
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 319 

 

На 27 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно регистрация на сдружение 

„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за 

участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 

април 2023 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, 

Димитър Димитров, Силвия Стойчева, Елка 

Стоянова, Гергана Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Красимир 

Ципов 

3. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов 

4. Проект на решение относно заличаване на партия за участие 

в изборите за народни представители. 

Докладва: Красимир Ципов 

5. Проект на решение за промяна в състава на районна 

избирателна комисия. 

Докладва: Гергана Стоянова 

6. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели. 

Докладват: Любомир Георгиев и Георги Баханов 
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7. 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, 

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,50 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и господин Димитър Димитров – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Единадесет членове сме в залата. Имаме кворум за заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно регистрация на сдружение 

„Гражданска инициатива за свободни демократични избори“ за 

участие с наблюдатели в изборите на 2 април с докладчик госпожа 

Георгиева. 

2. Доклади по административни преписки с докладчици 

колегите Матева, Войнов, Димитров, Стойчева, Елка Стоянова, 

Гергана Стоянова, Ганчева, Георгиев и Солакова. 

Имате ли предложения за допълване? 

Господин Ципов, Вие желаете в Доклади по административни 

преписки. 

Колеги, в следобедната част дневният ред най-вероятно ще 

бъде допълнен с постъпващи преписки. 

Заповядайте, господин Томов. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предлагам да се включи трета точка: 

Гласуване извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Моля, режим на гласуване за дневния ред. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И 

ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ ЗА УЧАСТИЕ С НАБЛЮДАТЕЛИ В 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 

2023 Г. 

Госпожо Георгиева, заповядайте в точка едно. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, постъпило е 

заявление с вх. № 4 от 24 февруари 2023 г. от сдружение 

„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“,  

представлявано от Михаил Мирчев, чрез Надежда Гологанова, за 

регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от 

представляващия в полза на Надежда Гологанова; пълномощно от 

представляващия в полза на четири лица, представители на 

сдружението; декларации по образец  – 4 броя (Приложение № 35-

НС от изборните книжа); списък с имената и ЕГН на изрично 

упълномощените лица, които да бъдат регистрирани като 

наблюдатели. 

Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен 

вид на технически носител в ексел формат; удостоверение за 

актуално правно състояние на сдружението, издадено на 
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24 февруари 2023 г. от Агенцията по вписванията, от което е видно, 

че сдружението е определено за извършване на дейност в 

обществена полза. 

Извършена е проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели, която установява, че към датата на 

регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс. 

Предвид това и предвид всички представени изискуеми 

документи, резултата от проверката и на база правните основания, 

предлагам на Централната избирателна комисия да  

 

„РЕШИ: 

Регистрира сдружение „Гражданска инициатива за свободни 

и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. като българска 

неправителствена организация. 

Регистрира като наблюдатели за страната 4 упълномощени 

представители на сдружението по приложен списък. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по така предложения проект на решение? 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 № 1705-НС/27.02.2023 г. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще ви докладвам три 

аналогични писма от Комисията за защита на личните данни, с които 

ни е поискано с оглед изясняване на случай от фактическа страна и 

на съответните основания в АПК в 7-дневен срок от получаване на 

писмата, да предоставим данни за лица, подкрепящи регистрацията 

на съответни политически партии. 

Това са писма с вх. №№ НС-23-26 за ПП „Правото“; НС-23-

33 за коалиция „Справедлива България“ и НС-23-35 за ПП 

„Български дух и традиции – гражданско движение“.  

Предлагам ви проект на писма, с които да предоставим 

исканата информация по така докладваните преписки. 

Предлагам да ги гласуваме заедно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам със следващото 

писмо отново от Комисията за защита на личните данни с вх. № НС-

23-34/24.02.2023 г., като с него ни се иска да предоставим 

информация в 7-дневен срок от получаването на данни за лица, 

подкрепящи регистрацията на инициативен комитет на Луна 

Йорданова за участие в проведените избори на 2 октомври 2022 г., 

предвид което ви предлагам проект на писмо до областния 

управител на област София с копие до КЗЛД да препратим по 

компетентност писмото за предоставяне на информацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля да гласуваме предложението за писмо. 
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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. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВ: Докладвам ви и една преписка за 

сведение с вх. № МИ-15-120-6/24.02.2023 г. Приложено са ни 

изпратили от ОИК – Аврен, в изпълнение на Изборния кодекс и 

ЗМСМА копие от решение ведно с протоколи от проведено 

заседание във връзка с приемане на решение относно избиране на 

общински съветник в община Аврен. Докладвам го за сведение и за 

класиране в деловодството съгласно протоколно решение на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-23-38 е 

получено автоматично генерирано съобщение от системата ЦАИС 

ЕОП, с което ни информират, че във връзка с обществената поръчка 

относно машинното гласуване са получени документите за 

осъществяване на контрол по чл. 233 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП). Докладвам го за сведение. 

В тази връзка с Решение № 1702 на Централната избирателна 

комисия за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет 

„Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната и 

извън страната в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г.“ е необходимо да се назначи комисия, която да извърши 

подбор, да разгледа и оцени получените оферти в процедурата и да 

проведе договаряне с допуснатите участници съгласно изискванията 

на Възложителя. 

Предлагам тази комисия да се състои от мен, колегата 

Любомир Георгиев,           М.         Р. – главен експерт в звено 

„Правна дейност“,          Б.             Ц. – външен експерт, и предлагам 

да поискаме от министър Демерджиев да ни предложи външен 
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експерт от специализираното звено, което евентуално ще подпомага 

машинното гласуване. 

Ако има желаещи и други членове на Централната 

избирателна комисия да се включат, да си кажат. 

Ако приемем да поискаме от министър Демерджиев експерт, 

предлагам да гласуваме и писмо, с което веднага да го поискаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания и предложения, като се има предвид, че 

комисията трябва да започне своята работа днес в 12,00 ч. предвид 

постъпилата оферта и съкратените срокове, които трябва да бъдат 

спазени. 

Очевидно, няма предложения за допълване състава на 

комисията с членове на Централната избирателна комисия. 

В такъв случай ви предлагам да изпратим писмо до господин 

Демерджиев в качеството му на вицепремиер, който отговаря за 

изборите, в спешен порядък да ни предложат експерт, който да 

подпомага Централната избирателна комисия при провеждане на 

обществената поръчка и да бъде включен в състава на комисията, 

като много се надявам в рамките на половин час да получим 

отговор, което не знам как ще се случи. 

Колеги, първо подлагам на гласуване изпращане на писмо до 

господин Демерджиев.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Предлагам да одобрим така представения проект на заповед, 

както и състав на комисията с председател господин Войнов и 

членове: господин Георгиев, от администрацията на Централната 

избирателна комисия                М.                Р. – член, външен експерт 

–    Б.             Ц., и външен експерт, предложен от 

специализираното звено, определено със заповед на господин 
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Демерджиев и резервен член – Р. Ц., ръководител на звено „Правна 

дейност“ в Централната избирателна комисия. 

Имате ли изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-04-20/24.02.2023 г. Писмото е от Министерството на 

електронното управление и с него се поставят въпроси, свързани с 

удостоверяване на съответствието на техническите устройства за 

машинно гласуване, които ще се използват на изборите на 2 април. 

Поставят се и въпроси, свързани с видеонаблюдението и предлагат в 

писмото те да бъдат обсъдени на среща. Тази среща беше проведена 

днес преди заседанието, затова докладвам писмото за сведение и 

запознаване. 

Постъпило е писмо от община Айтос с вх. № НС-06-39. От 

общината ни уведомяват, че в публикувания списък на 

избирателните секции с машинно гласуване не са предвидени 

машини за три секции на територията на общината, а именно 48, 49 

и 50, които са разкрити със заповед на кмета, съответно в селата 

Карагеоргиево, Мъглен и Тополица, като броят на избирателите е 

съответно 702, 635 и 425. 

Причината за несъответствието е, че поради липса на 

административни адреси, които да определят граници и обхват на 

избирателните секции и в трите села, от ГД ГРАО не могат да 

отпечатат отделни избирателни списъци за тези три секции. 

Поради горното предлагам с протоколно решение да добавим 

секции №№ 48, 49 и 50 в община Айтос, които са с над 299 

избиратели към избирателните секции с машинно гласуване, като по 

този начин броят на избирателните секции с машинно гласуване в 
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страната стават 9363. Също така корекцията да бъде отразена на 

интернет страницата на ЦИК в списъка на избирателните секции с 

машинно гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това беше другата община, за която 

предварително имахме данни освен Белица и за Айтос. От едни 

частични избори знам Карагеоргиево е кметство с много избиратели 

и в този смисъл, ако правилно чух, има затруднения за отпечатване 

на избирателните списъци от ГД ГРАО. 

Аз предлагам да приемем направеното предложение от 

господин Войнов, да отразим тази промяна в списъка на секциите с 

машинно гласуване, но в частта относно отпечатването на 

избирателните списъци да изпратим до министъра на регионалното 

развитие искане за становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? 

Моля, режим на гласуване по направеното предложение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Връщам темата за състава на комисията за обществената 

поръчка, чийто състав гласувахме преди малко. Предлагам тя да 

бъде допълнена в състава си с господин Димитров – заместник-

председател на Централната избирателна комисия, госпожа Елка 

Стоянова – член на Централната избирателна комисия. 

Имате ли други предложения? 

За яснота ще повторя състава на комисията по обществената 

поръчка за машинно гласуване: председател – господин Войнов, 

заместник-председател на Централната избирателна комисия, и 

членове: господин Димитров – зам.-председател на Централната 
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избирателна комисия, госпожа Елка Стоянова – член на ЦИК, 

господин Любомир Георгиев – член на ЦИК,        М.           Р. – 

главен юрисконсулт в администрацията на ЦИК,     Б.        Ц. – 

външен експерт по предложение на Министерския съвет и 

представител, който евентуално ще бъде експерт със специфична 

експертиза, предложен от вицепремиера Демерджиев, и резервен 

член – господин     Р.         Ц., ръководител на звено „Правна 

дейност“ в Централната избирателна комисия. 

Моля да гласуваме допълването на състава. 

Гласували 13 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 – няма.  

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

Определям господин Димитров за малко да води заседанието. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

„Информационно обслужване“ АД в отговор на наше писмо за 

осигуряване на екип по време на теглене на жребия на 1 март 2023 г. 

Писмото е с вх. № НС-00-42/24.02.2023 г., с което 

„Информационно обслужване“ АД ни информира, че имат готовност 

да осигурят екип за визуализация при тегленето на жребия, като 

следва им осигурим достъп до мястото един час преди теглене на 

жребия, както и е описано какви технически пособия трябва да им 

осигурим, за да могат да излъчват и да визуализират тегленето на 

жребия. Посочени са тримата служители на „Информационно 

обслужване“ АД, които ще извършат това, така че го докладвам за 

запознаване и сведение в момента. 

Колеги, както констатирахме доста от нас, които сме 

направили проверки в интернет страниците на районните 

избирателни комисии, установяваме, че доста от комисиите не 

провеждат заседания, част от комисиите – аз изброих четири, са 
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провели от началото на встъпване в правомощията си от 

11 февруари само три заседания. Особено сега, в периода, в който те 

регистрират кандидатски листи, не се провеждат ежедневни 

заседания, напротив, някои от комисиите имат заседание във 

вторник и до момента нямат други заседания и не се регистрират 

кандидатските листи, които постъпват, а утре изтича срокът. 

Отделно от това в решенията за регистрация на кандидатски 

листи не се посочва на коя дата и в колко часа са постъпили 

документите на съответната кандидатска листа за регистрация, 

каквото е изискването на т. 19 от Решение № 1651-НС на ЦИК от 

14 февруари, в доста от комисиите няма публикувани съобщения за 

заседанията или изобщо никакви съобщения не са публикувани, не 

се попълват регистрите своевременно.  

Предлагам ви да изпратим едно писмо до всички районни 

избирателни комисии, с което да обърнем внимание на това, че 

районните избирателни комисии следва да заседават всеки ден, 

когато тече период на регистрация при тях; трябва да определят 

работното време съобразно решенията на Централната избирателна 

комисия, тъй като ние в решението за регистрацията на кандидатски 

листи бяхме посочили, че районните избирателни комисии трябва да 

приемат документи всеки ден от 9,30 ч. до 17,00 ч. независимо от 

това почивен или работен ден, а някои от комисиите са определили 

по-кратко работно време; трябва да публикуват съобщение за 

свикване на заседанията; своевременно да публикуват всички данни 

на интернет страниците си, да попълват регистрите, да следят 

своевременно за това, че всички кандидати, както са регистрирани в 

решенията им, са въведени в системата …; да следят 

видеоизлъчванията на заседанията да бъдат в обхвата, който изисква 

законът. Мисля, че това е всичко. 

Ако някой нещо може да добави? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Заповядайте, господин Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам да се добави следният текста, 

доколкото писмото е организационно: изрично кореспонденцията с 

ЦИК и други органи се осъществява съгласно закона с подписи на 

председател и секретар – това, едно. 

Второ, електронният подпис е по отношение на … или 

не знам какво си и съответното качване на материали на страницата 

на съответната РИК. Електронни подписи за комуникация с ЦИК и 

други органи е нарушение на закона и да се въздържат от това. Няма 

да се разглеждат евентуално в ЦИК. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, господин Чаушев. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като имаме няколко писма, 

включително и това, което днес ще ви докладвам, се чудех дали да 

бъде отделно писмо или към това писмо, ако нямате нищо против, да 

го добавим. 

В Решение № 1605 на Централната избирателна комисия от 

9 февруари относно реда за свикване на заседание и начина на 

приемане на решения и обявяването им от районните избирателни 

комисии, в т. 11 по отношение на подписите и в т. 14 по отношение 

на печата ние сме уредили този въпрос. 

Изрично да кажем да се изпълняват решенията и указанията 

на Централната избирателна комисия. 

Може би аз не виждам проекта на писмо, но ако добре чух от 

докладваното, предлагам, ако можем, да бъдем категорични още в 

началото: че от проверка на страниците на районните избирателни 

комисии се установява, че РИК-овете не изпълняват решения и 

указания на Централната избирателна комисия. Хайде, да се 

коригирам и да кажа РИК-ове, районни избирателни комисии, 

защото не съм убедена, че става дума за всички районни 

избирателни комисии. 

Ако искате, с такава категоричност да започнем, защото е 

крайно време районните избирателни комисии да знаят, че 
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решенията на ЦИК са задължителни за тях, както и указанията по 

прилагането на Изборния кодекс. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, госпожо Солакова. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, не съм изготвила 

проект на писмо, защото го обсъдихме преди да започне заседанието 

и по принцип се съгласихме да изпратим такова писмо, но аз го 

нахвърлям в момента. 

Ще изготвя писмото и ще го кача, за да го погледнете преди 

да го изпратим. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз не предлагам да го отложим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, други коментари по предложените точки в писмото? 

Предлагам да гласуваме въпросите, които обсъдихме, като 

съдържание на писмото и да се изпрати следобед. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

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

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

Думата има госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е получен сигнал от        В.         Б. с вх. № НС-22-

70/24.02.2023 г. с твърдение за злоупотреба с личните й данни, като 

е била включена без нейно съгласие в подписката, подкрепяща 

регистрация на партия МИР. 

Предлагам да изпратим същия сигнал по компетентност до 

Комисията за защита на личните данни с копие       до      госпожа          

Б. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Стойчева с протоколно 

решение да одобрим това предложение. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

аналогично такъв сигнал за злоупотреба с лични данни от друг 

гражданин, подаден по имейл до Централната избирателна комисия 

с вх. № НС-22-70-1/24.02.2023 г. Също както при преходния доклад, 

предлагам да бъде препратен сигналът към Комисията за защита на 

личните данни с копие до господина, подал сигнала. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението. 

Моля да го одобрим с протоколно решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка са мои инициали от днес 

докладвам за сведение и запознаване, първо, писмо с вх. № НС-04-

01-8-3/24.02.2023 г. от Министерството на външните работи с 

вписани в писмото имената на участниците в предстоящата среща, 

определена за 28 февруари 2023 г. с представители на 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа на Бюрото 

за демократични институции и права на човека към организацията. 

Докладвам също така с вх. № НС-22-72/24.02.2023 г. писмо с 

въпрос от гражданин с постоянен адрес в личната си карта. 

Предлагам да го оставим в рубриката „Въпроси и отговори“. 

Докладвах го за сведение. 
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За сведение докладвам и писмо с вх. № към НС-22-68, още 

едно писмо от госпожа Илчева – за сведение, във връзка с предишно 

нейно писмо. Това са докладите ми в тази точка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да 

дадем думата на господин Ципов. 

КРАСМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви първо, вх. 

№ ПВР-04-02-14/20.02.2023 г. – писмо от ОД на МВР – Варна, отдел 

„Разследване“, с което искат да им предоставим информация във 

връзка с потвърдена от кмета на Район „Приморски“, община Варна, 

със заповед за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок 

на съхранение на 18 октомври 2021 г. 

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

МВР – Варна, отдел „Разследване“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на господин Ципов за изпращане на 

писмо. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Извинявайте, колеги, тъй като по 

повод на други постъпили писма при нас, установихме, че се 

получава недоразумение при прилагането на тази разпоредба от 

Изборния кодекс, да помислим дали в това писмо за първи път и във 

всички останали оттук нататък, наред с разпоредбата на чл. 287, ал. 8 

от Изборния кодекс, в случаите, когато става дума за национални 

избори, за народни представители, президент и вицепрезидент и за 

членове на Европейския парламент, чл. 445 от Изборния кодекс за 

местните избори, да не допълваме с условията по номенклатурата в 

съответната администрация в учреждението, в случая може би на 

общинската администрация. Защото регионалните клонове на 

„Държавен архив“ дават указания и не разрешават, ако това не е 

предвидено в номенклатурата на делата, при следващи избори от 

същия вид, ако те са предсрочни, да бъдат предавани за 

унищожаване съответните документи. 
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Просто не съм го обмислила. Не правя предложение за 

допълване, само да помислим в тази насока. На този етап писмото да 

го гласуваме в този вид. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте коментара и предложението за бъдещо допълване на 

тези писма. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим текста на 

писмото, какъвто е сега, а при следващо докладване докладчикът да 

се съобрази с направеното от госпожа Солакова предложение, както 

и да го обсъдим, разбира се. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-25-2-

1/27.02.2023 г. Това е изпратеният с имейл коригиран вариант на 

логото във връзка с разяснителната кампания. 

Моля да се запознаете и да одобрим с протоколно решение 

варианта на лого във връзка с разяснителната кампания. 

Колеги, предлагам ви да одобрим с протоколно решение 

коригираният вариант и да го изпратим на изпълнителя по 

сключения договор с Централната избирателна комисия за 

подготовка във връзка с всички материали по разяснителната 

кампания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, със същото писмо с вх. № НС-

25-2-1/27.02.2023 г. са ни изпратени проекти на банери във връзка с 

разяснителната кампания. Те се намират в днешна папка в подпапка 

„Разяснителна кампания“. 

Моля да се запознаете с тях и на работна група да ги 

обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, с вх. № ЦИК-07-25-3 е поредното напомняне, че на 

3 март ще има обсъждане, в което експертната група ще трябва да 

изкаже мненията си по открито… тоест би трябвало да обсъдим и аз 

имах такова очакване – в петък, да обсъдим въобще въпроса с 

криптоинструмента – кой ще го ползва, как ще го ползва, кой ще 

участва. Въпреки че това не е нещо, което е пряко свързано със 

сегашния ни натоварен график, но е добре да направим стъпката, 

която ще направят вероятно всички. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева, в доклади по административни преписки. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, спешен доклад, който ще 

докладвам в тази точка, за да не правим нова – Доклади по дела, 

жалби и сигнали. 

Докладвам ви постъпило в Централната избирателна комисия 

днес в 11,16 ч. по електронна поща решение № 1207 от 24 февруари 

по адм. дело № 1744 по описа от 2023 г. – вх. № НС-08-36/27.02.2023 

г. Публикувано е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Както ни информира в петък колегата Стоянова – процесуален 

представител на Комисията, с това решение са запознати страните 

по делото в съдебно заседание в петък, така че оттогава тече срокът 
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за обжалване за Централната избирателна комисия, който изтича 

днес. 

По тази причина ви предлагам да вземем решение дали да се 

обжалва това решение или не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

или предложения? 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам, първо да 

се запознаем с решението, тъй като аз не съм се запознал с текста на 

решението. Искам отлагане за по-късен час, за да мога да се запозная 

и да формирам мнение дали ще подкрепя обжалване или не. 

Искам да видя аргументите на съда, нашите аргументи, които 

бяха в становището и тогава мога да взема за мен си решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други 

предложения? 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, само искам да обърна внимание, 

че двамата ни юрисконсулти са заети в комисията по обществена 

поръчка и ако се вземе в по-късната част на деня решение за 

обжалване, някой трябва да подготви жалбата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще се обадя само за причинно-

следствените връзки по отношение на юрисконсултите и някаква си 

обществена поръчка. Обществената поръчка е качена – не знам кой 

се занимава по нея, това едно. 

Второ, какво значи запознаване в съдебна зала? Изчитане на 

решението или връчването му в ръка? Очевидно, не е връчването в 

ръка. 

Няма как изчитането на едно решение да се счита за едно, 

второ или трето. Само уточнявам в момента, а какво ще решим сега, 

е съвсем друго нещо. 

Смятам, че аргументите бяха несъстоятелни. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Ще помоля колегата Стоянова, която 

беше като процесуален представител по делото, да каже дали е 

изчетено решението и как е запозната Комисията.  

Съгласно Гражданския процесуален кодекс, след като 

страната е уведомена за решението от съдебно заседание, оттогава 

тече срокът за обжалване. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Знаем, че адвокатите са запознати с 

Гражданския процесуален кодекс, само че тук делото не е от този 

характер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Текстът на решението беше изчетен в 

съдебно заседание и това е моментът, от който страните се считат за 

уведомени за съдържанието и мотивите на съда. Включително и 

мотивите бяха изчетени тогова. Това го докладвах още в петък, 

когато се върнах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете със съдебното решение, за да има всеки готовност 

следобед да вземем решение относно обжалването. 

Госпожо Солакова, заповядайте в точка втора. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

изготвен проект на писмо до Печатницата на БНБ да поискаме да ни 

направят предложение за цената на ролка със защитена хартия за 

гласуване с машина в срок до – в проекта на писмото е отразено до 

1 март, аз ви предлагам срокът да бъде до края на днешния ден, 

27 февруари 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във вътрешната мрежа е проект на 

писмо до всички районни избирателни комисии и до всички 

областни управители с копие до господин Демерджиев и 

изпълнителния директор на Печатницата на БНБ във връзка с 

осигуряване на информация за адресите за доставка на отпечатаните 

бюлетини, както и за упълномощени и оправомощени лица. Знаете, в 

Централната избирателна комисия вече получаваме писма, но 

предлагам да изпратим това писмо – тези, които все още не са ни 

предоставили информация съгласно Решение № 1644 на 

Централната избирателна комисия, да предоставят такава, както 

казах, за адресите за доставка на хартиените бюлетини и за 

упълномощените и членове на районните избирателни комисии, 

оправомощени със заповед на областния управител длъжностни 

лица от областната администрация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И в същия срок – до 9 март 2023 г., 

до постоянния секретар на Външно министерство, ръководител на 

работната група, с копие до господин Демерджиев да поискаме 

адреса за доставка на бюлетините за секциите извън страната, както 

и за упълномощеното лице със заповед на министъра на външните 

работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за писмо до Министерството на външните работи? 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Ще ви докладвам писмо, получено от господин Демерджиев, 

заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и 

министър на вътрешните работи в отговор на наше писмо с изх. 

№ НС-04-02-80/27.02.2023 г., което изпратихме преди 30 минути. С 

вх. № НС-04-02-81 от днешна дата по нашето искане за 

предоставяне на експерт с експертиза в областта на техническата 

спецификация на обществената поръчка – става въпрос за 

обществената поръчка за машинно гласуване, тъй като в днешния 

ден е предвидено да бъде отворена, да се видят постъпили 

предложения и евентуално комисия, която по-рано определихме с 

одобрен проект на заповед, да започне своята работа. 

Предложението е да бъде включен господин Благовест 

Кирилов, заместник-председател на междуведомствената работна 

група за подпомагане на изборния процес, създадена със заповед на 

министър-председателя на Република България, която заповед в края 

на миналата седмица ви докладвах за запознаване. 

Колеги, господин Благовест Кирилов е предложението на 

вицепремиера за външен експерт, който да бъде член на комисията. 

Неговото име ще бъде добавено в одобрената от Централната 

избирателна комисия заповед. 

В тази точка има ли други доклади? 

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия и ще продължим в 15,00 ч. 

 

(След прекъсването.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Единадесет членове сме в залата – имаме кворум.  

Предложения по дневния ред?  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да включим нова точка: Проект 

на решение относно заличаване на партия за участие в изборите за 

народни представители.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

ви това да бъде точка четвърта.  

Госпожо Стоянова, заповядайте.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Проект на решение за промяна в 

състава на районна избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като 

има и други преписки, свързани с промени в съставите на районни 

избирателни комисии, ви предлагам това да бъде пета точка: 

Проекти на решения относно промени в състав на РИК с докладчици 

колегата Стоянова и колегите Томов и Баханов. Мисля, че и при тях 

има такива преписки, свързани с районните избирателни комисии.  

Имате ли други предложения? Няма.  

Моля да гласуваме допълнението на дневния ред.  

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Продължаваме по дневния ред, но преди да се докладват 

проектите на решения, ще ви помоля да гласуваме изпращането на 

писмо до главния секретар на Народното събрание за предоставяне 

на подходяща зала, в която да бъдат провеждани преговорите от 

Комисията, определена във връзка обществената поръчка за 

машинното гласуване, и това помещение да се ползва до 

приключване на работата на определената комисия. В устен 

разговор имаме уверение за зала 142, където и днес работи 
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комисията, но все пак да си изпратим официалното искане към 

Народното събрание.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, 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.  

 

Продължаваме с доклад в четвърта точка:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА 

ПАРТИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ.  

Заповядайте, господин Ципов, с Вашия проект на решение.  

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

проект на решение относно заличаване на партията „Правото“ за 

участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.  

В Централната избирателна комисия на 27 февруари 2023 г. е 

постъпило заявление, подписано от     М.           П.         К. в 

качеството й на председател и представляващ партията за 

заличаване на регистрацията на партията за участие в изборите за 

народни представители на 2 април тази година. С Решение № 1669 

от 15 февруари на ЦИК партията бе регистрирана за участие в 

изборите за народни представители.  

Централната избирателна комисия намира, че искането за 

заличаване на регистрацията на партията е направено в срок, 

подписано е от представляващия партията. Същото е основателно, 

поради което са налице условията за заличаване на регистрацията на 

партията.  

И на съответните основания от Изборния кодекс и Решение 

№ 1595 от 6 февруари 2023 г. на ЦИК предлагам на вниманието ви 

следното решение:  
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Заличава регистрацията на партията „Правото“ за участие в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и анулира 

издаденото удостоверение под съответния номер от 15 февруари 

2023 г. Възстановява внесения депозит в размер на 2500 лв. в 7-

дневен срок от влизане в сила на решението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по така представения проект на решение? Няма.  

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.  

Решението е № 1706-НС/27-02.2023 г. 

 

Продължаваме с пета точка:  

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ, ОТНОСНО ПРОМЕНИ В 

СЪСТАВИТЕ НА РАЙОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ.  

Госпожо Стоянова, заповядайте.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

заявление с № НС-15-51 – заявление от      Е.       Г. за 

освобождаването й като член на Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски.  

Предлагам проект на решение относно промяна в състава на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски, по постъпила по електронната поща с вх. № НС-15-

51 от 27 февруари 2023 г. молба от       Е.      П.     Г. 

за освобождаването й като член на РИК в Десети изборен район – 

Кюстендилски.  

Предвид това обстоятелство и на посочените в проекта на 

решение правни основания от Изборния кодекс предлагам да бъде 

взето решение, с което Централната избирателна комисия 
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освобождава като член на Районна избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски,                 Е.          П.      Г. с посочено 

ЕГН и анулира издаденото й удостоверение.  

Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания?  

Моля да гласуваме така представения проект на решение.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 1707-НС/27.02.2023 г. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Във връзка с току-що приетото 

решение предлагам да бъде изпратено писмо до политическата сила, 

чието предложение е била госпожа        Г., която току-що 

освободихме – писмо с искане да направят ново предложение за 

член на Районна избирателна комисия – Кюстендил, на мястото на 

освободения току-що член.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме писмото.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Следващ докладчик – господин Томов. Заповядайте.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, постъпило е 

заявление с вх. № НС-11-17 от коалиция „Демократична България – 

Обединение“. Чрез пълномощник е подадено заявлението, в което се 

прави предложение за освобождаване на председателя на РИК от 

квотата на същата коалиция в 24 Изборен район – София, и се 

предлага нов човек за председател на комисията.  
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Проектът на решение е качен във вътрешната мрежа с 

проектен № 1681 от днешна датата в папка с моите инициали. Ще го 

резюмирам.  

Предложението е подписано от Александра Стеркова – 

упълномощен представител на коалиция „Демократична България – 

Обединение“. Предлага се на мястото на Борислав Георгиев Ганчев 

за председател на РИК – 24 София, да бъде назначен Петър Цанков 

Георгиев. Приложено е заявление от Борислав Ганчев за 

освобождаването му като председател на РИК – 24, с необходимите 

документи: диплома за завършено висше образование, приложено е 

и пълномощното в полза на Александра Стеркова.  

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6, и 

във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 предлагам да вземем решение да 

освободим като председател на РИК 24 – София, Борислав Георгиев 

Ганчев и да анулираме издаденото му удостоверение. И да назначим 

за председател на Районната избирателна комисия в Двадесет и 

четвърти изборен район Петър Цанков Георгиев, като на назначения 

председател на РИК да се издаде съответното удостоверение.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.  

Това е проектът, който предлагам за гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по така представения проект за решение за 

промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и 

четвърти район. Няма.  

Моля да гласуваме предложения 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 № 1708-НС/27.02.2023 г.  
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Следващ докладчик в тази точка е господин Баханов. 

Заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в моя папка е качен 

проект за решение относно поправка на техническа грешка в 

Решение № 1635-НС от 10 февруари 2023 г. относно назначаване на 

Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за 

изборите на 2 април.  

Докладвам ви, че по имейл е постъпило с вх. № НС-15-33 от 

24.02.2023 г. писмо от РИК – Пети изборен район, с което ни 

уведомяват, на първо място, че за двамата члена с посочени три 

имена и ЕГН, които са упълномощени да приемат бюлетината и 

изборните книжа в Пети район – Видински, и след това има молба да 

коригираме грешно написаното ЕГН на член на комисията на 

Владимир Цоков Иванов, като сме записали и ЕГН-то, което е 

правилно.  

Ще ви моля да погледнете проекта ми за решение, с което 

предлагам да допуснем поправка на техническа грешка в Решение 

№ 1635-НС от 10 февруари 2023 г., като посоченото ЕГН на 

Владимир Цоков Иванов, както е изписано, да се чете… Посочено е 

в решението как да се чете. Както и да се анулира издаденото 

удостоверение на същия и да се издаде ново с коригираното вярно 

ЕГН.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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.  

Решението е № 1709-НС/27.02.2023 г.  

Връщаме се в Доклади по административни преписки.  
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Колеги, във връзка с докладваното преди обяд от колегата 

Матева препис от решение по административно дело № 1744 по 

описа на Административен съд – София-град, за 2023 г. Запознахте 

ли се всички с решението?  

Моля за вашите изказвания или предложения по отношение 

на обжалването му.  

Господин Томов, заповядайте.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предлагам да не се обжалва това 

решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма.  

Предложението, което постъпи, е решението на 

Административния съд, да не се обжалва от Централната 

избирателна комисия.  

След като няма други предложения, подлагам на гласуване 

направеното от господин Томов предложение.  

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

Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – 6 (Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов и Севинч Солакова).  

Колеги, предложението на господин Томов не събра 

необходимото мнозинство.  

Продължаваме с доклади по т. 2.  

Госпожо Матева, заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предвид заличената регистрация 

на Политическа партия „Правото“, извършена с наше Решение 

№1659 от 14 февруари промяна в състава на коалиция „ВЪН от ЕС и 

НАТО“, ви предлагам да изпратим до всички районни избирателни 

комисии писмо, с което да ги уведомим за извършените промени.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме писмото до районните избирателни комисии.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам да изпратим във 

връзка с предстоящия жребий на 1 март списъка с  регистрираните 

партии коалиции с начина, заявен за изписване в бюлетината, за да 

могат да подготвят визуализацията на жребия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме писмото до „Информационно обслужване“ АД във връзка 

с жребия, който ще се провежда на 1 март.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо от 

Българската национална телевизия във връзка с тегленето на жребия 

на 1 март, вх. № НС-20-15 от 27 февруари. С това писмо ни 

изпращат списък на лицата, за които да осигурим възможност за 

достъп, за да могат да излъчват на живо по Българската национална 

телевизия жребия за номерата в бюлетината, както и за различните 

форми за представяне на кандидатите по БНТ и БНР.  

За сведение и към директора на дирекция „Администрация“ 

за изпълнение.  

Колеги, докладвам ви искане от адвокат        К.         Г., вх. 

№ НС-22-74 от 26 февруари тази година. Към искането е приложено 

съдебно удостоверение по гражданско дело № 10902 от 2022 г. на 

Районен съд – Пловдив и се твърди, че делото се движи по реда на 

бързото производство и се моли удостоверението да бъде изпратено 

не по-късно от 7 март, тъй като съдебното заседание по делото е 

насрочено за 8 март.  
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Съгласно съдебното удостоверение се изисква Централната 

избирателна комисия да снабди Пловдивски районен съд, посочения 

състав по делото, по което ви казах, с резултатите от 

парламентарните избори, проведени през месеците април, ли и 

ноември 2021 г., но само на коалиция „БСП за България“ по области 

и в частност колко мандата има спечелени за всяка област.  

Докладвам ви го, защото, първо, резултатите са публикувани 

на нашата страница, резултатите са по много мандатни избирателни 

райони, по партии, има броя на мандатите и цялата тази информация 

я има на интернет страницата на ЦИК. За всеки един от трите избора 

през 2021 г. Централната избирателна комисия е взела решение и е 

обявила броя на мандатите за всяка партия и коалиция във всеки 

МИР. Всъщност ви предлагам да решим дали да не изпратим 

информация в този смисъл, или примерно да насочим към линкове – 

да напишем с кои номера решения са взети те и да ги насочим към 

линкове.  

На мен ми се струва, че доколкото адвокат Гьошев е бил 

досега няколко пъти член на районна избирателна комисия, не успях 

да проверя дали сега е член на районна избирателна комисия, той 

много добре знае къде се намират резултатите в изборите.  

Докладвам го само за запознаване и ще ви предложа на 

следващото заседание проект на отговор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в Административни преписки – господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-08-212 от 24.02.2023 г. от 

Национална агенция за приходите, Териториална дирекция на НАП 

– София, подписано от заместник-директора на ТД НАП – София, е 

постъпило писмо, препращане на съдебен акт за налагане на 

наказание „лишаване от право да заема длъжност, свързана с 

упражняване на избирателни права на гражданите“ на осъдено лице. 

С това писмо ни информират, че при тях в ТД на НАП – София, е 

получено писмо от Районна прокуратура – Благоевград, с което е 



31 

изпратено протоколно определение по описа на Районен съд – 

Благоевград, с цитирания съдебен акт на осъдено лице с наложено 

наказание „лишаване от право да заема длъжност, свързано с 

упражняването на избирателни права на гражданите в срок от 

18 месеца“, съгласно чл. 236, ал. 1 от Закона за изпълнение на 

наказанията, наказанието „лишаване от права“ да се заема 

определена държавна или обществена длъжност се изпълнява от 

органите, които избират или назначават съответните длъжностни 

лица. И предвид разпоредбите на изборното законодателство, което 

регламентира назначаването на районни и секционни избирателни 

комисии, доколкото НАП нямат компетентност по изпълнение на 

така наложеното наказание, ни изпращат горепосочения съдебен акт 

за предприемане на действия по компетентност и са ни изпратили 

копие от Районна прокуратура – Благоевград, и протокола от 

съдебното заседание, с което са определени на едно лице наложено 

наказание „лишаване от права да заема държавна или обществена 

длъжност, свързана с упражняване на избирателни права на 

гражданите“ в срок от 18 месеца.  

След извършена проверка в регистрите на Централната 

избирателна комисия, където се води такъв регистър за лица, 

лишени от право да заемат обществена и държавна длъжност, се 

установи, че лицето, за което ни е изпратено писмото от ТД НАП, 

вече е записано в регистрите към Централната избирателна комисия 

по изпратено от Районна прокуратура и от Районен съд – 

Благоевград, до Централната избирателна комисия информация за 

наложеното наказание на това лице.  

Подготвил съм писмо до госпожа         А.           Д. – 

заместник-директор на ТД НАП, можете да го погледнете във 

вътрешната мрежа, с което я информирам, че с настоящото ги 

уведомяваме, че горепосоченото лице е вписано в регистъра на лица, 

лишени от право да заемат държавна или обществена длъжност, 

който се води към Централната избирателна комисия, в срок от 

18 месеца – до 31.07.2024 г. Предлагам да им отговорим, те са ни го 
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препратили за изпълнение, но да имат информация и те. Благодаря 

ви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, за сведение вх. № ПВР/НС-69 

от 24.02.2023 г. Временно изпълняващият длъжността на община 

Разлог ни изпраща протокол и заповед за отваряне на запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г. и 

произведени на 14 ноември 2021 г. и нов избор за президент на 

21 ноември 2021 г. Във връзка с извършена проверка по преписка на 

РУ на МВР – гр. Разлог, се е наложило отварянето на помещението с 

цел прибиране на оригиналите на избирателните списъци. За 

сведение. Благодаря ви.  

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, тъй като 

ми е дадена думата, правя искане за допълване на дневния ред с нова 

точка, а именно: Регистрация на неправителствени организации за 

участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам да допълним дневния 

ред с искане за изплащане на възнаграждение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения по дневния ред има ли?  
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Предлагам ви предложението на господин Баханов да е т. 6 – 

Проекти на решения за регистрация на наблюдатели. И т. 7 да бъде – 

Изплащане на възнаграждения на ОИК.  

Господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Проект на решение за регистрация 

на международни наблюдатели.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точката за 

наблюдатели може да бъде. По т. 6 докладчици са господин Баханов 

и господин  Георгиев. И т. 7 – Изплащане възнаграждения на ОИК с 

докладчик колегата Ганчева.  

Други предложения, колеги? Няма.  

Моля да гласуваме допълването на дневния ред.  

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, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Продължаваме с доклади по точка втора.  

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

преписка с вх. №МИ-15-120-7 от 27-и, която ви докладвам за 

сведение и класиране, съобразно наше решение в деловодството. 

Става въпрос за прекратява предсрочно на пълномощията на 

общински съветник и се обявява следващия. Като прави 

впечатление, че придружителното писмо е само от председателя на 

Общинската избирателна комисия и не е подписано по надлежния 

ред. Може би трябва да обърнем внимание въобще на комисиите да 

подписват и това е в правилата на Изборния кодекс. За сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря Ви. Колеги, докладвам ви 

за сведение постъпило писмо в Централната избирателна комисия с 

вх. № НС-11-16 от 25 февруари, което е адресирано до Районна 
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избирателна комисия – Русе, с копие до Централната избирателна 

комисия. Съдържащото се като приложение в електронното писмо е 

обозначено като жалба от представляващ коалиция „Български 

възход“, относно незаконосъобразността на проведените 

консултации за разпределение на СИК на територията на община 

Ветово.  

Тъй като същото е адресирано в копие до Централната 

избирателна комисия, ви го докладвам за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Георгиева, 

заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-

06-41 от 27 февруари. Това е преписка, която сме получили от 

община Шумен, във връзка с предоставяне на Областна дирекция на 

МВР – Шумен, сектор „Противодействие на икономическата 

престъпност“ по извършване на проверка на изборни книжа и 

материали, във връзка с което е отворено запечатано помещение. 

Копирани са изисканите от Районна прокуратура – Шумен, изборни 

книжа и отново е запечатано. Докладвам ви го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров, заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с вх. № НС-22-75 от 

26 февруари е дошло едно писмо. То е като сигнал от господин   П. 

Т., който ни е илюстрирал как не трябва да се излагат на 

публично място избирателните списъци.  

Предлагам, тъй като се отнася до квартал „Редута“, да го 

препратим по компетентност на 24 РИК за предприемане на 

действие.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме 

писмото до 24 РИК.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-15-

31 от 24 февруари – писмо от Районна избирателна комисия – 

Силистра, аналогично на писмото, получено от имейла на Районна 

избирателна комисия в Стара Загора, подписано с електронния 

подпис, който се предоставя на районните избирателни комисии, 

най-вероятно от „Информационно обслужване“. Може би това 

трябва да проверим – кога, как се изготвят и предоставят тези 

електронни подписи. Може би дори трябва да се постави въпросът 

кога е решено на Районна избирателна комисия на едно лице да се 

изготви и предостави такъв електронен подпис. Свързано е отново с 

въпроси относно възнагражденията на районните избирателни 

комисии, определени с Решение № 1586.  

Заедно с това ви докладвам за запознаване всички писма, 

които са събрани в една обща електронна папка в папка с моите 

инициали, от районните избирателни комисии отново с поставени 

такива въпроси. Днес ви го докладвам за запознаване.  

Във вътрешната мрежа трябва вече да е качено и писмо с вх. 

№ НС-03-24-1 от 27-и от главния секретар на Министерския съвет в 

отговор на нашето писмо по техния проект относно 

организационните и технически дейности по осигуряване на изборни 

книжа и материали и направените предложения от Централната 

избирателна комисия. Пишат в писмото, че изпращат коригиран 

вариант на проекта на писмо, съобразно бележките на комисията.  

По отношение на бележките, че може да бъдат ангажирани 

при необходимост с допълнителни въпроси, свързани с машинното 

гласуване, видеонаблюдението и епидемичната обстановка, те са 

добавили един последен абзац в проекта на писмо, който е 

представен с това съпроводително.  

По отношение на предложението ни в т. 3.3 изрично да бъде 

указано, че избирателните кутии са прозрачни и са както за 
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хартиените бюлетини, така и за бюлетините от машинно гласуване, 

моля да видите редакцията им в т. 3.3 на стр. 6. Написали са, че 

предоставят избирателни кутии, в скоби са уточнили, че е отделна 

кутия за всеки от начините на гласуване – хартиено, би трябвало да 

бъде и машинно.  

Поради факта че все още не е изпратено писмото и ни е 

изпратено за съгласуване, аз ви предлагам да изпратим писмо, с 

което съгласуваме предложения проект, като уточняваме за 

избирателните кутии в т. 3.3 да се добави, че са прозрачни, за да не 

се налага допълнително да се дават и указания както от страна на 

администрацията на Министерския съвет, така и в Централната 

избирателна комисия.  

Вече не правим бележката, че не сме проверили за 

технически грешки, но и те са обърнали внимание на всички, че при 

изготвянето трябва да се съобразяват с решенията на ЦИК, 

включително решенията за промени в съответните книжа, както и с 

обнародването в „Държавен вестник“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля да гласуваме.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана 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.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от ГД 

ГРАО с вх. № ПВРНС-04-3 от 27 февруари. Помните, че по 

отношение на едно лице, за което сме подали сигнал до Районна 

прокуратура за образуване на производство за извършване на 

проверка за гласуване в нарушение, се установи, че лицето е 

включено в избирателен списък в секция извън страната. При 

проверка в „Информационно обслужване“ се оказа, че лицето е 

подало заявление по електронен път и по тази причина при 
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подаването е извършена автоматична проверка. Потвърдено е 

заявлението и затова лицето е включено в избирателен списък.  

Тъй като това постави доста сериозни въпроси по отношение 

на това защо същото тогава е включено в списъка, предоставен от 

ГД ГРАО, на лицата, гласували в нарушение, изпратихме писмо до 

ГД ГРАО с искане за извършване на проверка и изразяване на 

становища. В писмото с този номер сме получили резултатите от 

извършената проверка. Оказва се, че лицето е родено в България 

като български гражданин през 1954 г. През 1978 г. се изселва в 

Република Турция. С писмо през 2021 г. Министерството на 

правосъдието уведомява община Нови пазар, че лицето е загубила 

българско гражданство с факта на изселването си, считано от 

13 януари 1978 г. и следва да предприеме действия по 

компетентност за заличаване на вписване на лицето като български 

гражданин в регистъра на населението. Лицето подава заявление за 

гласуване извън страната на 13 октомври 2021 г. Към тази дата 

лицето фигурира в регистъра на населението като български 

гражданин и съвсем добросъвестно лицето отива да гласува в секция 

извън страната, след като е включено в избирателен списък и към 

датата на подаване на заявлението е фигурирало в регистъра на 

българските граждани. Масивите за отпечатване на избирателните 

списъци са изготвени на 1 ноември 2021 г. за изборите за народни 

представители и за президент и вицепрезидент, и на 9 ноември за 

изборите за президент и вицепрезидент. В тези избирателни списъци 

вече лицето не фигурира, тъй като информацията за гражданството е 

актуализирана междувременно.  

Докладвам ви го за запознаване, тъй като ние сме изпратили 

сигнала до прокуратурата въз основа на данните, получени от ГД 

ГРАО. На ГД ГРАО трябва да се обърне внимание, че тези факти 

трябваше да бъдат отбелязани в писмото, с което ни се изпраща 

списъка на лицата, гласували в нарушение. За запознаване ви го 

докладвам, но считам, че след като едно лице е включено в 

избирателен списък, нито една избирателна секция не може да му 
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откаже да упражни правото си на глас, а вече в кой момент се прави 

актуализация е въпрос на органите, административните служби и не 

касае избирателното право, упражнено по реда на Изборния кодекс.  

За запознаване ви го докладвам, защото днес се получи 

отговорът от ГД ГРАО.  Може би за обсъждане на работна група, за 

да преценим как отговаряме на прокуратурата и на Районното 

управление на МВР.  

Колеги, с вх. № НС-15-30 от 24 февруари сме получили 

искане от РИК – Бургас, за разрешение за допълнителен брой 

специалисти към Районната избирателна комисия. Тъй като е 

посочено в тяхното писмо, че тези специалисти ги искат във връзка с 

осигуряването на излъчването в интернет на картина и звук, както и 

видеозапис от преброяването на гласовете, не правя предложение за 

разрешение. Докладвам ви го за запознаване, за да можем да 

преценим дали да не изпратим на всички районни избирателни 

комисии писмо, в което да укажем, че специалистите, които ние 

разрешаваме да бъдат привлечени за подпомагане на районните 

избирателни комисии, са при изпълнение на техните правомощия. И 

с оглед на това, че общинските администрации може би са 

натоварени със задачи по предоставяне на информация, свързана с 

интернет осигуреност на територията на съответната секция, не 

виждам правомощия на районната избирателна комисия в тази 

връзка. Дали да напишем едно писмо до всички районни 

избирателни комисии и допълнително да преценим?  

Колеги, за сведение ви докладвам от областния управител на 

област Ямбол, вх. № НС-05-12-4 от 27-и, адрес за съхранение на 

изборни книжа и бюлетини, който ние ще считаме и за адрес за 

доставка, ако не получим допълнително писмо от областния 

управител.  

Вх. № НС-22-78 от 27 февруари. Получили сме писмо по 

електронната поща от    И.       С., който ни казва, че трябва да 

представи удостоверение пред работодател, че има право да гласува 

в България. Установил, че ГРАО не издава подобни документи. Има 
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ли възможност да получа това удостоверение или някакъв друг 

документ от вас?  

Докладвам ви го за сведение, защото Централната 

избирателна комисия, след като не съставя, не отпечатва 

избирателните списъци, още по-малко може да удостовери лицето 

включено ли е в избирателен списък, но с оглед на това, че такива 

въпроси получаваме, включително искания за представяне на 

документи, да преценим дали да не включим в рубриката „Въпроси 

и отговори“ един такъв въпрос с указание как да се снабдяват с 

информация, свързана с включването им в избирателните списъци.  

Колеги, от областния управител на Шумен сме получили 

информация за адрес за съхранение на отпечатаните хартиени 

бюлетини и други изборни книжа. С това писмо те ни предоставят 

информация по осигуряване на други материали, свързани с 

изборния процес. За сведение ви го докладвам – вх. № НС-05-12-5.  

Колеги, получили сме писмо с вх. № НС-15-32 от 

24 февруари за промяна на адрес на секция в община Рудозем. Тъй 

като въз основа на извършената проверка се вижда, че тази 

избирателна секция не е включена в списъка на секциите с машинно 

гласуване, докладвам ви го за сведение, има достатъчно време за 

уведомяване на „Информационно обслужване“ при параметризиране 

на списъка на секциите за съответния район.  По тази причина 

остава за сведение в Централната избирателна комисия.  

Докладвам ви писмо с вх. № НС-26-13 от 24 февруари. 

Писмото е от Печатницата на БНБ. Нямат бележки по техническите 

характеристики на бюлетините, чийто проект изпратихме за 

изразяване на становище.  

Вх. № НС-04-19 от 24 февруари от главния секретар на 

Министерството на финансите. Получили сме списък на лицата, 

които ще извършват контрол при отпечатването и предаването на 

бюлетините за гласуване в изборите за народни представители на 2 

април. За сведение.  
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Представям на вниманието ви докладна записка, вх. № ЦИК-

09-58 от 24 февруари по постъпили фактури от А1 АД. Три броя 

фактури с посочени номера, въз основа на извършена проверка на 

така представените фактури. Предлага се ЦИК да одобри разхода и 

да разреши извършване на плащането. И сега виждам, че няма 

контролен лист и председателката няма да се съгласи. Отлагам го. 

Запознайте се, моля.  

Вх. № НС-05-13-3 относно организационно-техническата 

подготовка от областния управител сме получили информация за 

адреса на доставка на бюлетините. За сведение. Обобщената 

информация ще бъде представена на вниманието на Централната 

избирателна комисия.  

Колеги, докладвам ви приемо-предавателен протокол с вх. № 

ЦИК-00-103-1 от 26 февруари тази година. Приемо-предавателният 

протокол е подписан от фирмата доставчик на озвучителна система 

и госпожа       К.                 М.  Докладвам ви го за сведение. 

Обръщам внимание на администрацията, че във всички случаи, 

когато подписва за Централната избирателна комисия, трябва да има 

съответно решение за упълномощаване за това. Аз съм била 

докладчик по преписката. Вярно е, не съм докладвала за 

упълномощаване на представител на ЦИК, който да подпише за 

Централната избирателна комисия, но считам, че своевременно 

трябва да се направи предложение и за това ведно с докладната 

записка. Затова не ви предлагам за последващо одобрение този 

протокол, а само за сведение.  

Вх. № НС-22-73 от 26 февруари. Зададен е въпрос дали може 

за секретар в СИК да бъде назначен технически сътрудник на кмет. 

Предлагам все пак в рубрика „Въпроси и отговори“ изрично да 

кажем кои лица не могат да бъдат назначавани и кои лица могат да 

бъдат назначавани в секционна избирателна комисия, ако вече няма 

такъв въпрос. Ще направя проверка и ако няма ще предложа да се 

включи такъв въпрос.  
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Колеги, за сведение ви докладвам и за запознаване, и за 

размисъл писмо с вх. № НС-26-15 от 27 февруари от Печатницата на 

БНБ в отговор на нашето писмо за цена на ролка със защитена 

хартия за машинно гласуване.  

Писмо с вх. № НС-26-16 от 27 февруари пак от Печатницата 

на БНБ. Посочени са печатниците, които ще бъдат използвани като 

подизпълнител при производството на хартиените бюлетини. 

Направено е примерно разпределение по изборни райони кои 

печатници ще отпечатват хартиените бюлетини. За сведение на 

Централната избирателна комисия.  

На този етап приключвам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от община Якоруда с вх. № НС-06-31-2 от 27 февруари, с него 

ни уведомяват, че в общината има 16 избирателни секции с над 

299 избиратели и в тях трябва да има машинно гласуване.  

От ГД ГРАО са отпечатани избирателни списъци за община 

Якоруда за 14 секции. Две секции – 12-а и 16-а, са разкрити със 

заповед на кмета. Те са с над 299 избиратели, но за тях не са 

отпечатани отделни избирателни списъци.  

Поради горното предлагам с протоколно решение да добавим 

секции 12 и 16 в община Якоруда към избирателните секции с 

машинно гласуване, като по този начин броят на избирателните 

секции с машинно гласуване в страната става 9365. И също така 

корекцията да бъде отразена на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия в списъка на избирателните секции с машинно 

гласуване.  

Също така предлагам да изпратим информацията и за тези 

две секции на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството с молба за становище, аналогично на секциите за 

община Айтос.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз подкрепям предложението на 

господин Войнов, но, колеги, притеснява ме този факт, че не се 

отпечатват отделни избирателни списъци по секции. Може би е 

малко пресилено, но така или иначе наистина трябва да държим да 

имаме становище, което ясно да обяснява защо има такава пречка за 

отпечатването на избирателните списъци, при положение че 

избирателните списъци се съставят от общинските администрации и 

само се отпечатват от ГД ГРАО. И в този смисъл аз лично не виждам 

причини общинската администрация да получава един общ списък и 

да разделя списъка, за да го предоставя на отделни секции. Считам, 

че това може да се изчисти. Ако досега не е имало време на 

предходните избори, защото това са все общини, за които 

допълнително получаваме данни, че трябва да ги добавим в списъка 

с машинното гласуване, поне сега би трябвало да има достатъчно 

време за ГД ГРАО да отпечата избирателните списъци за отделните 

секции.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля да гласуваме така предложеното писмо, което да бъде и 

в копие до директора на Главна дирекция ГРАО.  

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.  

 

Колеги, продължаваме с шеста точка:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ.  

Господин Георгиев, имате ли готовност?  
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Постъпило е писмо с вх. № НС-04-

01-84 от 27 февруари 2023 г. от Министерството на външните 

работи, към което е приложено искане за регистриране на 

международни наблюдатели на представители на Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа, Бюрото за демократични 

институции и права на човека към организацията.  

Предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 14 и останалите 

относими членове от Изборния кодекс, и Решение № 1607-НС от 9 

февруари на ЦИК, Централната избирателна комисия да реши, че 

регистрира като международни наблюдатели в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. следните лица – записани общо 28. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър и 

да се издадат удостоверения на регистрираните наблюдатели.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, малко по-

късно ще се върнем да подложа на гласуване този проект на 

решение.  

Господин Баханов, заповядайте за проекта на решение за 

регистрация на наблюдатели.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в моя папка има проект на решение относно регистрация на 

сдружение „Ад унитатем“ за участие с наблюдатели в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е заявление с вх. № 5 от 27 февруари 2023 г. от 

сдружение „Ад унитатем“, представлявано от Лилия Димитрова 

Ангелова-Несторова, за участие в регистрация с наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Към 

заявлението са приложени: пълномощно от Лилия Димитрова 

Ангелова-Несторова, която представлява сдружението, в полза на 20 

лица, представители на сдружение „Ад унитатем“; и декларация по 

образец – Приложение № 35-НС от изборните книжа – 20 броя; 

както и списък с имената и единния граждански номер на изрично 

упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани 

като наблюдатели за страната в изборите за народни представители 
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на 2 април, като списъкът е представен на хартиен носител и в 

електронен вид на технически носител в ексел формат.  

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска 

цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за 

извършване на дейност в обществена полза. И в целите е записано: 

да съдейства за защитата на политическите права на гражданите, 

както и да съдейства за подобряване и гарантирането на протичането 

на прозрачен и честен изборен процес при провеждане на 

политическите избори и референдуми.  

Централната избирателна комисия приема, че е спазено 

изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1607-НС от 

9 февруари 2023 г., което се установява от извлечението от 

Агенцията по вписванията за сдружението. 

Върната е проверката, от която се установява, че към за 20-те 

лица, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели на 

сдружението, че към дата на регистрация 19 от лицата отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс, а едно лице е с установено 

несъответствие.  

С оглед изложеното и докладвано дотук предлагам 

Централната избирателна комисия, след като вземе предвид, че са 

изпълнени изискванията на закона и са представени всички 

изискуеми документи, както и резултата от докладваната преди 

малко от мен проверка, на основание разпоредбите на Изборния 

кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г., предлагам 

Централната избирателна комисия да вземе решение, с което да 

регистрира сдружение „Ад унитатем“ за участие с наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 април като българска 

неправителствена организация, както и да регистрира като 

наблюдатели за страната 19 упълномощени представители на 

сдружението както следва. Изброени са в таблица 19 лица с 

посочени имена и ЕГН. Регистрираните наблюдатели да се впишат в 

публичния регистър и им се издадат съответните удостоверения.  
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по проекта на решение? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 1710-НС/27.02.2023.  

Колеги, връщаме се на доклада на господин Георгиев за 

регистрация на международни наблюдатели. Той докладва проекта 

на решение.  

Моля, ако имате изказвания по текста с проектен № 1685?  

Колеги, моля режим на гласуване по 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 № 1711-НС/27.02.2023 г.   

 

Продължаваме със седма точка:  

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА 

ОИК.  

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение, постъпило от Общинска избирателна 

комисия – Аврен. Искането е за проведено заседание на комисията 

на 24 февруари от председател, заместник-председатели – двама, 
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секретар – един, и осем члена. Общата сума ведно с осигурителните 

вноски е 661 лв. и 1 ст.  

Преписката е окомплектована съобразно изискванията на 

закона и наше решение, като има и контролен лист за предварителен 

финансов контрол с положително становище за изплащане.  

Предвид което ви предлагам да приемем протоколно 

решение, с което да одобрим така докладваното от мен искане за 

изплащане на възнаграждение на Общинска избирателна комисия – 

Аврен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване  по предложението за изплащане 

на възнаграждения на ОИК – Аврен.  

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.  

 

Колеги, продължаваме с трета точка от дневния ред:  

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.  

Господин Томов, заповядайте.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Докладвам писмо с вх. 

№ НС-00-41 от 24 февруари, то е от „Информационно обслужване“, 

подписано от        И.          Г., който ни уведомява, че във връзка с 

наше писмо № НС-00-40 е добавено мястото Виена (Посолски 

комплекс) – ПК, Нашмарт, в списъка с места за гласуване извън 

страната. За сведение.  

Пристигнала е новата петъчна таблица съгласие от 

Министерството на външните работи с писмо с вх. № НС-01-14/2 от 

24 февруари. Приложен е и списък с текущата ситуация по даване на 

разрешение. Няма случай на отказано разрешение в сравнение с 
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предишната справка. До момента все още има около десетина 

държави, за които няма информация за дадено разрешение в тази 

справка.  

Докладвам писмо с вх. № НС-04-01-13 от 24 февруари. 

Писмото е от Генералното консулство във Франкфурт на Майн, 

препратено ни е от работна група „Избори“. В него се прави 

предложението в гр. Майнт, попадащ в зоната на Генералното 

консулство във Франкфурт, поради неголемия брой гласували – 

общо 431 на предишните избори, да се образува една секция, да 

няма втора секция. Докладвам го засега за сведение. Ще се върнем 

към него, когато обсъждаме въпроса за решението по чл. 12.  

Докладвам също писмо с днешна дата – вх. № НС-04-01-13, 

което изразява становището на Генералното консулство в Мюнхен, и 

на Посолството в Берлин относно две предложения, които съм 

докладвал по-рано също за сведение, за разкриване на секции в 

градовете Манхайм и Мьонхенгладбах. Становищата и на 

Генералното консулство, и на Посолството са отрицателни преди 

всичко, защото… Извинете, колеги, че прекъснах за секунда. Исках 

да кажа, че главните аргументи и в грамата на Посолството, и тази 

на Консулството в Мюнхен са, че има ясна дефиниция от германска 

страна за това, че не могат да бъдат разкрити секции в повече от 40 

места във Федерална република Германия и всяко искане на 

допълнителни места няма да доведе до възможност да бъде 

удовлетворено.  

Тези две становища също докладвам за сведение.  

Писмо от Георги Стоев с вх. № НС-22-79 от днешна дата. Ще 

го прочета, то е кратко:  

„Здравейте! Очаква се да взема участие в изборния процес 

като служител в публичната администрация и член на СИК в район 

Измир. Доколкото съм запознат, мога да вляза в страната с лична 

карта за периода от няколко дни за произвеждане на изборите, но не 

съм убеден доколко участието в изборния процес само с лична карта 

и без задграничен паспорт няма да се препятства. Моля за указания.“  
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Аз предлагам това писмо да го препратим по компетентност 

на Работна група „Избори“, доколкото те са в състояние да кажат 

създава ли това проблем или не. Не би трябвало да създава. От 

гледна точка на участието в изборния процес няма проблем с лична 

карта…  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението това писмо да се изпрати по компетентност на 

Работна група „Избори“ към Министерството на външните работи 

имате ли други предложения? Няма.  

Моля да гласуваме. За писмо с вх. № НС-22-79 от 27 

февруари става въпрос.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия. Насрочвам 

следващото за утре – 28 февруари, от 13,30 ч. Благодаря.  

 

(Закрито в 16,44 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

Стенографи:  

  Стефка Аличкова  

  

Нина Иванова 


