
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 316 

   

На 23 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно определяне на изпълнител по 

обществена поръчка в процедура по ЗОП. 

  Докладва: Красимир Ципов  

2. Проект на решение относно определяне условията и реда за 

образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за 

стари хора и други специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане, 

както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на 

избирателни списъци. 

   Докладва: Гергана Стоянова 

3. Проект на решение относно гласуване на избиратели с 

увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за 

народни представители на 2 април  2023 г. 

  Докладва: Росица Матева 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Емил Войнов, Димитър Димитров и Севинч 

Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 11,35 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и господин Емил Войнов – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Единадесет членове на ЦИК сме в залата – имаме кворум за 

провеждане на заседание.  

Отсъства поради ползване на отпуск господин Томов. 

Заседанието започва със закъснение предвид продължилата 

работна среща с представители на Министерския съвет. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

„1. Проект на решение относно определяне на изпълнител по 

обществена поръчка в процедура по Закона за обществените 

поръчки. Докладчик – господин Ципов.  

2. Проект на решение относно определяне условията и реда за 

образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за 

стари хора и други специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане, 

както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на 

избирателни списъци. Докладчик – госпожа Гергана Стоянова 

3. Доклади по административни преписки. Докладчици – 

госпожа Матева, господин Войнов, господин Димитров и госпожа 

Солакова. 

Моля за Вашите предложения. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, моля да 

включите точка в дневния ред: Проект на Решение относно 
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гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в 

придвижването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения?  

Проектът на решение, предложен от госпожа Матева, ви 

предлагам да стане точка трета, а докладите по административни 

преписки да станат четвърта точка. 

Други? Няма.  

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

 

Заповядайте, господин Ципов, в точка първа: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В ПРОЦЕДУРА ПО 

ЗОП. 

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

отделна папка относно процедура за определяне на изпълнител на 

обществена поръчка на съответните основания от Закона за 

обществените поръчки с предмет „Преработка на аудио и аудио-

визуални произведения (клипове) и други визуални и дигитални и 

изработка на нови за провеждане на разяснителна кампания от 

Централната избирателна комисия за изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г.“ със съответния уникален номер в 

регистъра на обществените поръчки, обявени с Решение за 

откриване на процедурата № 1686 от 20 февруари 2023 г. на ЦИК и 

съответния системен номер от същата дата.  

Моля да се запознаете с проекта на решение. В моята папка 

от днес може да видите и документите във връзка със самата 

обществена поръчка – доклад, оферти, протокол. 
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Предлагам на вниманието Ви следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Определя за изпълнител на обществената поръчка, открита и 

проведена при условията на чл. 182, ал.1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки със съответния уникален номер на поръчката 

в регистъра „АДВЕР ТЕХ” ООД със съответния идентификационен 

код и седалище и адрес на управление. 

Възлага изпълнението на дейностите по процедурата, открита 

на съответното основание от ЗОП, на участника „АДВЕР ТЕХ” 

ООД. 

Упълномощава председателя на ЦИК да подпише с 

определения за изпълнител участник „АДВЕР ТЕХ” ООД договор за 

изпълнение на предмета на обществената поръчка.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

Вашите изказвания.  

Ако няма изказвания, 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, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решението е № 1699-НС/23.02.2023 г. 

 

Госпожо Стоянова, заповядайте по втора точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ 

СЕКЦИИ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА 

И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, В МЕСТАТА ЗА 

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ЗА ЗАДЪРЖАНЕ, КАКТО И НА 

ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ПОД БЪЛГАРСКО ЗНАМЕ, И 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ. 
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение с проектен № 1669, наличен в моята папка от днешна дата, 

за определяне условията и реда за образуване на избирателни секции 

в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, в местата за 

лишаване от свобода и за задържане, както и на плавателни съдове 

под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци. 

В проекта на решение са посочени правните основания по 

Изборния кодекс, в които няма последвали изменения, поради което 

текстът припокрива текста на предходно такова решение за 

предходни избори, като е съобразена номерацията на приетите с 

изборните книжа приложения, относими към това решение. 

Моля да се запознаете с текста на решението, ако има 

някакви редакции, и да бъде подложено на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение 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, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решенето е № 1700-НС/23.02.2023 г. 

 

Преминаваме към трета точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕ НА 

ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ 

В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ  2023 Г. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. В папката с моите инициали 

е качен проект с проектен № 1660 за гласуване на избиратели с 
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увредено зрение или със затруднения в придвижването в 

предстоящите избори. 

Проектът е аналогичен с подобни решения, които сме 

вземали за предходни избори. Променени са и съответно датите са 

съобразени с хронограмата. Изборните книжа, които виждате, 

маркирани в жълто, току-що отново ги проверих. Номерата са верни. 

Единствената промяна е в т. 16, буква „г” за поставяне на паравани 

за гласуване и прегради, така че да могат да гласуват хора в 

инвалидни колички. 

Към решението има и две приложения, които традиционно 

приемаме. Приложение № 1 е знакът, който се поставя на 

съответните секции, пригодени за гласуване на хора с инвалидни 

колички.  

Второто приложение съдържа вида на тротоарните и 

стълбищните рампи, които осигуряват възможност на хора в такива 

колички да достигнат до избирателната секция, определена за 

гласуване на хора със затруднения в придвижването, на избиратели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: След като е било така, може би да си 

остане така, както е било формулирано. С оглед на многото въпроси, 

които поставиха от общинските администрации по отношение на 

преградите – може би те възникнаха заради изискването в 

помещенията да бъдат поставени паравани с последното изменение в 

Изборния кодекс, и това наред с параваните постави въпроса и за 

преградите, ние в писмен отговор изразихме становище по 

отношение на преградите, че те са компонент от устройството за 

машинно гласуване и се доставят заедно с машината и общинските 

администрации и органите на местно самоуправление нямат 

ангажимент по осигуряването на такива прегради. Може би и така да 

си остане формулировката, просто ние да го имаме предвид, като 

даваме указания и на брифинга да се съобщи и изрично да се 

подчертае. 



7 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, аз въпреки всичко 

предлагам за по-голяма яснота да разделим буква „г” от т. 16 на две, 

като буква „г” бъде със следното съдържание: „За поставяне на 

паравани за гласуване с хартиени бюлетини с размери не по-малко 

от 210/170 см. и плот не по-висок от 85 см.”  

Буква „д” да бъде: „За поставяне на прегради за гласуване със 

специализирани устройства за машинно гласуване – със същите 

размери.”, за да бъде ясно какво имаме предвид под „паравани” и 

под „прегради”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения по проекта на решение с направеното уточнение 

да се разделят подточките, да има подточки „г” и „д” на точка 16, за 

да няма объркване между параваните за гласуване и преградите за 

гласуване.  

Ако няма, моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решението е № 1701-НС/23.02.2023 г. 

 

Преминаваме към точка четвърта: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

В тази точка ще ви докладвам – с вх. № НС-03-25, от днешна 

дата сме получили заповед на министър-председателя, с която се 

създава междуведомствена работна група в определен състав във 

връзка с изборния процес. Моля да се запознаете с нейното 

съдържание. Тя е в моя папка. Беше ми предоставена тази сутрин по 

време на срещата, която имахме с представители на Министерския 

съвет. 
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В тази точка заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам писмо с вх. 

№ НС-04-02-74. Писмото е от министъра на вътрешните работи и с 

него ни уведомява за дейностите, които могат да се поемат от 

специализираното звено към Министерския съвет. Тези дейности ги 

обсъдихме и тази сутрин на срещата ни с министър Демерджиев. 

Трябва да ги съобразим при възлагането на обществената поръчка. 

Докладвам писмото за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Само за словоформите – „трябва да се 

съобразим”. Словоформата е: „ще я имаме предвид”. Това са две 

различни неща.  

Казах „трябва да ги съобразим”, а не че ще се съобразим! 

Пак казвам, не трябва да съобразяваме, а ще го имаме 

предвид, когато си правим обществената поръчка. А трябва или не 

трябва да го съобразя, решава независимият орган – Централна 

избирателна комисия. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ:  Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № НС-23-30 от Сис Тех България и с него молят за разяснения по 

текстове от решението на Централната избирателна комисия за 

условията и вида на видеонаблюдението. Тъй като 

видеонаблюдението с решение на Министерския съвет е възложено 

на Министерството на електронното управление, съответно на 

„Информационно обслужване” АД, не виждам защо една частна 

фирма ще иска такива разяснения. Според мен не би следвало да 

отговаряме. Предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, предлагам да препратим това 

писмо до Министерството на електронното управление, тъй като те 

са компетентният орган. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, вчера ви докладвах едно 

писмо от Националната асоциация на секретарите на общини. В 

частта относно видеонабюлдението оттеглям предложението. То е 

адресирано до служебния министър на електронното управление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения?  

Да гласуваме направеното предложение – да бъде препратено 

по компетентност на министъра на електронното управление. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева  и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.  

Колеги, в моята днешна папка има две писма, и двете са за 

сведение. 

Първото е с вх. № ЦИК-07-124/1 от 22 февруари 2023 г. То е 

пристигнало от Централната избирателна комисия на Украйна. На 

практика това е един протест, изпратен и до генералния секретар и 

неговите заместници на A-WEB, тъй като точката на изключването 

на Централната комисия на Руската федерация и на Беларус не е бил 

включен в дневния ред. Излагат своите аргументи какво е нарушено 

в устава – документи, които доказват тези нарушения. Най-вече 

протестът е срещу това, че руската Централна избирателна комисия 

е участвала в подготовката на така наречените референдуми в ЛДНР 

и останалите две области. Това е за сведение. 

Другото писмо също е свързано с Украйна от студент, който 

иска да работи по темата за социалните медии и ни изпраща въпрос 

дали са регулирани и как са регулирани социалните медии в 

българските избори. Това също е за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Солакова. Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по отношение на 

документацията, която получихме от администрацията на 

Министерския съвет – технически спецификации за изискванията за 

изработка и доставка на протоколи и материали на изборите на 

2 април 2023 г., е представено становище с вх. № ЦИК-09-55 след 

извършена проверка на цялата документация.  

Предлагам ви да изпратим писмо до главния секретар на 

Министерския съвет, с което да ги уведомим, че съгласуваме 

проекта на техническа спецификация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева  и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, докладвам Ви за 

запознаване проект на писмо с вх. № НС-03-24/23.02.2023 г. от 

администрацията на Министерския съвет до областните управители, 

кметовете на общини, до заместник министър-председателя по 

обществен ред и сигурност и министъра на вътрешните работи 

господин Демерджиев, до министъра на външните работи и до 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. То е 

адресирано с копие до ЦИК. Това е традиционното писмо относно 

организационно-техническото осигуряване на изборите и възлагане 

на определени дейности на областните управители, на кметовете на 

общини и на техните администрации за осигуряване съдействие до 

самите изборни книжа и материали, посочени по видове. Разбира се, 

в общата си част съдържа и определени законови постановки, 
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свързани със задължителните указания на ЦИК как се обявяват и 

къде се обявяват тези актове на ЦИК, осигуряването на дейността по 

охрана на изборния процес, отпечатването на избирателните 

списъци. 

Прави ми впечатление, че са предвидили като задължение на 

кметовете на общини предоставянето на СИК на избирателни кутии, 

но са ги посочили само по чл. 210. Мисля, че ние и в решението за 

осигуряване на изборни книжа и материали сме посочили 

избирателни кутии без да ги конкретизираме, че те са само за 

хартиените бюлетини. Тук в тази част ще направим предложението 

да се има предвид, че те трябва да бъдат и такива за бюлетините от 

машинното гласуване. 

Обръщам внимание пак в частта за кметовете на общини за 

задължението им да оборудват изборните помещения, в това число и 

с паравани за гласуване. Това е предвидено в проекта на писмо. 

Възложила съм щателна проверка на документацията. Докладвам ви 

го за запознаване на този етап, преди да го върна отново на доклад с 

отговор до администрацията на Министерския съвет. 

Колеги, връщам на доклад вх. № ЦИК-09-54/22.02.2023 г. – 

докладна записка, относно постъпило писмо с искане от 

„Информационно обслужване“ АД с молба за издаване на 

удостоверения по Договор № 10 от 29 юли 2022 г. Това е договорът 

за електронната система за управление на документи в Централната 

избирателна комисия.  

С оглед на предмета и с оглед на информацията, която имаме, 

че такъв предмет и такава информационна електронна система няма 

да се поддържа от „Информационно обслужване” АД, на този етап 

ви го докладвам за сведение. Ще видя дали може да се преработи, за 

да можем да удостоверим единствено и само изпълнението на 

договора, без да се дават референции и препоръки към бъдещи 

партньори. 

Докладвам ви писмо от РИК – Стара Загора, с вх. № НС-15-

29/22.02.2023 г. То е изпратено до ЦИК с копие до всички РИК. 
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Колегите правят подробен анализ на възнагражденията на РИК 

съобразно методиката към Решение № 1586-НС от 2 февруари т.г. на 

ЦИК. С оглед на това имат предложение. 

Констатират и уточняват, че възнагражденията на РИК са 

ниски. В общи линии предлагат да може да се ползва в методиката 

размерът на средната месечна брутна работна заплата, като 

изчисляват какво би било възнаграждението на членовете на РИК и 

на специалистите, които подпомагат дейността на РИК. 

Прави впечатление, че писмото е подписано с електронния 

подпис на РИК. Няма яснота дали има обсъждане на цялата РИК. Те 

са изпратили писмото с копие до всички РИК, за да създадат явно 

обща нагласа на всички РИК по отношение на възнагражденията. 

На този етап единствено ще кажа, че Централната 

избирателна комисия, независимо че формално решението е прието 

преди постановлението за приемане на план-сметката, е взела своето 

решение както опирайки се на досегашна методика като база за 

изчисление, така и предвидените средства и възможностите на 

централния бюджет. Ще се запозная малко по-подробно. Това, което 

мога да предложа, е да поставим въпрос пред Министерството на 

финансите дали има възможности за увеличение на 

възнагражденията, но това е след допълнителна преценка. Няма да 

си позволя повече коментари по това писмо. 

Не препоръчвам, защото знам, че РИК ще чуе това и ще се 

запознае и с протокола, не е удачна практика РИК да коментират 

така дълго и обстойно в писма, подписани с електронен подпис на 

РИК, актове на ЦИК.  

Само една отметка ще направя: да не забравят, че ЦИК, 

изразявайки становища по отношение статута на членовете на РИК, 

достатъчно удобно изразява и тълкува съответните разпоредби по 

отношение ползването на отпуск, за да не създава допълнителни 

затруднения пред членовете на РИК. Тук имам предвид 

включително и поставени въпроси от РИК – Стара Загора. 

Мисля, че отделих достатъчно време за писмото. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Преди два дни поставих въпрос как се 

извършват комуникациите между РИК и ЦИК, а именно, съгласно 

Закона, с подписи на председател и на секретар. В Закона 

електронни подписи няма. Това, първо. Неглижирахме го.  

Да тръгнем по-нататък. Пак поставям този въпрос, защото 

комуникациите са важни. 

И да разгърна малко по-надолу. Кой държи този електронен 

подпис – едно лице, две лица, три лица, цялата комисия или не знам 

кой? Да оставим настрана, че би следвало да има и протоколи.  

Все едно, кой държи електронния подпис и дали може с 

10 цифрички самостоятелно да изразява мнения на когото и да било? 

Нека спазваме закона и да си искаме комуникацията така, 

както трябва да е: подпис на председател и на секретар, и то в 

писмен вид. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, връщам на доклад 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-53/22.02.2023 г. Вчера Ви 

докладвах за запознаване обобщената справка относно постъпилите 

оферти за купуване на офис консумативи и други материали, както 

бяха по списък към първоначална докладна записка, одобрена от 

ЦИК и възложена за изпълнение въз основа на това протоколно 

решение. 

Поискани са оферти от шест фирми, в ЦИК са получени пет. 

Виждате от обобщената справка, представена по цени въз основа на 

посочените единични цени в офертите на фирмите, предложението, 

което се прави, е с оглед опита, който имаме, практиката и възлагани 

досега доставки на фирма „Адвансед бизнес системи” ЕООД, 

независимо че нейната цена не е най-ниската, а е втора по 

подредбата на цени, защото досега от доставените материали от тази 

фирма не е имало проблем нито със сроковете за доставка, нито с 

качеството. 
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Нямаме никаква възможност да се прецени представената 

оферта от фирмата с най-ниска цена, доколкото на този етап 

разполагаме само с информацията от интернет пространството.  

Предложението е да се възложи на „Адвансед бизнес 

системи” ЕООД, която, както казах, предлага сигурност в качеството 

на предлаганите стоки, сравнително ниска цена – тя е на второ 

място, и кратък срок на доставка. 

Направените и предстоящите разходи са под 30 хил. лв. и 

поръчката може да се възложи директно. Средствата за заплащане са 

от план-сметката. Има и представен контролен лист за извършен 

предварителен контрол от финансовия контрольор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, 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 – госпожа Матева. Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, в папката с моите 

инициали има подготвени три проекта на писма във връзка с жребия, 

който предстои да теглим за номерà в бюлетината и за формите на 

предизборна кампания по БНТ и БНР.  

Предлагам да ги гласуваме заедно. Едното писмо е до 

госпожа Караславова – главен секретар на Народното събрание, и до 

полк. Петър Петров – началник на сектор „Охрана” към НСО. 

Второто писмо е до господин            И.           Ф. – 

изпълнителен директор на „Информационно обслужване” АД, 

третото е до господин Емил Кошлуков – генерален директор на БНТ. 

Те са свързани с осигуряване на възможност за достъп на 

представители на партии и коалиции, регистрирани в Централната 

избирателна комисия, до входа на сградата, в която е ЦИК, откъм 
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„Ларгото“ на 1 март 2023 г. от 10,30 ч., когато ще се тегли жребият, 

както и на представители на медиите.  

„Информационно обслужване” АД осигурява визуализация 

на тегления жребий, а БНТ и БНР излъчват на живо тегленето на 

жребия. До БНР не предлагам да изпратим писмо, тъй като те по 

принцип излъчват брифингите на ЦИК и в рамките на тази уговорка 

ще излъчат и тегленето на жребия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения?  

Подлагам на гласуване заедно трите писма – до генералния 

директор на БНТ, до „Информационно обслужване” АД и до главния 

секретар на НС и началника на НСО в сградата на ЦИК. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам две съобщения от 

Административен съд – София-град.  

Първото е с вх. № НС-08-31/23.02.2023 г. по адм. дело 

№ 1767/2023 г., Второ отделение, 29 състав. С това съобщение ни се 

връчва Определение № 1666 от 22 февруари т.г., от което става ясно, 

че делото е образувано по жалба на Коалиция „Продължаваме 

промяната – Демократична България” срещу Решение № 1690-НС на 

ЦИК.  

С това определение производството по адм. дело 

№ 1767/2023 г. се прекратява и материалите по това 

административно дело се изпращат за присъединяване към 

административно дело № 1744/2023 г., 38 състав. 

Второто съобщение е призовка за Централната избирателна 

комисия по адм. дело № 1744/2023 г., вх. № НС-08-30/23.02.2023 г., с 

което ни известяват, че на 24 февруари 2023 г. от 9,30 ч. е насрочено 
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съдебно заседание за разглеждане на жалбите на коалиция 

ЛЕВИЦАТА! и присъединената към него жалба на „Продължаваме 

промяната – Демократична България” срещу Решение № 1690-НС. 

Колеги, има ли някой желание да отиде?  

Предлагам да попитаме и колегата Елка Стоянова, тъй като тя 

представлява Централната избирателна комисия по делото в 

Благоевград. Ако някой от другите колеги желае да представлява 

ЦИК? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

искате думата. Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докато колегите юристи мислят по въпроса 

дали имат желание да представляват Централната избирателна 

комисия, аз предлагам да изпратим на съда едно писмено становище 

по двете постъпили жалби, тъй като според мен мотивите в тях са 

изсмукани от пръстите. В моя папка съм подготвил текст, който 

предлагам да обсъдим и да го изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието на ЦИК. Ще продължим в 17,00 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия – единадесет 

членове сме в залата, имаме кворум. 

Продължаваме с доклади по административни преписки. 

В тази точка ви докладвам – получихме днес следобед, с вх. 

№ НС-04-02-76/23.02.2023 г. писмо от заместник министър-

председателя господин Демерджиев, от което е видно, че в получено 

от него писмо от Министерството на електронното управление зам.-

министър Атанас Мазнев предявява искане за провеждане на среща 

с Централната избирателна комисия, на която да бъдат обсъдени 

въпросите, имащи отношение към дейностите, свързани с 

правомощията на Министерството в предстоящите избори на 
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2 април; уточняване на сроковете за извършване на отделните етапи, 

включително по въпросите, свързани с изисквания към устройствата 

за видеонаблюдение и видеозаснемане, тяхното позициониране, 

обхватът на видеонаблюдението и други. Във връзка с горното 

очаква нашето решение относно провеждане на среща за изясняване 

на поставените въпроси – докладвам го за сведение и запознаване. 

С вх. № НС-04-02-77/23.02.2023 г. сме получили писмо, също 

подписано от господин Демерджиев, че във връзка със Заповед Р-

30/22.02.2023 г. на министър председателя за създаване на 

междуведомствена работна група, която заповед ви докладвах в 

сутрешната част на заседанието, на която господин Демерджиев е 

председател. С цел по-бърза реакция предлага комуникацията с 

Централната избирателна комисия да се извършва чрез работната 

група, създадена със заповедта на министър-председателя – 

докладвам ги, както казах и преди малко, за сведение и запознаване 

на този етап. 

Следващ докладчик в точка четвърта – Госпожа Матева. 

Определям господин Войнов да води заседанието, тъй като 

трябва да публикувам в платформата на Агенцията за обществени 

поръчки решението за разяснителната кампания. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви жалба от Стефан 

Манов, подадена в Централната избирателна комисия с вх. № НС-

23-31 – подадена е днес, в 12,59 ч. срещу Решение № 1690-

НС/20.02.2023 г. на Централната избирателна комисия в частта 

Приложение № 81-НС и Приложение № 82-НС от изборните книжа, 

одобрени с това решение. 

Административната преписка е комплектувана с жалбата и е 

внесена в Административен съд – София-град, с вх. № 7786 от 

днешна дата. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Заповядайте, господин Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: За уточнение. Господин М. в лично 

качество или като представител на някое сдружение? Като 

гражданин или като представител? 

РОСИЦА МАТЕВА: Стефан М. е подал жалбата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не знам! Тук някой тези нюанси в ЦИК 

лека полека изчезват, затова ми беше конкретизиращият въпрос: 

като гражданин или като представител на фондация, сдружение или 

други? 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо от 

Административен съд – София-град, с вх. № НС-08-32/23.02.2023 г. 

по вх. № 7747 на Административния съд. Изпраща ни се жалба, 

подадена от фондация „Генерал Любен Гоцев“ за незабавно 

комплектуване, заедно с копие от жалбата. 

Жалбата е срещу Решение № 1690-НС, без да е уточнено в 

кои части, тоест срещу цялото решение с всички изборни книжа. 

Комплектувана е административната преписка и е внесена в 

Административен съд – София-град, с вх. № 7785/23.02.2023 г. – за 

сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Макар че на предишния ми въпрос не 

беше отговорено не знам защо. Аз обаче исках да продължа 

изказването си и то е следното. Може би е добре преди да 

комплектуваме преписки, да си казваме писмените бележки за 

допустимост въобще на такъв тип жалби. 

Предлагам да имаме и становище по допустимост и по 

първата, и по втората съгласно Административния кодекс. 

Направих предложение да гласуваме ще имаме ли становище 

по допустимост, или няма да имаме становище по допустимост, 

преди да изпращаме преписката съгласно 

Административнопроцесуалния кодекс.  

С преписката току-виж органът се произнесе и по 

допустимост, преди да ми оформят някакво си поредно дело. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

колеги предложението. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: На тези, които не са юристи, тези, които 

изпращат преписките в съда, могат да изразят предварително 

становище въобще по допустимост, за да не се завежда излишно 

дело. И това става с разпореждане на съответния решаващ орган – да 

обясня. Разбрахте ли? Много добре. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението. 

Ако няма изказвания, аз ще го подложа на гласуване, но ако 

бъде прието, след това трябва да бъде изготвено това становище. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Има си юристи, господин Войнов. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Подлагам 

на гласуване предложението на колегата Чаушев. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Любомир Георгиев, 

Гергана Стоянова). 

Моля да възложите на юристите да подготвят становище. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Напротив, ще възложи докладчикът въз 

основа на взетото решение. Той е юрист и адвокат и много добре 

комуникира с юридическия отдел. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, в 

тази връзка и аз искам да се включа в дневния ред. 

Връщам на доклад предложението ми за становище по жалби 

от коалиция ЛЕВИЦАТА! и коалиция „Продължаваме промяната – 

Демократична България“, срещу Решение № 1690-НС от 

20 февруари 2023 г. на Централната избирателна комисия в частта, с 

която се утвърждават Приложение № 81-НС, Приложение № 82-НС-

Ч и Приложение № 83-НС. Това е във връзка с насрочените за утре 

две дела с номера 1744 и 1767 на Административен съд – София-

град.  
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Становището беше обсъдено на работна група. То е 

публикувано в моята папка. 

Заповядайте за мнения, ако имате. 

Колега Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам докладчикът да оттегли 

становището, ако не, ще гласувам „против“ и призовавам и 

останалите колеги също. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Други 

изказвания? Не виждам други желаещи да се изкажат. 

Подлагам на гласуване становището. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 2 (Любомир Георгиев, Росица 

Матева). 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-56/23.02.2023 г. относно изплащане на суми за 

представително облекло за членовете и колегите от 

администрацията на Централната избирателна комисия. 

Позовавайки се на разпоредбата на чл. 52, ал. 2 от 

Правилника на Централната избирателна комисия във връзка с 

чл. 21, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Вътрешните правила съгласно и 

досегашната практика, предвиденото като средства за 

представително облекло за всеки член, както и за служителите – във 

втората част, следва с протоколно решение да определим в размер до 

1,5 средна месечна заплата на заетите в бюджетната сфера за месец 

декември съгласно информация от Националния статистически 

институт. 

Предоставена е подробна справка, включително относно 

условията за изплащане на сумите за представително облекло. 

Има приложена справка и от Националния статистически 

институт.  
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Към докладната записка е представен и контролен лист за 

извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор. 

Предлагам да одобрим направеното предложение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението. Изказвания? Не виждам. 

Подлагам го на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Следващ докладчик – колегата Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам в тази точка писмо с вх. 

№ НС-22-68/23.02.2023 г. от гражданин на Република България 

госпожа В. И., която моли да й бъде предоставена документация за 

мерки, които ще вземем на националните избори, и които ясно и 

конкретно описва за предотвратяване на манипулиране и 

фалшифициране на вота – за сведение. 

Докладвам също така за сведение писмо с вх. № НС-22-38-

1/23.02.2023 г. – поредно писмо, във връзка с броя на избирателите. 

Това са ми докладите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега 

Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, колега 

председателстващ. 

Колеги, с вх. № НС-20-7-1/23.02.2023 г. е пристигнал отговор 

от Съвета за електронни медии (СЕМ), касаещ подписването на 

Споразумение за сътрудничество във връзка с чл. 32, ал. 1 и 

съответно в техния закон – чл. 2, и нашият закон чл. 57, ал. 1, т. 24. 

СЕМ не се е съгласил да ни предостави информация, каквато 

искахме, свързана с поръчаните от медийни доставчици 

социологически проучвания за допитване да общественото мнение, 

като основанието е, че дружествата нямат задължение да 
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предоставят на СЕМ такава информация, и те не могат да я 

предоставят на нас. 

Предлагам с протоколно решение да упълномощим 

председателя на Комисията да подпише Споразумението във вида, в 

който начално ни е предложено да го подпишем. Текстът на 

споразумението е във вчерашната ми папка, тъй като имаше въпрос, 

свързан с точните параметри на сигналите, в смисъл минути, време, 

продължителност – то е част от ал. 2, т. 2 от това споразумение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

имате ли становища? Не виждам. 

Подлагам на гласуване предложението, направено от 

колегата Димитров. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, 

Севинч Солакова). 

Колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с мои инициали има 

шест проекта на писма до Българската национална телевизия, 

Българското национално радио, „Дарик“ Радио, Нова телевизия, БТВ 

и „България ONR“ – медиите, които излъчват материалите от 

разяснителната кампания на Централната избирателна комисия. 

Може да се запознаете поотделно със съдържанието на всяко 

едно от тях. Писмата са с цел предоставяне на оферта за 

предстоящата разяснителна кампания, която стартира от 2 март до 

2 април включително, за излъчване на отделните клипове в 

цитираните медии. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в тази връзка си мисля, че е 

добре да пуснем и едно съобщение, ви предлагам. Не съм го 

обмислила предварително, но се сещам, че на предходните избори 
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имаше предложение от регионални медии. Поради липсата на 

предварително решение от страна на Централната избирателна 

комисия ние не удовлетворихме техните предложения, но в крайна 

сметка си дадохме сметка, че за избирателите по региони е важно да 

получават може би информацията и разяснителната кампания да 

тече и в регионални медии, които също имат своя зрителска 

аудитория. 

Без да правя предложение оттам откъдето сме получили 

такива искания да ги ангажираме тях, а предлагам да помислим и да 

пуснем съобщение на нашата страница, за да може да се прецени 

при получаването дали е възможно да се разгледа и да се 

удовлетвори исканото от съответната медия.  

Съжалявам, че наистина, както казах, аз не съм го обмислила, 

защото не знаех, че ще изпращаме такива писма, не е обсъдено и на 

работна група. 

Много добре си спомням, че такива предложения бяха 

постъпили, включително член на Централната избирателна комисия 

беше заявил, че ще направи може би предложение за 

удовлетворяване, защото, пак казвам, резонно звучи да има 

регионална медия, която има достатъчно зрителска аудитория и 

която ползва точно услугите на тази регионална медия. 

Ако до зрителите по-лесно ще стигне чрез регионалната 

медия, какво пречи Централната избирателна комисия да използва 

тези услуги. Това че е национална медия, не означава, че стига до 

цялата зрителска аудитория в страната с оглед на това, което и знаем 

в крайна сметка. Затова ми беше предложението да пуснем едно 

такова становище и такова съобщение на страницата. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Има два варианта, по които можем да 

процедираме – или да оттегля тези, подготвени писма, и след като 

бъдат обсъдени в работна група и се прецени информирано как 

точно да се процедира, или да гласуваме тези писма и да остане 

допълнителен разговор след публикуване на съобщението, което 

предложи госпожа Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз не предлагам да се оттегли, 

защото е добре националните медии да ги ангажираме отсега. 

Колкото по-дълго време имаме за разяснителна кампания, толкова е 

по-добре. Затова приемам предложението на докладчика, че може би 

моето предложение допълнително да се обсъди на работна група, за 

да може да се направи такова съобщение на страницата. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Становища 

по писмата – те са еднотипни? Не виждам. 

Подлагам ги на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Други доклади има ли? Не виждам. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното 

заседание и насрочвам следващото заседание за утре, 24 февруари 

2023 г., от 10,00 ч. 

 

(Закрито в 18,20 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 
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Стефка Аличкова 


