
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 315 

 

На 22 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, 

Любомир Георгиев Георги Баханов, Силвия 

Стойчева, Елка Стоянова, Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Красимир Ципов, Ерхан 

Чаушев, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева 

3. Проект на решение относно условията и реда за провеждане 

на предизборна кампания в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

Докладва: Димитър Димитров 

4. Проекти на решения относно регистрация на наблюдатели 

в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Докладват: Красимир Ципов, Силвия Стойчева, 

Любомир Георгиев. 

5. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, 
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Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

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

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум за 

провеждане на заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред:  

„1. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа 

Матева. 

2. Доклади по административни преписки с докладчици: 

господин Войнов, госпожа Матева, господин Георгиев, господин 

Баханов, госпожа Стойчева, госпожа Елка Стоянова, госпожа 

Гергана Стоянова, господин Димитров, господин Ципов, господин 

Чаушев и госпожа Солакова. 

3. Проект на решение относно условията и реда за 

провеждане на предизборна кампания в изборите за народни 

представители с докладчик господин Димитров.“ 

Моля за вашите предложения за допълване на дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля да ме включите в Доклади 

по административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Моля да гласуваме дневния ред. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Започваме с втора точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, искам да ви 

информирам, че в изпълнение на протоколно решение на 

Централната избирателна комисия, на „Информационно 

обслужване“ АД бяха предадени 58 хиляди смарткарти, за което е 

съставен приемо-предавателен протокол с вх. № ЦИК-00-104. 

Докладвам го за информация. 

Докладвам ви и писмо с вх. № НС-22-63/22.02.2023 г. от 

инженер Николай Николов, който предлага в изборите да се 

използват специални химикалки. Писмото е интересно, но според 

мен не е приложимо и ви го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева, в точка втора. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от РИК 01 – Благоевградски, с вх. № НС-15-28/22.02.2023 г., с което 

ни се изпраща писмо, удостоверяващо, че до крайния срок за 

регистрация на инициативни комитети, в Районна избирателна 

комисия – Благоевград, няма подадени заявления за регистрация. 

Следващият ми доклад е писмо с вх. № НС-10-14/202.2023 г. 

от „Българска социалдемокрация – Евролевица“. С това писмо молят 

да им бъде предоставен протокол от ГД ГРАО за проверка на 

списъка на подкрепящите регистрацията на ПП „Българска 

социалдемокрация – Евролевица“, за изборите. 

 Предлагам да им бъде изпратено копие от протокола по 

електронната поща, от която е изпратено това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 



4 

 Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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 и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам в тази точка само вх. 

№ НС-22-59/21.02.2023 г. – писмо, за потвърждение по реда от 

приетото решение на вчерашно заседание. Ще бъде записано и 

приобщено към папката за обща информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов, 

заповядайте в тази точка. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

получено по имейла с вх. № НС-22-62/21.02.2023 г. писмо-запитване 

от адвокат Н.      Н. с посочен телефон, който ни пита дали е 

възможно гласуване за независим кандидат, издигнат от 

инициативен комитет и регистриран от Районна  избирателна 

комисия по реда на чл. 255, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс в 

секционните избирателни комисии извън страната при изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г.  

Прилага ни предходни методически указания на Централната 

избирателна комисия за изборите на 2 октомври 2022 г. при 

гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 1551-

НС/22.09.2022 г., където на стр. 23 от указанията, и по-точно т. 8 от 

поместения образец на протокол на секционна избирателна комисия 

в избирателна секция, в която гласуването е с хартиени бюлетини за 

избиране на народни представители, в държава, населено място, е 

предоставена възможност за вписване на независим кандидат и 

получените от него действителни гласове. 

Мисля, че този протокол е за страната, ако не се лъжа. 

Предлагам да отговорим, че не може да се гласува в секции 

извън страната за независими кандидати, тъй като същите се  
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регистрират по районни избирателни комисии. В този смисъл 

предлагам да е отговорът до адвокат Н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Баханов има ли изказвания, или други 

предложения, като отговорът, който ще изпратим на господин 

Наков, бъде публикуван и в рубриката „Въпроси и отговори“? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е получен сигнал от сдружение „Справедлива България“ 

относно неправомерна промяна на състава на коалиция „Вън от ЕС и 

НАТО“, като са посочили като причина за това, че партия 

„Българска работническо-селска партия“ подлежи на разпускане. 

Тъй като към документите за промяна на коалицията е налично 

надлежно издадено удостоверение от Софийски градски съд за 

актуално правно състояние на партията, докладвам този сигнал за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Елка Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам ви вх. № НС-22-

58/21.02.2023 г. – запитване, от гражданин, който ни пише, че не 

може да намери в сайта връзка към заявлението за гласуване в 

чужбина. Бил разбрал много за международната ни дейност, но не и 

как да подаде заявление и каква е причината за това. 

Тъй като причината за това е, че, очевидно,  не е търсил на 

сайта на Централната избирателна комисия, а някъде другаде. На 

сайта на Централната избирателна комисия заявлението за гласуване 

извън страната се намира още на основния екран в подраздел 
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„Гласуване в чужбина“ и линкът към заявлението се казва 

„Заявление за гласуване извън страната“.  

Предлагам да бъде отговорено на лицето с линк към 

заявлението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Връщам на доклад наша преписка с вх. 

№ ЦИК-11-7, тъй като към нея има постъпило ново писмо с вх. 

№ НС-22-64/21.02.2023 г. Вх. № ЦИК-11-7 е нещо, което ви 

докладвах за сведение и запознаване и оставихме за допълнително 

разглеждане, запитване от Националната природо-математическа 

гимназия от ученици в Гимназията, които проявяват интерес и 

желание да проведат инициатива с тестово гласуване с машина, тъй 

като в училището има достатъчно бъдещи избиратели, или такива, 

които вече имат навършени 18 години и ще могат да участват в 

изборите на 2 април 2023 г. 

В тази връзка е и новото писмо. Молят за възможно решение 

от наша страна и ако е възможно, да им отговорим до петък. Отново 

го докладвам само за сведение и запознаване, като предлагам да го 

обсъдим на работна група. Нямам други доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. 

№ ПВР/НС-6-8/21.02.2023 г. писмо от Община Видин с приложени 

констативни протоколи за отваряне и впоследствие запечатване на 

помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали за 

изборите от 14 ноември 2021 г., 21 ноември 2021 г. и 2 октомври 
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2022 г. с цел връщане в оригинал на избирателни списъци, 

удостоверения и декларации за посочени в протоколите два броя 

секции, които са били предоставени във връзка с разпореждане на 

разследващите органи. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, в моя папка от днес има, първо, текст на писмо, което 

сме получили от Съвета за електронни медии (СЕМ) и което се 

отнася до споразумението, което сме длъжни да сключим по чл. 57, 

ал. 1, т. 27 от Изборния кодекс. 

Това, което предлагам на вашето внимание, е текстът в word, 

в който са включени две малки редакции в началния текст. 

Началният текст е такъв, какъвто обичайно е. В него няма изменение 

нито в основанията, нито в текста. 

По предложение на юриста, по-точно на М., предлагаме 

на СЕМ да се съгласи с т. 11 – това е нова точка, такава точка сме 

нямали преди, в ал. 2 – това са задълженията на СЕМ. В случая 

предложението е СЕМ да предостави на Централната избирателна 

комисия информация относно поръчаните социологически  

проучвания от допитвания до общественото мнение – включени са и 

двете понятия, за дружествата, вписани в публичния регистър на 

СЕМ. Има такъв публичен регистър на СЕМ. Ако те се съгласят да 

ни предоставят информацията, тя ще бъде много полезна, когато 

защитаваме нашите актове за установяване на административно 

нарушение (АУАН), тъй като съдиите искат дословно представяне 

на доказателства за това какво е допитване, какво е екзит пол и как 

ние разбираме кое какво е. Това е предложението.  

Разбира се, ако те не се съгласят, ние няма как да ги  

принудим, но пък резервен вариант е, когато регистрираме 

агенциите, да запишем специален текст. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

изказване по направеното предложение за допълнение към проекта 

на споразумение. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Моля да отложим разглеждането за 

кратко, за да мога да се запозная, тъй като обсъждахме с юристите 

необходимостта от предложение за включване на този текст в това 

споразумение, с оглед обжалванията на наказателните 

постановления, които издава Централната избирателна комисия, и 

необходимостта от доказване, след като сме приели, че в изборния 

ден има публикувани от различни интернет медии, електронни 

медии допитвания и резултати от гласуването, откъде имаме 

информацията, че това са проучвания на екзит пол, както каза 

колегата Димитров. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз не възразявам да се 

отложи с оглед повече яснота, но предлагам да не обсъждаме в 

Централната избирателна комисия кой колега с кой юрист какво е 

обсъждал, а да обсъждаме на ниво членове на Централната 

избирателна комисия. 

Ако причината за отлагането ще бъде само да се запознаят 

някои колеги, които вече са обсъждали с юристите някаква 

информация, и ако въобще тук ние ще гласуваме нещо с оглед това, 

че някой е обсъждал с юристите нещо – отделни членове, ви 

предлагам преписките да се докладват със становища на юристите, 

без значение      М.        или еди-кой си, за да може ние в цялост да 

видим фактите и обстоятелствата, които отделни колеги с юристите, 

без юристите, на групи, поотделно са обсъждали.  

Аз лично не мога да кажа сега нито дали да се отложи с оглед 

причината, която се спомена, нито дали да гласувам „за“ текста, 

нито „против“ текста,  защото от  докладите и от изказванията ни 
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стана ясно, че някой колега с отделни юристи е обсъждал нещо и 

това е причина ние да отложим сега, за да се дообсъдят нещата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви 

предлагам да отложим за по-късна част на заседанието да се 

подложи на гласуване, за да може всички да се запознаете с проекта 

на споразумение, което докладва господин Димитров, и да може да 

се обсъдят направените допълнения, които евентуално ще предложи 

Централната избирателна комисия към СЕМ. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не възразявам. Добре би било да ги 

обсъдим и писмото да отразява мнението на мнозинството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз лично за първи 

път виждам текста на споразумението, така че и на мен ми е 

необходимо време за запознаване. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам юристите, отделните  

членове при разговорите да обективират разговорите си в становище 

до Централната избирателна комисия, което да обсъдим ведно с 

предложенията на текста, ако в отлагането ще съществува това 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик – господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съжалявам, беше направено 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз мисля, че 

становищата, които се възлагат на администрацията, не се подлагат 

на гласуване. 

Колегата Димитров ще им възложи, тъй като е докладчик по 

преписката. Мисля, че няма нужда, в никой друг случай не сме 

гласували с решение изготвяне на становище от администрацията по 

преписка. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз съм сигурна, че както обичайно, 

колегата Димитров отново ще се съгласи, за да се спази добрият тон 



10 

и ЦИК да има полезни резултати от обсъжданията, които се правят, 

но, доколкото разбрах, не докладчикът е обсъдил с юристите, а на 

него просто му е съобщено. Очевидно, стана ясно, че някой друг е 

обсъждал с юристите.  

Все пак, колега Димитров, Вие като заместник-председател, 

естествено, че ще възложите, както се вижда вече и официално стана 

в протокол, това, че някой друг колега се е уговорил. Възложете 

становището. Мисля, че е редно като заместник-председател да го 

направите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

трябва да има писмо-отговор по искана информация във връзка с 

проверка от Столичната дирекция на вътрешните работи за 

гласуване на лице в чужбина. Отговорът е във вътрешната мрежа. 

По същество се иска подавало ли е заявление лицето в 

чужбина, да се посочат трите имена, дали е вписано в 

допълнителната страница, заверени копия от съответните 

документи. 

Докладвам ви отговора и събраните документи от 

юридическия ни отдел. Посочени са линковете към нашите решения. 

Предлагам да го гласуваме и изпратим до Столичната 

дирекция на вътрешните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по направеното предложение имате ли? Няма. 

Моля да гласуваме писмото до СДВР. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Солакова, в тази точка. 



11 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получено е писмо по 

електронната поща с вх. № ЦИК-00-103/21.02.2023 г. във връзка с 

решението на Централната избирателна комисия за закупуване, 

доставка и монтаж на професионална озвучителна система в 

заседателна зала № 42 на Централната избирателна комисия – не 

знам защо трябва да е информиран доставчикът, включително за 

номера на залата. 

Информират ни, че техниката е налична и може да бъде 

доставена и инсталирана на дата 25 февруари в периода от 9,00 ч. до 

17,00 ч. Искат  потвърждение и са посочили имената на лицата, за 

които искат достъп до сградата на Централната избирателна 

комисия. За запознаване ви го докладвам, за да може да преценим по 

хронограмата и програмата за работата на Централната избирателна 

комисия. 

По електронната поща с вх. № НС-22-60/21.02.22023 г. е 

получено писмо от      Д.       В. Интересува се какво ще е 

заплащането на член на избирателна комисия на предстоящите 

парламентарни избори.  

Може би да обособим такъв въпрос и отговор в рубриката 

„Въпроси и отговори“ с номера на решението на Централната 

избирателна комисия, включително и допълнението, което 

гласувахме вчера с решение към  Решение № 1586, за да може 

всички да бъдат уведомени за размерите на възнагражденията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

или предложения? Няма. 

Моля да гласуваме в рубриката „Въпрос и отговори“ да има 

такъв отговор. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от областна администрация 

Велико Търново сме получили информация относно местата за 

съхранение на бюлетини, изборни книжа и материали. Имаме 

протоколно решение за обособяване в нарочна папка. 

Получили сме писмо и от областния управител на област 

Кюстендил за техническите екипи и за получаване на книжата и 

материалите от областната администрация – също за сведение. 

Получили сме писмо от секретаря на община Доспат с вх. 

№ НС-06-36/21.02.2023 г. по електронната поща. В писмото ни 

пише, че е обсъждал въпроса и с колегите си относно параваните за 

предстоящите избори. 

Чакат някакви указания от Централната избирателна комисия 

и никой не знае размера и на какви изисквания трябва да отговарят. 

Колеги, много интересно се получава взаимодействието с 

администрацията на Министерския съвет. За разлика от министрите, 

които отговарят за организационно-техническата подготовка на 

изборите, където получаваме съдействие на този етап, с 

администрацията на Министерския съвет ще се наложи да си 

комуникираме по пощата.  

Предлагам ви да изпратим по компетентност това писмо на 

секретаря на община Доспат, до главния секретар на 

администрацията на Министерския съвет с копие до кмета на 

община Доспат, за да може да дадат по-скоро указанията, които 

традиционно се готвят и изпращат до областните управители, 

кметовете на общини и всички други участници в изборния процес, 

включително с техните отговорности по снабдяване с книжа и 

материали за изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля да гласуваме изпращането на писмо до 

администрацията на Министерския съвет с копие до кмета на 

община Доспат и до вицепремиера, който отговаря за изборите. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 
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Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви за запознаване 

изпратено от администрацията на Министерския съвет с писмо вх. 

№ НС-03-22/22.02.2023 г. технически спецификации и изисквания за 

изработка и доставка на протоколи и материали за изборите на 

2 април. След като бъдат прегледани, ще внеса за доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Ципов, в Административни преписки. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-06-

35/21.02.2023 г. – писмо от община Царево, придружено със заповед 

на кмета на община Царево и протокол за отваряне на помещение 

във връзка със съхранение, архивиране и унищожаване на изборни 

книжа и материали от произведени избори за народни 

представители, президент и вицепрезидент, членове на Европейския 

парламент от Република България, избори за общински съветници и 

кметове. Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви също така вх. № ЧМИ-06-1/21.02.2023 г. – 

писмо, от община Благоевград, придружено с копие на заповед на 

кмета на общината и протокол от отваряне на помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали, във връзка с произведените 

частични избори за кмет на община Благоевград на 27 юни и 4 юли 

2021 г. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам преписка, постъпила 

от ОИК – Аврен, за проведено заседание, с вх. № МИ-15-

28/22.02.2023 г. 

Заседанието е проведено на 21 февруари във връзка с отказ на 

обявен общински съветник да положи клетва и да встъпи в длъжност 

и е обявен за избран следващият от листата на съответната 

политическа партия. 
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Преписката съдържа всички изискуеми документи съгласно 

наше решение. Докладвам за сведение на Централната избирателна 

комисия и за приобщаване към информациите, които постъпват от 

общинските избирателни комисии за проведени заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с това 

засега изчерпахме точка втора. 

 

Връщаме се в първа точка: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Административен съд – София-град, с вх. № НС-08-26/22.02.2023 г., 

с което ни се изпраща разпореждане на съда и копие от жалба на 

коалиция ЛЕВИЦАТА! срещу Решение № 1690-НС на ЦИК, 

подадена на 21 февруари в Административен съд – София-град, за 

комплектуване на административната преписка и изпращането й 

обратно в съда.  

Юристите в момента подготвят общо преписката по 

подадената от същата коалиция жалба в Централната избирателна 

комисия в късния следобед вчера. Въз основа на това писмо една 

обща преписка се подготвя и ще бъде подписана и представена в 

Административен съд – София-град. 

Докладвам ви и втора жалба с вх. № НС-23-29/22.02.2023 г. 

от сдружение „Гражданска платформа“ срещу Решение № 1690-НС 

от 20 февруари на ЦИК относно утвърждаване на образци на 

изборни книжа в частта по Приложение № 81-НС, Приложение 

№ 82-НС и Приложение № 83-НС.  

Жалбата също се комплектува и ще бъде внесена във 

Върховния административен съд, както е адресирана от 

сдружението, а вече съдът ще прецени какво ще се случи с нея. 

Колеги, във връзка с вчерашния ми доклад за образуваното 

във Върховен административен съд дело по жалба на ПП „Партия на 

зелените“, партия „Свобода“ срещу решение на Административен 
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съд – София-град, снощи късно е уведомена Централната 

избирателна комисия, че подадената от нея жалба също е 

присъединена по това дело за разглеждане днес в 13,00 ч. Аз лично 

смятам да отида да представлявам Централната избирателна 

комисия по делото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте в тази точка. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за 

запознаване наш вх. № МИ-08-4/21.02.2023 г. Получили сме 

заверено копие от експертизата по адм. дело № 41/2022 г. по описа 

на Административен съд – Благоевград. Моля да се запознаете със 

същата. Делото е насрочено за утре, 23 февруари 2023 г., от 13,30 ч. 

в Административен съд – Благоевград. 

След като се запознах с експертизата и с оглед на това, че 

делото е насрочено за утре в 13,30 ч., ще се явя да представлявам 

процесуално Централната избирателна комисия като ответник по 

делото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади по точка първа и втора предвид постъпващите 

преписки? Няма. 

 

Преминаваме към трета точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ В 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 

2023 Г. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, в моя папка ще видите проектен 1668 на решение 

относно условията и реда за провеждане на предизборната кампания 

в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 



16 

Правните основания са съответните членове, алинеи и прочие 

от Изборния кодекс, които не са променяни, както и § 1 от 

Допълнителните разпоредби и точки 15, 16 и 17, където са дадени 

дефиниции. Единствените промени, които са направени в текста, са 

по крайните срокове – 30, 40 дни преди изборния ден. Те са 

съобразени с нашата хронограма и една друга промяна, която в 

предишното решение, беше приета за техническа грешка – в т. 55 

бяхме записали вместо „Районна избирателна комисия“, „Общинска 

избирателна комисия“. Тези корекции са нанесени. 

Предлагам да одобрим решението, което изцяло повтаря 

референтните текстове от Изборния кодекс. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение, представен от господин Димитров, моля за вашите 

изказвания или предложения. 

Ако няма предложения, подлагам на гласуване така 

представения проект на решение. 

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. 

Решението е № 1695-НС/22.02.2023 г. 

Прекъсвам заседанието. Ще продължим в 15,00 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

Имате ли предложения по дневния ред? 

Заповядайте, господин Ципов. 
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Може ли нова точка: Проекти на 

решения относно регистрация на наблюдатели в изборите на 2 април 

2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам това да е 

точка 4: Проекти на решения относно регистрация на наблюдатели. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да ме включите в същата точка. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля Ви за нова точка: Доклад 

относно изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нека да бъде т. 5: 

Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Други колеги? Няма. 

Моля да гласуваме допълването на дневния ред с новите 

точки – четвърта, и пета. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (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. 

Колеги, продължаваме с доклади в точка първа: Доклади по 

дела, жалби и сигнали. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви жалба, постъпила 

в Централната избирателна комисия в 13,54 ч., с вх. № НС-11-

15/22.02.2023 г. чрез ЦИК до Административен съд – София-град. 

Жалбата е подадена от коалиция „Продължаваме промяната – 

Демократична България“, регистрирана в Централната избирателна 

комисия за участие в предстоящите избори, чрез процесуалните 

представители на коалицията срещу Решение № 1690-НС/20.02.2023 

г. в частта, с която се утвърждават Приложение № 81-НС, 

Приложение № 82-НС и Приложение № 83-НС от изборните книжа. 

Преписката ще бъде комплектувана и внесена в 

Административен съд – София-град. 
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Докладвам ви, че в съдебно заседание, което се разглеждаше 

вчера по дело № 1830/2023 г. относно жалба на коалиция 

„Християндемократически съюз“ е постановено решение на 

Върховния административен съд № 1955/22.02.2023 г., с което 

решение жалбата на „Християндемократически съюз“ е отхвърлена, 

тоест решението на Централната избирателна комисия, с което 

отказва регистрация на тази коалиция, е оставено в сила. 

С решението може да се запознаете в папка с моите 

инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви само за сведение, 

тъй като е адресирано до съответния решаващ орган – вх. № МИ-22-

12-1/22.02.2023 г., до Централната избирателна комисия, до 

КПКОНПИ, до Главна дирекция „Борба с организираната 

престъпност“ и до Окръжна прокуратура сигнал за несъвместимост 

и конфликт на интереси на лице, заемащо публична длъжност – 

докладвам само за запознаване, тъй като, както вече казах, очевидно, 

адресатът, който следва да вземе отношение, е в кръга на лицата, 

които са посочени като адресати. Това е докладът ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме със следващите точки. 

В Доклади по административни преписки ви докладвам, че с 

вх. № НС-04-01-22/22.02.2023 г. сме получили от Министерството на 

външните работи, Дирекция „Права на човека“, отдел 

„Международни и хуманитарни организации“ окончателен доклад 

на Мисията на ОССЕ за наблюдение на парламентарните избори в 

България на 2 октомври 2022 г. и под същия номер, но от 

Министерството на външните работи, от постоянния секретар 

господин Иван Кондов сме получили същия доклад. И двете писма 

са на английски език. Сега го докладвам само за сведение. 

Заповядайте, господин Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз предлагам да помолим 

Министерството на външните работи да ни представи превода на 

този документ, който е официален за институциите в България, така 

както го превеждат съобразно институцията Министерство на 

външните работи. Не частен превод, официален превод.  

Предложението ми е да ни изпратят официалния превод на 

този английски текст. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението на господин Чаушев, ви предлагам малко по-късно, 

като приключим заседанието, да се обадя в Министерството на 

външните работи, още повече че сега виждам в тяхното писмо ни 

молят за евентуални бележки по изложената в доклада фактология 

на английски език в срок до 13,00 ч. на 23 февруари.  

Има ли други доклади в тази точка?  

Господин Димитров, заповядайте в точка втора. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в моя папка има текст, 

който се отнася до споразумението, което Съветът за електронни 

медии предлага да подпишем.  

Предложението е то да се подпише неприсъствено, тоест 

текстът, който е в моя папка, ще им бъде изпратен и след като те 

върнат подписан екземпляр, ще упълномощим председателя да го 

подпише. Това е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с новата точка четвърта: 
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ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА 2 АПРИЛ 2023 г. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще видите 

проект на решение относно регистрация на сдружение „Демокрация 

и законност“ за участие с наблюдатели в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е заявление с вх. № 2/20.02.2023 г. от сдружение 

„Демокрация и законност“, представлявано от Цветелина Иванова 

Пенева, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от Цветелина 

Иванова Пенева, представляващ сдружението, в полза на 8 лица, 

представители на сдружението; декларации по образец 8 броя; 

списък с имената и единните граждански номера на изрично 

упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани 

като наблюдатели за страната в изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в 

електронен вид на технически носител в excel формат. 

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска 

цел, е видно, че то е определено за извършване на дейност в 

обществена полза. 

Централната избирателна комисия приема, че е спазено 

изискването на т. 3.1. от Раздел І на Решение № 1607-

НС/09.02.2023 г.  

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че 

към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията 

на Изборния кодекс и на съответните основания в Изборния кодекс и 

Решение № 1607-НС/09.02.2023 г. предлагам на вниманието ви 

следното 
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„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ за 

участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. като българска неправителствена организация. 

Регистрира като наблюдатели 8 упълномощени 

представители на сдружението, както следва – следват 8 имена със 

съответните ЕГН. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър. 

На регистрираните наблюдатели да се издадат 

удостоверения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта на 

решение има ли изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме така представения проект на решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, 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 № 1696-НС/22.02.2023 г. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с мои инициали има 

проект на решение относно регистрация на сдружение „ЗОНА ЗА 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА 

МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е заявление с вх. № 3/22.02.2023 г., към което са 

приложени всички изискуеми документи. 

Заявлението е подадено чрез упълномощения представител 

на сдружението Александър Георгиев Данаилов. 

Налични са пълномощно от председателя на сдружението и 

представляващ същото в полза на Александър Данаилов, 

пълномощно от представляващата сдружението в полза на четири 
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лица, представители на сдружението, както и декларации по 

образец, списък с имената и ЕГН. 

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията е 

видно, че сдружението е определено за извършване на дейност в 

обществена полза. Изпълнено е изискването на т. 3.1. от Раздел І на 

Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. 

От извършената проверка на лицата, които са предложени да 

бъдат регистрирани като наблюдатели, е видно, че към датата на 

регистрацията всички отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс. 

Предвид изложеното до тук и на посочените в проекта правни 

основания предлагам следното 

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира сдружение ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ 

ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за 

участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. като българска неправителствена организация. 

Регистрира като наблюдатели за страната четирима 

упълномощени представители на сдружение ЗОНА ЗА 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНЕ 

МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както следва в посочения списък. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им бъдат издадени удостоверения.“  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по проекта на решение. Няма. 

Моля да гласуваме така представения проект. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1697-НС/22.02.2023 г. 

Следващ докладчик – господин Георгиев. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали е проект с 

номер 1670 относно регистрация на сдружение „Федерация на 

независимите студентски дружества“ за участие с наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е заявление с вх. № 1/20.02.2023 г. от сдружение 

„Федерация на независимите студентски дружества“ чрез 

представляващия сдружението Тодор Христов Гунчев. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи: 

пълномощно представляващия сдружението в полза на 1 лице, което 

да бъде регистрирано като наблюдател извън страната; декларации 

по образец 2 броя; списък с имената и единния граждански номер на 

изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат 

регистрирани като наблюдатели. 

В заявлението е предложено едно лице за страната и едно за 

извън страната да бъдат регистрирани. 

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели, се установява, че към датата на 

регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс. 

Предлагам, тъй като са изпълнени всички изискуеми 

документи, както и резултатът от проверката, на основание на 

съответните текстове от Изборния кодекс и наше Решение № 1607-

НС/09.02.2023 г. Централната избирателна комисия да регистрира 

сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за 

участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. като българска неправителствена организация. 

Регистрира като наблюдатели двама упълномощени 

представители на сдружението, както е посочено: едно лице като 

наблюдател в страната и едно лице за наблюдател извън страната 

съгласно приложения списък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме така представения проект. 
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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. 

Решението е № 1698-НС/22-02-2023 г. 

 

Преминаваме към пета точка: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, постъпило е 

искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – Аврен, с вх. 

№ МИ-27-20/22.02.2023 г. Искането е за проведено едно заседание, 

за което ви докладвах в сутрешната част на заседанието. 

Към преписката са приложени всички изискуеми документи. 

Налични са счетоводна справка и контролен лист. Сумата е в 

размер на 661,01 лв. 

Предлагам ви да я одобрим за ОИК – Аврен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, връщаме се в точка втора: Доклади по 

административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, връщам писмо с вх. ЦИК-00-

102/21.02.2023 г. във връзка с доставката и монтажа на 

озвучителната система в заседателната зала на ЦИК. 
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Както на работна група се уточнихме, това да бъде 

извършено на 26 февруари тази година, неделя, в посочения период 

от 9,00 ч. до  17,00 ч. На лицата – имена и ЕГН са посочени в 

писмото, да бъде осигурен достъп.  

Възлага се на директора на дирекция „Администрация“ 

организирането. Да има представител от администрацията на 

Централната избирателна комисия при извършването на монтажа в 

залата, като отговорността се възлага на директора на дирекция 

„Администрация“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения, или изказвания? Няма. 

Моля за протоколно решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа са 

публикувани техническите характеристики на бюлетините, както и 

проект на писмо до Печатницата на БНБ. 

Предлагам ви да изпратим с писмо, без да се изпраща по 

електронна поща, със съответното уточнение в писмото за 

становище, както е отразено в самото писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви вх. № НС-06-

38/22.02.2023 г. от Националното сдружение на секретарите на 
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общини в Република България. Писмото е адресирано до господин 

Демерджиев, заместник министър-председател по обществения ред 

и сигурност и служебен министър на вътрешните работи, който има 

отговорности по решението на Министерския съвет, както и до 

служебния министър на електронното управление, разбира се, и до 

председателя на Централната избирателна комисия. 

Поставят се групи въпроси, като въпросите, свързани с 

осигуряване на видеоизлъчването и видеозаснемането, включително 

с поставени въпроси относно вида на устройствата, както и 

отговорностите, които следва да имат определените лица в тази 

връзка. 

Друга група въпроси са свързани с чл. 218 от Изборния 

кодекс, отнасящи се до параваните и преградите за гласуване – дали 

ще бъдат въведени конкретни изисквания за вида и размерите на 

параваните и преградите, и ще бъдат ли предоставени на общините, 

или те следва да ги осигурят?  

Относно гласуването на лица с трайни увреждания с 

подвижна избирателна кутия подчертават, че системата „Redix“ на 

практика е неприложима и не работи и наличната информация е 

ненадеждна и неактуална. В този смисъл поставят въпросите, 

свързани с проверката на решенията и протоколите, издадени от 

ТЕЛК на лица, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна 

кутия. Докладвам ви писмото за запознаване. Те не са само от 

компетентността на Централната избирателна комисия, но има и 

такива, които предлагам допълнително да ги обсъдим и да преценим 

как да отговорим. 

За запознаване ви докладвам предложение и молба по 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-54/22.02.2023 г. относно издаване 

на удостоверение на „Информационно обслужване“ АД по изпълнен 

Договор № 10 от 2022 г. за предоставяне на услуги по поддръжка на 

програмен продукт за електронна система за управление на 

документи в Централната избирателна комисия. Посочено е, че 

„Информационно обслужване“ АД е изпълнило задълженията си по 
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договора в съответствие с условията на същия и директорът на 

дирекция „Администрация“ моли да одобрим направеното 

предложение на „Информационно обслужване“ АД да бъде издадено 

такова удостоверение. В момента ви го докладвам за запознаване. 

За запознаване ви докладвам и докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-53/22.02.2023 г. във връзка с обобщената информация и 

предложение за закупуване на офис консумативи и други материали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в точка втора – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, 

постъпило от кмета на Столичната община, като същото е с вх. 

№ ЕП-14-1/22.02.2023 г. и е относно искане за отваряне на 

запечатано помещение в Столична община, Район „Панчарево“, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България, 

проведени през 2019 г. Сочи се, че помещенията, където се намират 

материалите, са практически неизползваеми за изпълнение на 

функционалните задължения в пълната им цялост. Излагат се 

обстоятелства, свързани с охрана и прочие.  

С оглед изложеното и при съобразяване с наше решение и на 

Изборния кодекс ни молят за извършване на действия именно 

отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват тези 

книжа, с цел преместването им, като е посочено и къде ще се 

преместят. 

Предлагам писмо със стандартния текст, че става със заповед 

на кмета при спазване разпоредбите на наше решение и съставяне на 

съответните книжа при отварянето. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме писмото. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-22-65/22.02.2023 г. Писмото е от С. С., изборен 

наблюдател, който прави предложение във връзка с протокола на 

СИК, Централната избирателна комисия да възложи на 

Министерския съвет, а Министерският съвет да възложи на 

„Информационно обслужване“ АД закупуване на калкулатори за 

членовете на СИК. Прави и предложение откъде да дойдат парите. 

Искам да обърна внимание на господин Стоилов, който 

твърди, че е изборен наблюдател, че следва по-добре да наблюдава 

изборите и е добре да прочете Методическите указания за СИК, в 

които изрично е указано, че на секционните избирателни комисии се 

предоставят калкулатори и това е било на всички произведени 

избори. Иначе писмото го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в днешна папка от заседанието 

има два варианта на лого във връзка с разяснителната кампания, 

което ни е предоставено във връзка с процедурата за преработка на 

аудиовизуалните клипове във връзка с разяснителната кампания. 

Моля да се запознаете с тях. Предлагам ги за запознаване и 

впоследствие работно обсъждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади? Няма. 
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Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре, 

23 февруари 2023 г., от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 15,45 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


