
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 320 

 

На 28 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно приемане на Правила за 

отразяване от Българската национална телевизия и Българското 

национално радио на проявите на кандидатите за народни 

представители в изборите за народни представители  на 2 април 

2023 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните 

комитети, по време на предизборната кампания. 

   Докладва: Димитър Димитров 

2. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, 

 Димитър Димитров, Цветанка Георгиева, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, 

Красимир Ципов, Севинч Солакова 

4. Проект на решение относно условията и реда за участие на 

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

   Докладва: Любомир Георгиев 
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ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Росица Матева, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Севинч Солакова, Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов.  

 

Заседанието бе открито в 13,55 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги. 

Десет членове на Централната избирателна комисия сме в залата – 

имаме кворум за провеждане на заседание. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на  

28 февруари 2023 г.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно приемане на Правила за 

отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите за народни 

представители в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните 

комитети, по време на предизборната кампания с докладчик 

господин Димитров. 

2. Доклади по дела, жалби и сигнали  с докладчик  госпожа 

Матева. 

3. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева, господин Войнов, господин Димитров, госпожа 

Георгиева, господин Георгиев, госпожа Стойчева, господин Ципов и 

госпожа Солакова.  
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Имате ли предложения по дневния ред? Няма. 

Моля да гласуваме дневния ред, като при необходимост той 

ще бъде допълнен. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА 

ПРАВИЛА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ ОТ БНТ И БНР НА ПРОЯВИТЕ НА 

КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА 2 ФЕВРУАРИ 2023 Г., РЕГИСТРИРАНИ ОТ ПАРТИИТЕ, 

КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ, ПО ВРЕМЕ 

НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ.  

Заповядайте, господин Димитров, в точка първа с Вашия 

проект на решение. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател!  

Колеги, в моята папка има два документа. Единият е проект 

за решение за приемане на правила за отразяване от Българска 

национална телевизия и Българско национално радио проявите на 

кандидатите за народни представители за изборите на 2 април 

2023 г. 

Общото основание е чл. 57, ал. 1, т. 22 във връзка с чл. 89, 

ал. 3 от Изборния кодекс. Правилата са онова, което е продължение 

към това решение, което ви изчетох. Така сме ги приемали и преди. 

Правилата са подробни. На практика сме допълвали. Освен че 

допопълвахме 2021 г., след като бяха приети, има една малка 

поправка за равното участие на всички, които имат регистрирани 

кандидати в 31 района. 
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Предлагам, колеги, да погледнете проекта - не би трябвало да 

има грешки - и да приемем тези правила, както и решението, с което 

ги утвърждаваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля по 

проекта на решение имате ли изказвания? Колеги, имате ли 

изказвания по проекта на решение? Няма. 

Моля да гласуваме.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението е с № 1712-НС/28.02.2023 г. 

 

Преминаваме към точка трета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

продължаващата работа на Комисията по обществената поръчка с 

предмет „Дейности по осигуряване на машинното гласуване за 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г.“ предлагам да 

вземем протоколно решение за предоставяне на проект за договор на 

участника „Сиела Норма“ АД. 

Проектът се намира във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля за протоколно решение за проект на договор, който да 

бъде предоставен от комисията, определена по Закона за 

обществените поръчки, на участника в обществената поръчка. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).  

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпила е докладна 

записка от директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-

09-59 от 27.02.2023 г. Тя е относно предложение за сключване на 

договор с външен експерт, който да участва в комисията по Закона 

за обществените поръчки за изборите за народни представители на 

2 април 2023 г.  

Става дума за Благовест Кирилов, който беше предложен от 

министър Демерджиев и с протоколно решение беше включен в 

комисията, която да извърши подбор и да проведе договаряне с 

участниците в обществената поръчка с предмет „Дейности по 

осигуряване на машинното гласуване в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г.“ 

Изготвен е проект на договор между Централната 

избирателна комисия и      Б.              К. с размер на 

възнаграждението 500 лв. 

Предлагам да вземем решение за сключване на договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да одобрим направеното предложение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

община Гърмен с вх. № НС-15-54 от 27.02.2023 г. Уведомяват ни, че 

в с. Долно Дряново нямало улична мрежа и ГД ГРАО е изготвил 
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един общ списък за избирателите, от който общината разделя 

избирателите на две части. Със заповед на кмета са образувани две 

избирателни секции – 8-ма и 9-та. В едната има 575 избиратели, а в 

другата – 441. Необходимо е машинно гласуване и за двете секции. 

Поради горното предлагам да включим избирателна секция 

№ 011300009 в списъка на избирателните секции с машинно 

гласуване, като по този начин броят на секциите с машинно 

гласуване в страната в списъка става 9366 и тази корекция да бъде 

отразена на интернет-страницата на ЦИК в списъка на 

избирателните секции с машинно гласуване. 

Предлагам също така да изпратим писмото на МРРБ с копие 

до ГД ГРАО. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

община Хасково с вх. № НС-06-4-327.02.2023 г. С него ни 

уведомяват за промяна на адреса на избирателна секция 

№ 293400104, като са посочили новия адрес. 

Предлагам с протоколно решение да направим корекция на 

адреса на секция № 104 в Хасково на интернет-страницата на ЦИК в 

таблиците „Адреси на избирателни секции“ и „Списък на 

избирателни секции с машинно гласуване“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, този доклад на  господин 

Войнов ми напомни да върна обратно на доклад една вчерашна 

преписка с промяна в адрес на секция, където бях направила 

проверка, че тя не е с машинно гласуване. 

Да присъединя предложението по вчерашната промяна в 

адреса в секция „Избирателни секции и адреси“, където да бъде 

променен адресът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме промяната в адреса на секциите – едната е 

с машинно гласуване, а другата с хартиена бюлетина. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последният ми доклад е по писмо от 

община Сатовча с вх. № НС-06-44 от 27.02.2023 г. С него ни 

изпращат заявка за 22 машини за гласуване за изборите на 2 април и 

една демо машина и може би със списък на секциите с машинно 

гласуване всичките посочени 21 секции са включени в списъка на 

избирателните секции с машинно гласуване, поради което предлагам 

да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се 

на точка втора: Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам ви във връзка с 

Решение № 1207 от 24.02.2023 г. на Административен съд – София-

град, което влезе в сила и с което е отменено Решение на ЦИК 

№ 1690 в частта, с която се утвърждават образци на изборни книжа – 
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Приложение № 81-НС, Приложение № 82-НС, Приложение № 83-

НС.  

Да вземем протоколно решение да заличим на нашата 

страница, да зачертаем, така, както правим, когато се отменени 

решения в частта, където е публикувано решението – приложението 

към решението, трите изборни книги, както и в раздела „Изборни 

книжа“, които са публикувани на нашата страница в раздел „Избори 

за Народно събрание – 2 април 2023 г.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направеното предложение има ли изказвания? 

Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа 

Матева. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Георги 

Баханов, Красимир Ципов).  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласувах против, тъй като, доколкото 

си спомням, на вчерашното заседание на Централната избирателна 

комисия беше направено предложение от колегата Томов това 

решение да не се обжалва. С гласуването, доколкото си спомням, 

това предложение за решение беше отхвърлено. Тоест би следвало 

това решение да се обжалва. Това е другото, което остава, след като 

Централната избирателна комисия не е взела решение да не се 

обжалва. Логичното беше да се обжалва. 

Затова гласувах против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължете, 

госпожо Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, вчера ви докладвах 

писмо с вх. № НС-22-30-74 от 24.02.2023 г. от адвокат Християн 

Гошев, с което ни се изпраща искане въз основа на издадено съдебно 

удостоверение от Районен съд – Пловдив, по дело № 10902/2022 г. 

Предлагам ви да изпратим писмо до Районен съд – Пловдив, 

по посоченото дело и по посочения входящ номер на съдебното 

удостоверение, с което да уведомим Районен съд – Пловдив, че 

изпращаме копия от решенията на Централната избирателна 

комисия, с които са обявени резултатите от изборите за Народно 

събрание, произведени на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г., а 

именно описаните решения – Решение № 2428 от 08.04.2021 г., 

Решение № 470-НС от 14.07.2021 г., Решение № 969-НС от 

18.11.2021 г., като посочим, че в тези решения са разпределени и 

мандатите за съответните 45, 46 и 47 Народно събрание и посочим, 

че тези решения са публично достъпни и на интернет-страницата на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против –  1 (Севинч Солакова).  

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е писмо 

от Административен съд – София-град, с вх. № НС-08-39 от 

28.02.2023 г., с което съгласно разпореждане на заместник-

председателя на Административния съд от днешна дата ни се 

изпраща копие от искова молба с вх. № 8357 от 28.02.2023 г. по 

описа на АССГ, подадена от Политическа партия Възраждане, за 
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незабавно комплектуване на административната преписка и 

изпращане на Административен съд -  София-град. 

Колеги, исковата молба се намира във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. Има доклад, като се изисква комплектуване 

на преписката. 

В момента го докладвам за сведение и преписката ще бъде 

комплектувана и внесена в Административен съд – София-град. 

Второ такова писмо ви докладвам от Административен съд –  

София-град, с вх. № НС-08-38/28.02.2023 г. Отново е по 

разпореждане на заместник-председателя на Административен съд – 

София-град, от 27.02.2023 г., с което ни се изпраща жалба с вх. 

№ 8205/27.02.2023 г. по описа на АССГ, подадена от         М.      Ф., 

за комплектуване на административната преписка. 

Жалбата е относно ненужните разходи от държавния бюджет 

за изборите 2023 г. 

Ще бъде комплектувана административната преписка и 

внесена в Административен съд – София-град. 

Колеги, последния доклад в тази точка е съобщение от 

Административен съд – София-град с вх. № НС-08-37 от 

28.02.2023 г. по дело № 1807 от 2023 г. На Централната избирателна 

комисия се съобщава Определение № 1787 от 27.02.2023 г. по 

делото, с което се оставя без разглеждане жалбата на фондация 

„Генерал Любен Гоцев“ срещу решение на Централната избирателна 

комисия № 1690/20.02.2023 г. относно утвърждаване на изборни 

книжа и материали и се прекратява производството по 

административно дело № 1807/2023 г. 

Докладвам го за сведение и публикуване в публичния 

регистър по жалбите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към точка трета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 



11 

 Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има 

едно искане от естонска неправителствена организация да 

наблюдава нашите избори догодина. Питат ни как става 

акредитацията на чуждестранни наблюдатели. Става чрез 

Министерството на вътрешните работи. Не съм оформил отговор, но 

това ще е по същество отговорът.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Моля да гласуваме препращането на писмото до 

министъра на външните работи. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).  

Колеги, извинявайте, отменям гласуването, тъй като аз 

обърках това, което трябваше да подложа на гласуване. 

 Господин Димитров, моля да повторите Вашето 

предложение. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моето предложение е в отговора да 

се поясни, че акредитацията на международни наблюдатели става 

чрез Министерството на вътрешните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, сега това 

предложение подлагам на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 
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Следващ докладчик е госпожа Георгиева. Заповядайте, 

госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам на 

вашето внимание въпроси и отговори. Файлът се намира в папка от 

днешно заседание, извън папките на членовете на Централната 

избирателна комисия. Въпросите, които ви предлагам да одобрим и 

да качим на страницата на Централната избирателна комисия, касаят 

изборния процес в страната и са обсъдени на работна група във 

вчерашния ден. Отразени са направените предложения и 

допълнения. 

Така че, моля да ги погледнете още веднъж и, ако няма 

възражения, да ги гласуваме. Да ги одобрим и да бъдат качени в 

рубриката „Въпроси и отговори“ на интернет-страницата на 

Централната избирателна комисия. Допълнително ще предложа за 

обсъждане въпросите, които касаят изборния процес извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Въпросите са тези, които бяха обсъдени. Нанесени са 

съответните корекции и в този вид, както ги предлага колегата 

Георгиева, да бъдат публикувани в рубриката „Въпроси и отговори“. 

Имате ли предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Следващ докладчик е госпожа Матева. Заповядайте, госпожо 

Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-10/27.02.2023 г., с което ни 

уведомяват, че ще имат заседание на Обществения съвет на 
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28.02.2023 г., вторник, от 17,00 ч., за което да бъде осигурен 

стенограф. Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви писмо от Българска национална телевизия с вх. 

№ НС-20-15/1 от 28.02.2023 г., с което се изпращат данни на 

служителите на БНТ, които ще отразяват жребия, който ще тегли 

Централната избирателна комисия утре. Докладвам го за сведение и 

към Красимира Манолова за организация.   

Колеги, докладвам ви за запознаване искане с писмо до ЦИК 

с вх. № НС-11-19 от 28.02.2023 г. Моля да се запознаете с него и с 

приложения към писмото един документ и да бъде обсъдено в 

работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Стойчева. Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във връзка с изпратени писма 

в Централната избирателна комисия сме получили медия-планове за 

отразяване на материалите от разяснителната кампания на 

Централната избирателна комисия за изборите, насрочени за 

2 април, придружени с оферта от „Дарик радио“ с вх. № НС-25-8 от 

24.02.2023 г., от БТВ Медия груп с вх. № НС-25-10 от 24.02.2023 г. и 

от Инвестор Медия груп с вх. № НС-25-11 от 24.02.2023 г.  

За улеснение на всички нас във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали има една подпапка, която се нарича „Обобщени – 

медии“. Можете да видите в обобщен вариант предложените за 

излъчване съответни канали или сайтове от телевизиите, цената, 

която се предлага, и може да се направи съпоставка с тази, която е 

била предложена от същите медии за изборите на 2 октомври 2022 г. 

За пълнота на доклада може би  господин Ципов ще се 

включи впоследствие, тъй като предложението на Нова 

Броудкастинг груп е в папката с неговите инициали. 

Моля, запознайте се, колеги, преди да минем към обсъждане. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Господин Ципов, 

заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-25-12 от 27.02.2023 г. Постъпило е ценово предложение за 

популяризиране на информационно-разяснителната кампания на 

Централната избирателна комисия в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. от „Нова Броудкастинг груп“ 

ЕООД. То включва също така и предложение на някои медии, които 

са част от медийната група, с приложен съответно медиен план за 

излъчването. В таблицата, за която колегата Стойчева спомена, в 

нейната папка от днес също фигурира какво е било ценовото 

предложение на медиите от медийната група на Нова Броудкастинг 

груп за изборите на 2 октомври миналата година в сравнение с 

предложението им за изборите за 2 април 2023 г. 

Моля да се запознаете и да обсъдим направените 

предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с докладите, които чухме току-що, и предоставените материали във 

връзка с постъпилите оферти от медиите, които ще излъчват нашите 

клипове от разяснителната кампания, ви предлагам да одобрим 

общия бюджет съгласно предложената таблица, за да може да се 

предприемат и следващите действия по сключване на договори със 

съответните медии. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, предлагам да одобрим с 

протоколно решение постъпилите оферти въз основа на 

предложените от медиите медия-планове за излъчване на 

материалите от разяснителната кампания. 

Повтарям още веднъж входящите номера: № НС-25-8 от 

24.02.2023 г. от Дарик радио, вх. № НС-25-11 от 24.02.2023 г. от 
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Инвестор Медия груп, вх. № НС-25-10 от 24.02.2023 г. от БТВ 

Медия груп . Моля колегата Ципов да допълни. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Както и вх. № НС-25-12 от 

27.02.2023 г. – предложението на Нова Броудкастинг груп. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Въз основа на тях да се пристъпи към 

изготвяне на проектодоговори с медиите, които ще бъдат обсъдени 

на заседание отново и ще бъдат подписани след одобрение от страна 

на Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания или предложения има ли? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

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

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че процедурата беше абсурдна. 

Одобря ли ценово предложение с този тип цени, това значи, че вече 

съм сключил договор. Не знам защо беше тази лозова вейка, че щяло 

да има някакви си допълнителни договори. Ние по същество 

одобрихме вече договорите. Предложение – прието!  

Освен това, обърнете внимание на някои от тези медии. Даже 

има и допълнителни малки думички, че, видите ли, вече съм се 

съгласил и с общите им условия. Да, има ги и такива. Тоест, вече и с 

общите условия се съгласих с това нещо, без даже и да ги знам какви 

са тези общи условия. 

Не може така! Трябва да се прецизира работата с тези 

медийни пакети и ЦИК да си защитава, колкото се може, повече 

интересите. А не по най-кратката линия, по авторитета и т.н., и т.н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стойчева. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-25-14 от 

27.02.2023 г. е получен медия-план за излъчване на клипове за 

разяснителната кампания на Централната избирателна комисия от 

Българско национално радио и с вх. № НС-25-13, също от 

27.02.2023 г., е получен медиен-план за излъчване на клипове от 

разяснителната кампания от Българска национална телевизия. 

Докладвам ги за сведение и за запознаване на Централната 

избирателна комисия. 

Докладвам също така и входящи номера НС-25-1 от 

17.02.2023 г., НС-25-9 от 24.02.2023 г. и  НС-25-7 от 24.02.2023 г. за 

сведение и за запознаване от Комисията. 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали с вх. 

№ НС-25-2/3 от 28.02.2023 г., съгласно утвърдения график можете 

да се запознаете с изпратените файлове с всички визии за банери с 

логото, което вече Централната избирателна комисия одобри. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка е госпожа Солакова. Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа – с 

това да започна – извън папките на членовете на ЦИК има една 

инструкция за експлоатация на новата озвучителна и звукозаписна 

система. Можете да обърнете внимание на функциите на бутоните, 

включително и на председателския. Докладвам го за сведение и 

запознаване. 

Връщам докладна записка с вх. № ЦИК-09-58 от 24.02.2023 г. 

по постъпили фактури от А1 – три броя, с посочени номера. 

Извършена е проверка и в докладната записка се изразява становище 

с предложение ЦИК да одобри разхода и да разреши извършването 

на плащането. По бюджета на ЦИК има средства по §10-20. 

Приложен е контролен лист за извършен предварителен 

контрол от финансовия контрольор относно законосъобразността на 

разхода. 
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Предлагам да одобрим предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов);  против –   няма. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, постъпило е писмо от 

областния управител на област Бургас с вх. № НС-05-

15/27.02.2023 г. То е адресирано до Централната избирателна 

комисия, до администрацията на Министерския съвет, до  господин 

Демерджиев като заместник-министър председател и министър на 

вътрешните работи, копие до Районната избирателна комисия – 

Бургас. Поставят се въпроси, които постъпват в областната 

администрация, основно свързани с искане за спешни указания 

относно параваните, които се поставят в помещенията за гласуване с 

хартиени бюлетини. 

Във вътрешната мрежа има проект на писмо. Предлагам ви, 

независимо че е адресирано до администрацията на Министерския 

съвет, за да сме сигурни, че главният секретар на Министерския 

съвет ще получи писмото, да изпратим по компетентност, като се 

позоваваме на разпоредбата на чл. 18, ал. 1, изречение второ от 

Изборния кодекс, доколкото се отнася до задължението на 

изпълнителната власт да осигури избирателните комисии с изборни 

книжа, материали и други консумативи, извън хартиените бюлетини 

и машините за гласуване. 

В тази връзка изрично да подчертаем, за да стане ясно на 

всички с оглед на това, че ЦИК приема традиционно решенията за 

размерите на кутиите за разписки от хартиените бюлетини, както и 
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торбите, чувалите, в които се съхраняват изборните книжа и 

материали. В исторически план тези размери, характеристики, 

всички тези параметри са по предложение на администрацията на 

Министерския съвет, утвърдени с решение на Централната 

избирателна комисия с оглед на общата компетентност на ЦИК като 

орган за управление на изборите и доколкото указанията на 

Централната избирателна комисия по прилагането на Изборния 

кодекс са задължителни за всички. 

Затова, ако искат да направят предложение ЦИК с решение да 

одобри конкретни параметри, нека да получим такова от 

администрацията на Министерския съвет.  

Проектът на писмо, както ви казах, е във вътрешната мрежа и 

е с копие до  господин Демерджиев, до областния управител и до 

Районна избирателна комисия – Бургас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма такива. 

Подлагам на гласуване направените предложения. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов);  против –   няма. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вчера ви докладвах писмото 

на Районната избирателна комисия – Бургас, с искане да разрешим 

съгласно т. 7.3 от Решение № 1586 допълнително двама специалисти 

– технически сътрудници към РИК. 

Предлагам ви изрично да уведомим Районната избирателна 

комисия, че им даваме разрешение, като посочим, че основанието за 

това е с оглед на предвидените задачи, които ще изпълняват тези 

допълнително привлечени специалисти – технически сътрудници, а 

именно заедно с общините да обиколят секциите в общините в 
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област Бургас, за да установят дали има интернет-връзка с оглед на 

видео заснемането и видео излъчването.  

В тази връзка съм подготвила проект на писмо до Районна 

избирателна комисия – Бургас, което се намира във вътрешната 

мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов);  против –   няма. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с постъпилите 

писма, някои подписани с електронен подпис на съответната РИК, 

други са подписани от председател и секретар, а именно  под 

инициативата на РИК – Стара Загора, а именно РИК – Бургас, РИК – 

Велико Търново, РИК – Видин, РИК – Враца, РИК – Кърджали, РИК 

– Кюстендил, РИК – Ловеч, РИК – Перник и РИК – Пазарджик, РИК 

– Пловдив и РИК – Пловдивски, РИК – Силистра, РИК – 23, РИК – 

26 е само е-mail, РИК – 29 и РИК – 30, днес се получиха две писма 

от Районната избирателна комисия – Добрич. 

Другите писма, знаете, че са във вътрешна мрежа в папка 

„Становища РИК по Решение № 1586“. Към това писмо на РИК – 

Добрич, в списъка допълвам и по отношение на РИК – Смолян. 

Тъй като ги разгледахме в работна група, предложението е да 

се изпрати писмо до министъра на финансите, тъй като Централната 

избирателна комисия има правомощия по Изборния кодекс да 

определи възнагражденията на членовете на избирателните комисии 

и на специалистите към тях, но, разбира се, съобразявайки се с 

възможностите на бюджета. 
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В тази връзка да изпратим писмо до министъра на финансите 

и конкретно да поставим въпрос за възможността за увеличение на 

възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии  

и на специалистите към тях, определени с Решение № 1586. 

В случай на такава възможност по бюджета, Централната 

избирателна комисия да направи допълнително обсъждане 

съобразно възможностите на бюджета.  

Това, което искам да кажа към настоящия момент, е, че 

възнагражденията на районните избирателни комисии, тъй като 

техният размер не е посочен в Изборния кодекс, с оглед на това 

считам, че отговарят на изпълняваната работа като обем, 

отговорности на районните избирателни комисии, както и на 

специалистите, които подпомагат дейността на РИК. 

Проектът на писмо до министъра на финансите е във 

вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

има ли изказвания или предложения? 

Моля да гласуваме изпращането на писмото. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);  

против –   няма. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, запознавам ви с докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-54-1. Това е допълнителна докладна 

записка към докладна записка с вх. № ЦИК-09-54 от 22.02.2023 г. по 

повод искане от „Информационно обслужване“ АД за издаване на 

удостоверение по изпълнение на Договор № 10 от 2022 г. относно 

поддръжка на програмен продукт за електронна система за 

управление на документи. 
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В тази връзка с докладната записка от 22 февруари 2023 г. е 

посочено, че се представя корекция на удостоверението. То е само 

във връзка с изпълнението и не включва частта относно препоръка 

като партньор по изпълнение на подобен предмет договори с оглед 

това, че „Информационно обслужване“ АД не поддържа такъв 

програмен продукт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 1 

(Росица Матева).  

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, има две докладни записки. Те 

са с вх. № ЦИК-09-41 от 09.02.2023 г. и № ЦИК-09-41/1 от 

27.02.2023 г. Те са по повод на постъпило предложение за 

партньорство от А1 с вх. № ЦИК-08-31 от 31.01.2023 г. Трябваше да 

се направи проучване на постъпилото предложение, за да може да се 

види следва ли Централната избирателна комисия да предприеме 

последващи действия във връзка с полученото предложение от А1. 

Предложението на А1 е в качеството им на системен 

интегратор и включва дейности по извършване на цялостна оценка 

на IT-структурата на Централната избирателна комисия и въз основа 

на тази проверка и анализ има препоръки за конкретни мерки и 

решения чрез изготвяне на доклад. 

В докладната записка се сочи, че такава проверка и анализ на 

IT-системите в Централната избирателна комисия не е 

целесъобразно да бъде възложена на организация от частния сектор. 

В случай на необходимост би следвало Централната избирателна 

комисия със собствен капацитет или възложено на други държавни 
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структури или организации да извърши такава проверка на 

инфраструктурата в областта на ИКТ-системите, поради което ви 

докладвам това за сведение и приключване на преписката. 

Мисля, че няма нужда да отговаряме на А1 по тяхното 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик в тази точка е госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, уведомявам ви, 

че с вх. № НС-15-49 от 27.02.2023 г. са постъпили документи в 

оригинал на члена на Районната избирателна комисия – Трети 

избирателен район – Варненски, който назначихме с наше решение в 

събота. 

Докладвам го за сведение и за прилагане към преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № НС-

00-48/27.02.2023 г. сме получили от „Информационно обслужване“ 

АД списък на лицата, които ще участват в огледа на помещенията, 

където ще бъде разположен Изчислителният център към 

Централната избирателна комисия.  

Докладвам ви го за сведение и ще бъдат предприети действия 

с оглед осигуряване на достъп до сградата на посочените в списъка 

лица.  

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия. Ще продължим в 17,00 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Дванадесет членове сме в залата. Имаме кворум. 

Има ли предложения по дневния ред? 
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Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ:  Госпожо председател, аз предлагам 

да разгледаме и гласуваме проект на решение относно условията и 

реда за участие на застъпници в изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? Няма.  

Предложението на  господин Георгиев е за нова точка – точка 

четвърта. 

Моля да гласуваме допълването на дневния ред. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УСЛОВИЯ И РЕД ЗА 

УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Господин Георгиев, заповядайте в новата точка четири. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали се 

намира проект с № 1674 и това е проект на решение относно 

условията и реда за участието на застъпници на кандидатите от 

кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г.  

Предлагам членовете на комисията да се запознаем с 

предложения проект и, ако няма допълнителни предложения, да 

преминем към гласуване впоследствие. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта на решение и с приложенията към него. 

Колеги, имате ли изказвания или предложения? Няма.  

Моля да гласуваме така представения  проект на решение. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението е с № 1713-НС/28.02.2023 г. 

Колеги, има ли други доклади? Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия. 

Насрочвам следващото заседание за утре, 1 март 2023 г. от 

14,00 ч., тъй като в сутрешната част ще се проведе жребият за 

определяне на номерата в бюлетините на партиите и коалициите, 

регистрирани за участие в изборите на 2 април 2023 г. Благодаря. 

 

(Закрито в 17,35 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  

 

 

Стенограф:  

Божидарка Бойчева 


