общо взето, и се отказва образуване на каквото и да е било. 

Сигналът вече е подаден. 

А сега имам нещо от „Възраждане“ с едно предложение. Това 

са съвсем различни нещица. А когато е бил поставен въпросният 

сигнал, няма никакви законово ограничени разпоредби, за да мога да 

твърдя тъй, както е казано в текста, за злоупотреби. За да имам 

злоупотреба, трябва да нарушавам нещо! Към съответното нещо 

няма никакви злоупотреби, няма никакви правонарушения. 
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Доколкото няма такива разпоредби нито в закона, нито някъде 

другаде. 

А освен това в това искане, не писмо, искане има 

разсъждения от типа на възможно, не е възможно, би могло, би било 

добре, би било недобре. Това са твърденията в туй нареченото 

според господин Томов писмо, а всъщност искане. (Реплика на 

Цветозар Томов.) 

Засякохте ли с хронометър, господин Томов? Не, за да знам 

колко е… Точно това питам, да, да питам. 

Би могло, би било добре или би било възможно е едно, а 

искането на отделен член на ЦИК, защото не можел да си направи 

преценка по онова, дето му е сложено за доклад, е нещо съвсем 

друго. Тъй! Предлагам – за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,  

госпожо Солакова.  

Заповядайте за реплика ли, или за какво? 

Колеги, наистина ви моля, който иска думата да заявява за 

какво, за да няма объркване. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Господин Томов да си сложи 

хронометъра. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не ми е към 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не, сега, господин Чаушев, Вие 

сложете хронометър, ако искате.  

Първо… 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мога да ти го повторя. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не ме прекъсвайте, докато говоря. Аз 

не Ви прекъсвах. Ако обичате! 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Напротив, прекъснахте ме, за да питате 

дали има… 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз не Ви прекъсвах! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за ред 

в залата! (Реплика.) 



51 

 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Престанете да ме прекъсвате! 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Напротив! Каквото повикало, такова се 

обадило! Първо Вие ме прекъснахте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не, не съм Ви прекъснал! 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, за да зададете въпрос колко време 

имам или нямам. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Въпрос към Вас не съм задал! 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Е, че то не е ли същото! 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не е същото! Вие, ако искате, си 

говорете с когото искате друг. Не с мен! 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: А пък Вие преди да се изкажете… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля! Моля 

за ред в залата! 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Господин Чаушев, престанете да 

крещите на всички в тази зала! Доста невъзпитано е! 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Господин Томов, престанете да 

заблуждавате ЦИК с неверните си твърдения! 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не можете ли да устискате малко и да 

престанете да ме прекъсвате?! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля ви за 

тишина.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: А Вие може ли да престанете малко да 

лъжете! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, за 

реплика Ви е дадена думата. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз съм непрекъснато прекъсван от член 

на Комисията. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Той започна! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, много ви 

моля, когато някой говори, другите да го изслушват. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Същият този човек преди малко каза, 

че съм имал неверни твърдения. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Неверни са! 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това е клевета! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, много ви 

моля! 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз ще изискам протокола от това 

заседание и той ще трябва да обоснове неверните си твърдения, ако 

обича. 

Извън това: аз съм предложил на Комисията да поискаме 

информацията, благодарение на която може да се отговори 

убедително и аргументирано на това искане. Приемам бележката, че 

не е трябвало да го наричам „сигнал“. Това е заради ниската…  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Е, това вярно ли е, или невярно? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ама престанете да ме прекъсвате, Боже 

Господи! Не сте ли имали мама и татко на времето да Ви възпитава? 

Я стига!  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: После, най-малкото… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, господин 

Чаушев, моля Ви, не си взимайте думата сам. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ще напусна залата, госпожо 

Председател! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Много ви моля 

никой да не си взема така думата!  

Завършете си репликата, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Кой си взима така думата, госпожо 

Нейкова, освен господин Чаушев? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Вие, когато питахте за хронометъра.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Така. Поискал съм да пуснем това  

писмо, защото не разполагаме с достатъчно информация, за да се 

обоснове отговорът по двете конкретни предложения, направени в 

това писмо. 

Ако Комисията реши, че трябва да наложи цензура и на 

членовете на Централната избирателна комисия, нека го направи. Но 

аз мисля, че всеки от нас има право да получи информация, която му 

е необходима, за да направи предложение пред Комисията по повод 
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преписка, която следва да докладва. Затова съм направил това 

искане. 

По същество не съм обсъждал, което господин Чаушев 

направи, съдържанието на това искане. Защото имам нужда от 

допълнителна информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, към това писмо на 

„Възраждане“ има приложено заверено копие от постановление на 

Прокуратурата за отказ да се образува предварително производство, 

което означава, че е извършена проверка за престъпление, 

установено е, че няма данни за престъпление и е отказано. 

В момента това, което трябва да направи Централната 

избирателна комисия, е има ли нарушения на закона, или на 

правила, въведени от Централната избирателна комисия, която има 

правомощията да приема решения, методически указания и правила 

по прилагането на Изборния кодекс, за да прецени има ли 

нарушение на закон, решение на ЦИК или правила. 

Това, което трябва да се направи, е да се види, ако законът 

изисква, да се постави ограничение за ползване на IP адрес за 

подаване на заявление. Защо това не е направено? Защото законът не 

го изисква. 

Какво като ни отговори „Информационно обслужване“, 

тепърва ли ще се създават правила? 

Това, което трябва да направи преценка Централната 

избирателна комисия, е има ли закононарушение и, ако има, да 

предприеме действия по изправянето и недопускането оттук нататък 

на тези нарушения. А ако няма, няма какво да търси информация от 

„Информационно обслужване“ или от други институции за каквото 

и да е. Трябва да прецени какви правила има въведени и има ли 

нарушение на тези правила – закон, решение, правила на 

Централната избирателна комисия. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: По принцип е така, госпожо Солакова, 

но тук, освен нещата, които са писани отпред, има и конкретни 

предложения – за въвеждане лимити и ограничения при 

използването на IP адреси. 

Дали тези предложения са адекватни или не, не може да се 

прецени, без да има данни за IP адресите. 

Извън това, смея да отбележа, че тази информация би 

трябвало да е в ЦИК. Тя не е информация на „Информационно 

обслужване“ АД. Тя е наша информация, ние сме институцията,  

която организира тази дейност! „Информационно обслужване“ АД е 

наш изпълнител.  

И аз не разбирам тази мания за засекретяване на информация, 

която напоследък някак си прониква в заседанията на Централната 

избирателна комисия. За да мога да обоснова собствената си 

позиция, тя в момента интуитивно е отрицателна спрямо исканията 

на „Възраждане“, защото ограничение от един IP адрес е крайно 

неразумно. 

Извън това, не мога също така, без да разполагам с 

информация, да преценя имат ли основания исканията на 

„Възраждане“ да има някакво лимитиране на използването на IP 

адреси, или не. Защото зависи от това каква е наличната практика. 

Не виждам логика обаче ние да си затваряме очите пред 

наличната практика, защото ако наистина има хиляда подадени 

заявления от един IP адрес, може да има и сериозни основания да се 

смята, че са налице масови злоупотреби с лични данни. 

По тази причина аз държа на това да изпратим писмо засега, 

нищо повече. И да поискаме информацията относно IP адресите да 

влезе в ЦИК. За нищо друго не става дума. Когато мога да се 

запозная с тази информация, мога да предложа и как да процедираме 

с това искане. 
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И ако искате да отнемете тази възможност на член на ЦИК – 

да работи с информация, която всъщност е собственост на ЦИК, 

направете го! Няма да ви прави чест! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

Вие за дуплика ли сте? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ако става дума за 

засекретяване, опитът да се създаде адрес, отделен от ЦИК, за 

комуникация с Министерството на външните работи, може да се 

нарече такъв опит относно гласуването извън страната. 

Две неща трябва да отбележим… (Шум и реплики в залата.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля ви за 

ред в залата и за тишина, когато говори някой! 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Забележете, правилата се въвеждат 

не въз основа на информация, която ще се получи, а въз основа на 

закона, който прилагаме. И по прилагането на който трябва да дадем 

указания, за да се спазват. А ние първо ще търсим информация! Ако 

има законово основание, правите предложение, за да се спазват тези 

правила. Другото е само създаване на внушения, че е възможна 

злоупотреба с лични данни. 

Извинявайте, колеги, правилата се въвеждат точно въз основа 

само и единствено на законови текстове. А не въз основа на 

фактическа информация, която бихме получили сега. Ако няма 

такова правило, на какво основание ще ограничите използването на 

един IP адрес за подаване на електронно заявление за гласуване, за 

което винаги сме били за поощряване, защото се извършва 

предварителна проверка и така знаем, че тези лица се проверени за 

наличие на избирателни права. И ще ограничим възможността да се 

гласува от лица, които нямат избирателни права. Тези списъци 

трябва да съдържат наистина информация и да включват лица с 

избирателни права. 

Това е тревожното, че ние не създаваме правила 

предварително, въз основа на закона. 
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А иначе, когато говорите, понякога се налага да се повишава 

регистърът, защото председател, заместник-председател, много 

често говорят, а Вие говорите тихо и може би оттук нататък ще 

правя и бележка кога се говори. Аз наистина не Ви чувам, нищо, че 

сте близо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, добре. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Какво сме докладвали, защото не сте 

разбрали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, госпожо 

Солакова, нека другите… Всички мълчат, когато някой говори… 

Добре, ще обръщам внимание на всички. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Говорите непрекъснато, да, казвам 

го, то се вижда и отстрани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, и аз виждам 

отстрани много неща, когато някой говори върху друг колега. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Казвайте, да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще казвам, да, 

включително, когато се крещи и се обиждат колеги. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Само за протокола. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Искам само да кажа, госпожо Солакова, 

че аз никакво предложение за лимитиране на използването на IP 

адреси не съм направил пред Комисията. Казвам го за протокола. 

Аз искам информация, за да преценя дали има смисъл от 

такова предложение, или не. Но не съм правил такова предложение. 

(Реплика на Ерхан Чаушев.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стоянова. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Туй е за микрофона там, включи! 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, във връзка с настоящия дебат 

искам само да обърна внимание… 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, нали трябва 

да мълчим, когато някой говори! 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Повторих го за микрофона, какво? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нямам предвид 

Вас, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нищо, аз имам себе си предвид. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Естествено! 

ЕЛКА СТОЯНОВА: От чисто формалната страна на 

ситуацията имаме искане, с което е сезирана Централната 

избирателна комисия, и в това искане има поставени конкретни 

постановки, ще ги нарека, искания, насочени към нас. В този случай 

смятам, че Централната избирателна комисия би трябвало да 

изпълни правомощията си по Изборния кодекс и съгласно чл. 53, ал. 

4 да се произнесе с решение. Дали ще прецени, че това е 

недопустимо искане, дали, че е неоснователно, или ще го уважи, 

това би трябвало да стане в една такава процедура. 

Това е моето мнение. Беше изказване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,  

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Пак да употребя думичките, точните. 

Това е само едно предложение. Никакво искане няма тук. Просто 

предложение въз основа на някакъв „би могъл“, „би било добре“, със 

странни думички за злоупотреба, обстоятелствена част с някакъв 

експертен състав. 

Няма искане тук. Тук има само предложение, което 

естествено, както казах, е за сведение. Както ги пускаме и другите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания? 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моето изказване е не по същество на 

искането, а по начина на водене. 

Госпожо Председател, два пъти или три пъти се допуска член 

на Централната избирателна комисия да прави внушения, че се 
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засекретява дейността на Централната избирателна комисия. Нека 

този член на Централната избирателна комисия да каже какво се 

засекретява. Аз понеже не знам и не искам да участвам в такова 

засекретяване на дейността на Централната избирателна комисия. 

Вчера се правеше такова внушение, днес – отново, така че, 

ако обича господин Томов да каже какво е, за да знам дали и аз съм 

участвал – волно или неволно в такова засекретяване. 

Мисля, че дейността на Централната избирателна комисия е 

прозрачна, онлайн се излъчва, така че има нещо – конкретни 

обвинения, и то най-вече мисля, че касаят ръководството, ако прави 

такова засекретяване или допуска такова засекретяване, да го 

кажете, за да вземем другите членове отношение по него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Беше по начина на 

водене, колега Томов, макар че в нашия правилник няма такава 

процедура, но въпреки всичко ще отговоря на колегата  Баханов.  

Не мисля, че от мен, колега Баханов, трябва да искате 

обосновка за това какво е изказал друг член на Централната 

избирателна комисия, при положение че всички обсъждания са на 

микрофон. 

Така че не знам с какво начинът на водене повлиява на 

изказването на един или друг член на ЦИК. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Понеже допускате тези внушения да се 

правят и не му правите забележка и не го прекъсвате. Това имах 

предвид, госпожо Председател. А не, че Вие правите някакви 

дейности за засекретяване. Това исках да кажа пред цялата Комисия, 

за какво засекретяване на дейността на ЦИК става въпрос.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Мисля, че казах достатъчно ясно, 

колега Баханов, че ако Централната избирателна комисия 

ограничава правото на достъп до информация, която е собственост 

но ЦИК на членове на Централната избирателна комисия, това е 

засекретяване на информация. Това имах предвид преди малко. 
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Не сме взели още такова решение, ще видим дали ще го 

вземем. Всичко, което искам, в момента във връзка с тази преписка, 

не е обсъждане по същество, а това да бъде предоставена от 

„Информационно обслужване“ АД информация, която ЦИК има 

право да притежава. Мисля, че това никой не оспорва. Нищо повече 

от това! (Реплика на Георги Баханов.) Това не е внушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо, предложен от колегата Томов, има ли други изказвания, за 

да го подложа на гласуване? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 

6 (Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева). 

Това предложение не събра необходимото мнозинство. 

Господин Томов, имате ли друг доклад? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Нищо прекалено спешно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

точка седма: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, постъпило е искане за 

изплащане на възнаграждения от ОИК – Аврен, с вх. № МИ-27-19 от 

17 февруари 2023 г. Искането е във връзка с проведено едно 

заседание на 16 февруари 2023 г., за което ви докладвах малко по-

рано в хода на заседанието ни. 

Приложени са всички изискуеми документи. Сумата, за която 

е искането, е в размер на 661,01 лв. Налични са счетоводна справка и 

контролен лист. 

Предлагам ви да одобрим исканата сума за ОИК – Аврен. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по направеното предложение има ли? Няма. 

Моля да одобрим изплащането на възнаграждението на ОИК 

– Аврен. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Заповядайте, за следващото. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. И, колеги, още едно 

искане ви докладвам, което е от ОИК – Стрелча, с вх. № МИ-27-14-1 

от 17 февруари 2023 г. Искането е за изплащане на възнаграждение 

за проведено едно заседание на 29 декември 2022 г. във връзка с 

предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и 

обявяване за избран следващия в листата на съответната 

политическа партия. 

Приложени са всички изискуеми документи, налични са  

контролен лист и счетоводна справка. Сумата е в размер на 554 лева 

и 61 стотинки. 

Предлагам ви да я одобрим за ОИК – Стрелча. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по направеното предложение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, има ли други доклади? 

Заповядайте, госпожо Матева. В коя точка? 

РОСИЦА МАТЕВА: Може би в „Административни 

преписки“, за да не създаваме нова точка „Жалби и сигнали“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви, че по докладвана 

вчера постъпила в Централната избирателна комисия жалба от 

Политическа партия на зелените и ПП „Свобода“ срещу решение 

№ 1038 от 17 февруари 2023 г. на ЦИК е образувано във Върховния 

административен съд дело № 1879 от 2023 г. съдебно заседание за 

разглеждане на жалбата е насрочено а 22 февруари 2023 г. от 13 ч. 

Възложено е на юрисконсулт да провери какво се случва с жалбата 

на Централната избирателна комисия срещу същото решение. За 

момента нямаме отговор. 

Докладвам ви постъпила в Централната избирателна комисия 

в 16,24 ч. жалба с вх. № НС-11-14 от 21 февруари 2023 г. чрез ЦИК 

до Административния съд – София- град, против Решение на ЦИК 

№ 1690-НС относно утвърждаване на изборни книжа и материали в 

частта, в която се утвърждават образци на изборни книжа за 

произвеждане на изборите за Народно събрание с номера 81, 82 и 83. 

Жалбата е подадена от коалиция ЛЕВИЦАТА! чрез 

представляващия Валери Жаблянов. Административната преписка 

ще бъде комплектувана и внесена в Административен съд – София- 

град. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади? 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, към писмото, което 

докладвах от Министерството на електронното управление, сме 

получили ново писмо с № към ЦИК 04-16, с което ни изпращат 

дневния ред на проведеното днес заседание на новосформирания 

консултативен съвет и ИКТ общността към министъра на 

електронното управление. 

Дневният ред е една точка, която съобщих и в началото на 

заседанието, и втора точка: Разни, обсъждане на предложения. Това 

за сведение.  
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И още едно писмо искам да ви докладвам. То е от „Сиела 

Норма“ АД с вх. № ЦИК-00-102. То е в отговор на наше запитване за 

предоставяне на индикативни цени за услугите, които могат да 

извършат. Те са посочили определени дейности и услуги.  

Предлагам го за запознаване и обсъждане при възлагане на 

обществена поръчка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади? Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре – 

22 февруари 2023 г. от 10,30 часа. Благодаря. 

 

 (Закрито в 17,30 ч.) 
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