
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 321 

 

На 1 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, 

регистрирани в Централната избирателна комисия в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Росица Матева 

2. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и 

коалиции, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и 

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

Докладва: Росица Матева 

3. Проект на решение относно съставяне, обявяване, 

поправка, отпечатване и публикуване на избирателните списъци за 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г.  

Докладва: Елка  Стоянова 

4. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

5. Доклади по административни преписки.  

Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Гергана 

Стоянова, Елка Стоянова, Любомир Георгиев и 

Севинч Солакова 
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6. Доклади по ЗДОИ. 

Докладва: Гергана Стоянова 

7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Красимир Ципов 

8. Искане за изплащане на възнаглаждения на ОИК. 

Докладва: Гергана Стоянова. 

9. Обявяване за недействителна регистрация на кандидати в 

изборите за народни представители. 

Докладва: Росица Матева 

10. Проект на решение относно определяне на партиите, 

коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват 

медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

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 и Цветанка Георгиева.  

 

Заседанието бе открито в 14,07 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия.  

 

*    *    * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

„1. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, 

регистрирани в Централната избирателна комисия в изборите за 
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народни представители на 2 април 2023 г. Докладчик – Росица 

Матева. 

2. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и 

коалиции, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и 

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

Докладчик – Росица Матева. 

3. Проект на решение относно съставяне, обявяване, 

поправка, отпечатване и публикуване на избирателните списъци за 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Докладчик – 

Елка Стоянова. 

4. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Докладчик – 

Цветанка Георгиева. 

5. Доклади по административни преписки. Докладчици – 

Росица Матева, Димитър Димитров, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Любомир Георгиев и 

Севинч Солакова. 

6. Доклади по ЗДОИ. Докладчик – Гергана Стоянова. 

7. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчик – Красимир 

Ципов. 

8. Искане за изплащане на възнаглаждения на ОИК. 

Докладчик – Гергана Стоянова.“ 

Колеги, по дневния ред имате ли предложения? 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Може да ме включите в т. 7 – 

„Доклади по дела, жалби и сигнали“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да. Друг? 

Колеги, моля да гласуваме така предложения проект на 

дневен ред, като до края на заседанието той може да бъде допълван 

при необходимост. 

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

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

 

Преминаваме към първа точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ 

ЖРЕБИЙ НА ПОРЕДНИТЕ НОМЕРА В БЮЛЕТИНАТА НА 

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ В 

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Заповядайте, госпожо Матева, по точка първа. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали ви 

предлагам проект на решение с № 1690, с което да определим 

поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, 

регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в 

изборите за народни представители. Правните основания са чл. 57, 

ал. 1, т. 21 и чл. 262, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с 

Решение № 1687-НС от 20 февруари 2023 г., с което сме определили 

процедурата за провеждане на жребия.  

Предлагам ви в мотивите да запишем, че сме утановили, че 

партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ няма 

регистрирани кандидатски листи в нито един изборен район, поради 

което не участва в жребия, след което да обявим поредността на 

номерата на партиите и коалициите в бюлетината така, както бяха 

изтеглени на публично проведения жребий и както са посочени в 

проектите на решения. Останалият текст на решението е както 

винаги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение за определяне на поредните намера имате ли изказвания? 

Няма.  

Моля, режим на гласуване. 
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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, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1714-НС/01.03.2023 г. 

 

Преминаваме към втора точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ 

ЖРЕБИЙ НА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, 

РЕГИСТРИРАНИ ОТ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, В РАЗЛИЧНИТЕ 

ФОРМИ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ПО БНТ И БНР В 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

2 АПРИЛ 2023 Г. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, следващият проект 

на решение, който ви предлагам, е с проектен номер 1691 в моята 

папка. Това е за определяне на реда за представяне на кандидатите, 

регистрирани от партии и коалиции, в различните форми на 

предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Правното основание е чл. 192 от Изборния кодекс и Решение 

№ 1688-НС от 20 февруари 2023 г., с което сме взели решение и сме 

приели и процедурата за провеждане на жребия за определяне на 

поредността на изява на кандидатите в различните форми на 

предизборна кампания. Отново предлагам да посочим, че сме 

установили, че партия ВМРО няма регистрирани кандидатски листи 

в нито един изборен район, поради което не участва в жребия за реда 

за представяне на кандидатите в различните форми. В таблицата са 

посочени партиите и коалициите в поредността, в която са 

изтеглени, и ви предлагам да вземем решение да одобрим тази 

поредност. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли изказвания, предложения по текста? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги,  Решението е № 1715-НС/01.03.2023 г. 

 

Преминаваме към седма точка: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Тъй като има преписки, които трябва в по-ранната част на 

заседанието да разгледаме. 

Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви входящи номера 

НС-10-16/28.02.2023 г., както и НС-10-16/1/28.02.2023 г. по жалба 

срещу решение на 23 РИК – София, относно частичен отказ за 

регистрация на кандидат-депутати в листата на Политическа партия 

„Български национален съюз – Нова демокрация“.  

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с 

докладваните от мен входящи номера от Боян Боянов Станков 

Расате, представляващ Политическа партия „Български национален 

съюз – Нова демокрация“, срещу Решение № 25-НС/27.02.2023 г. на 

РИК 23 относно регистрация на кандидатска листа за народни 

представители, предложена от Политическа партия „Български 

национален съюз – Нова демокрация“ за участие в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г.  

В моя папка от днес ще видите проект на решение. Моля да 

се запознаете с него. Диспозитивът, който предлагам, е на 

съответните основания от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия прие следното 

„РЕШЕНИЕ: 
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Отхвърля жалба с вх. № НС-10-16/28.02.2023 г. на Боян 

Боянов Станков Расате, представляващ Политическа партия 

„Български национален съюз – Нова демокрация“, срещу Решение 

№ 25-НС/27.02.2023 г. на РИК 23 – София. Потвърждава Решение 

№ 25 от 27.02.2023 г. на РИК 23 – София, с което е отказана 

регистрация на част от кандидатската листа за народни 

представители, предложена от Политическа партия „Български 

национален съюз – Нова демокрация“ на Двадесет и трети изборен 

район – София, в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г.“ 

В проекта на решение подробно е описана фактическата 

ситуация. 

Мотивите, които ви предлагам за отхвърляне на решението, 

са следните: „Централната избирателна комисия, след като разгледа 

жалбата и административната преписка, намира, че Решение № 25 

на РИК 23 – София, е правилно и законосъобразно. Нарушени са 

императивни норми на Изборния кодекс, също така е установено 

недопустимо извършване на корекции или премахване на текстове 

на представени утвърдени образци на изборни книжа, приети с 

решение на Централната избирателна комисия, и то по отношение 

само и единствено на част от кандидатската листа.“ 

Предлагам да се запознаете с проекта на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, по 

проекта на решение ако имате изкавания. (Реплики.)  

Колеги, малко време за запознаване с проекта на решение. 

Ще върна после доклада на господин Ципов, за да подложа на 

гласуване така представения проект на решение. 

Госпожо Стоянова, заповядайте по точка седма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпил 

сигнал с № НС-22-82 от вчерашна дата от господин Д.    Т., 

обозначил се е от Коалиция „Продължаваме Промяната“, относно 

евентуални нарушения във връзка с участието на Политическа 

партия „Средна европейска класа“ в предстоящите избори за 
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народни представители. В сигнала господинът ни запознава с това, 

че същият вече не е член на Изпълнителния съвет на цитираната 

партия, поради което ни сигнализира, че е възможно да са 

представени пред Централната избирателна комисия документи с 

невярно съдържание, следователно да преценим дали има някакво 

извършвано нарушение на изборното законодателство.  

Тъй като аз извърших справка с представените документи по 

регистрацията на коалицията, в която участва тази партия, 

съответното удостоверение за актуално състояние, няма данни както 

в представените със сигнала документи, така и видно от самия текст 

на удостоверението това да е със спорно по надлежния ред 

съдържание официален документ, който Централната избирателна 

комисия все пак ползва основно за доказване наличието на актуална 

регистрация и представляването на съответната партия. Поради 

което всичко останало, изложено в сигнала като фактология, е 

предмет на други производства, основно пред регистърния съд, 

което не е в компетентностите на Централната избирателна комисия. 

Поради тази причина ви докладвам този сигнал за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, друго 

становище, различно от на докладчика има ли? Няма. Остава за 

сведение. 

 

Продължаваме с доклад в точка четвърта: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

проект на решение за регистрация на сдружение „Българско 

сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“ за 

участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 
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Постъпило е заявление от сдружението с вх. № 6 от 

27.02.2023 г. Сдружението е представлявано от Йордан Памуков и е 

постъпило чрез        С.            М. Към него са приложени: 

пълномощно от Йордан Памуков в полза на С. М.; пълномощно от 

Стефан Манов в полза на девет лица – представители на 

сдружението; декларации по образец – девет броя; списък с имената 

и единния граждански номер на изрично упълномощените от 

сдружението лица, представен на хартиен носител и в електронен 

вид на технически носител в excel формат. 

От електронната разпечатка на Агенцията по вписванията е 

видно, че сдружението е определено за извършване на дейност в 

обществена полза, с което е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І 

на Решение на Централната избирателна комисия № 1607-НС от 

9 февруари 2023 г. 

Извършена е проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели, от която се установява, че и 9-те 

лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс. 

Предвид представените изискуеми документи, резултата от 

проверката и на база правните основания предлагам на Централната 

избирателна комисия да 

 „РЕШИ: 

Регистрира сдружение „Българско сдружение за честни 

избори и граждански права – Пловдив“ за участие с наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. като 

българска неправителствена организация.  

Регистрира като наблюдатели за страната и извън страната 

9 (девет) 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, имате ли 

изказвания по този проект на решение? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 
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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, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1716-НС/01.03.2023 г. 

Колеги, има ли други проекти на решения за регистрация на 

наблюдатели в готовност? Няма. 

 

Продължаваме с пета точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Първи докладчик е господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, във вчерашната ми папка са постъпили за одобрение 

споразуменията, които сключват партиите с ръководствата на БНТ и 

БНР. Отделни преписки с вх. номера за БНТ НС-20-17/28.02.2023 г. 

Основанието е чл. 189, ал. 4. Много подробни са тези споразумения, 

тъй като и те са част от повтарящите се решения.  

Само искам да обърна внимание, че споразумението с 

Българската национална телевизия е подписано от 21 партии, 

последната НДСВ, включително всички парламентарно представени. 

За разлика от това споразумението, подписано с Българското 

национално радио, вх. № НС-20-16, е подписано от едва осем 

партии, всичките са извънпарламентарни, за да подчертая обхвата. 

Иначе в самото споразумение са разписани задължения, слотове и 

така нататък за програмите, които са централни, както и за местните 

програми и в БНР, и в БНТ.  

Това е докладът ми. Предлагам с протоколно решение да 

одобрим тези две споразумения. Първо едното, след това другото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Димитров и неговото предложение да одобрим 
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споразумението, представено от Българското национално радио, има 

ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

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

против – няма.  

Колеги, следващото предложение на докладчика – по 

споразумението на Българската национална телевизия имате ли 

изказвания?  

Ако няма изказвания, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Колеги, проектът на решение, с което одобряваме 

споразумението за отразяване на предизборната кампания за 

произвеждане на избори за народни представители на 2 април 

2023 г., подписано от генералния директор на Българското 

национално радио и упълномощените представители на партии и 

коалиции и инициативни комитети, е № 1717-НС, а проектът на 

решение, което гласувахме относно споразумението на Българската 

национална телевизия, е № 1718-НС. 

Продължаваме с „Доклади по административни преписки“. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-

62/01.03.2023 г. е постъпила докладна записка, която е във връзка с 

Решение № 1686-НС от 20.02.2023 г. на Централната избирателна 

комисия за определяне на изпълнител по обществена поръчка с 

предмет: „Преработка на аудио и аудио-визуални произведения 

(клипове) и други визуални и дигитални материали и изработка на 
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нови за провеждане на разяснителна кампания от Централната 

избирателна комисия за изборите за народни представители на 

2 април 2023 г.“ От „АДВЕР ТЕХ“ ООД са постъпили всички 

изискуеми документи, заявени при обявяването на обществената 

поръчка, които са необходими за подписване на договора по чл. 112 

от ЗОП, направена е и справка в Столична община относно липса на 

задължения за местни данъци и такси, поради което се предлага да 

бъде сключен договор с горепосоченото дружество.  

Проектът на договор с „АДВЕР ТЕХ“ ООД е в моята папка. 

Моля да се запознаете със съдържанието. Ако има някакви 

забележки по него, да ги отразим, а ако няма, да пристъпим към 

гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Стойчева? Към преписката приложен ли е контролен 

лист? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: При прегледа, който направих в 

момента на цялата ми предоставена преписка, установявам, че 

липсва контролен лист за поемане на задължения по сключения 

договор, така че ще оттегля доклада. До края на заседанието да се 

изготви контролен лист, който да бъде приложен към преписката, и 

едва тогава ще бъде предложен за одобрение и гласуване договорът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. Благодаря. 

Надявам се за пореден път да не се допуска подобно 

некомплектоване на преписката. 

Имате ли друг доклад? Да. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, изпратен е и първият клип за 

гласуване по настоящ адрес от разяснителната кампания. Моля също 

да го прегледаме в подходящ момент. Може би тогава, когато 

обявим кратка почивка, да го обсъдим. Ако има някакви корекции, 

да ги представим, а ако не, след като бъде одобрен, да бъде изпратен 

на медиите, защото от утре трябва да започнат излъчванията на 

разяснителната кампания на Централната избирателна комисия. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, като 

прекъснем заседанието, ще прегледаме този материал, за да може в 

следващата част да го одобрим. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, аз се извинявам, че се 

включвам непредвидено, но колегата Стоянова ми напомни, че 

трябва да вземем протоколно решение одобрените банери за 

разяснителната кампания на Централната избирателна комисия – 

този, който е изработен специално за сайта на Централната 

избирателна комисия, да бъде поставен и вече с новия актуализиран 

банер да тече кампанията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направеното предложение от колегата Стойчева моля за 

протоколно решение. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, с оглед изтеклия 

срок за регистрация на кандидати и кандидатски листи за 

предстоящите избори ви предлагам да изпратим две писма.  

Първото е до „Информационно обслужване“, с което да им 

укажем да извършат проверка на обстоятелствата, посочени в раздел 

II, т. 9 на Решение № 1601-НС от 7 февруари 2023 г. 

И второто писмо до ГД ГРАО в МРРБ, с което да изпратим 

списъка с кандидати, актуален към 1 март 2023 г., 14,30 ч., за 

извършване на проверка за обстоятелствата, посочени в раздел І на 

Решение № 1601-НС от 7 февруари 2023 г. 

Колеги, списъкът с кандидатите е в excel формат най-отгоре в 

моята папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по направеното предложение, за да подложа двете писма 

на гласуване – до ГД ГРАО за проверка на кандидатите и до 
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„Информационно обслужване“?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, само ви информирам, че в 

моята папка има файл „Коректни листи по информация от РИК“. 

Припомням, че с писмо от 27 февруари 2023 г. указахме на 

районните избирателни комисии днес до 14,00 ч. да изпратят 

потвърждение в Централната избирателна комисия, че 

кандидатските листи, въведени в системата, отговорят на реда и 

начина, по който са регистрирани с решение на съответната районна 

избирателна комисия. Виждате справката, само пет комисии все още 

не са изпратили отговор на писмата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието на Централната избирателна комисия. Ще продължим в 

17,00 ч.  

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в залата сме 

осем членове на Централната избирателна комисия, можем да 

продължим заседанието.  

По дневния ред имате ли предложения?  

Госпожо Матева, заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, моля да включим 

нова точка в дневния ред: Обявяване за недействителна регистрация 

на кандидати в изборите за народни представители.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 9.  

Колеги, други предложения? Няма.  

Моля да гласуваме допълването на дневния ред.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

Колеги, давам думата на колегата Ципов в седма точка във 

връзка с доклада, който той направи в първата част от заседанието.  

Заповядайте.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, връщам на доклад проект на 

решение относно жалба от Боян Боянов Станков Расате, 

представляващ Политическа партия „Български национален съюз 

Нова демокрация“ срещу Решение № 25-НС от 27 февруари 2023 г.  

Колеги, предлагам корекция на решението, тъй като при 

установяване фактическата обстановка стана ясно, че във всичките 

заявления-декларации, подадени от тази кандидатска листа, липсва 

точка трета, а т. 3 от заявлението-декларация Приложение № 61-НС 

от изборните книжа касае деклариране на обстоятелства във връзка с 

регистрацията на независим кандидат от инициативен комитет. 

Съответно липсата на текст на тази точка не води до нарушение на 

изискванията за деклариране на относими обстоятелства.  

В тази връзка предлагам на вниманието ви следното решение:  

Отменя Решение № 25-НС от 27 февруари 2023 г. на РИК 23 – 

София, и връща административната преписка с указание за 

регистрация на кандидатите за народни представители в Двадесет и 

трети изборен район – София, предложени от Политическа партия 

„Български национален съюз Нова демокрация“ за участие в 

изборите за народни представители на 2 април тази година, както 

следва… И са изброени имената на кандидатите, на които е отказана 

регистрация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по проекта на решение с проектен № 1687.  

Има ли предложения по проекта на решение? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 1719-НС/01.03.2023 г. 

 

Продължаваме с девета точка:  

ОБЯВЯВАНЕ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА 

КАНДИДАТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-00-53 от 1 март от „Информационно обслужване“ в 

отговор на наше писмо с изх. № НС-00-52 от 1 март, с което 

възложихме на „Информационно обслужване“ да извърши за 

Централната избирателна комисия проверка на кандидатите, 

регистрирани за участие в предстоящите избори съгласно 

изискванията на раздел II, т. 9 на Решение № 1601 от 7 февруари. В 

резултат на извършената проверка е констатирано, че двама от 

кандидатите, а именно      К.                Г.         С.        и      С.                

В.                           С. са регистрирани в повече от два изборни 

района.  

Поради което ви предлагам проект на решение, който е във 

вътрешна мрежа в папка с моите инициали, проектен № 1694, с 

което да обявим недействителна регистрацията на    К.              Г.          

С.         и          С.         В.          С.     като кандидати за народни 

представители в Двадесет и четвърти изборен район – София, 

предложени от „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (ПП АТАКА, ПП 

БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПП ПАРТИЯ НА 

БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, ПП РУСОФИЛИ ЗА 

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)“. Цитираме писмото, с което 

„Информационно обслужване“ ни е информирало за констатираната 

регистрация в повече от два изборни района, като регистрацията на 

двамата кандидати, издигнати от една и съща листа е в три изборни 

района – 23 район София, 24 и 25 изборни райони в София.  

От извършената проверка на интернет страниците на трите 
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районни избирателни комисии се установява, че с Решение № 36 от 

28 февруари РИК 23 – София, е регистрирала кандидатската листа на 

„Неутрална България“, която е подадена и заведена във входящия 

регистър на Комисията под № 17 на 28 февруари в 11,47 ч. С 

Решение № 33-НС от 28 февруари РИК 25 – София, е регистрирала 

кандидатската листа на „Неутрална България“, в която са и двамата 

кандидати, като кандидатската листа е заведена във входящия 

регистър на комисията под № 17 на 28 февруари в 13,30 ч. И с 

Решение № 40 от 28 февруари РИК 24 – София, е регистрирала 

кандидатите от кандидатската листа на коалицията, като 

предложението за регистрация е заведено във входящия регистър на 

24 РИК под № 21 на 28 февруари в 14,10 ч. С оглед на което се 

установява, че първите две по време регистрации на кандидатите за 

народни представители    К.                Г.           С.             и         С.        

В.         С.        са в РИК 23 – София, и в РИК 25 – София, поради 

което регистрацията в РИК 24 следва да бъде обявена за 

недействителна.  

На посочените правни основания и поради забраната, 

предвидена в чл. 254, ал. 1 – кандидати за народни представители да 

бъдат регистрирани от една партия и коалиция най-много в два 

многомандатни изборни района, ви предлагам да вземем решение, с 

което да обявим за недействителна регистрацията на двамата 

кандидати –   К.              Г.            С.        с посочено ЕГН      и        С.  

В.        С.  с посочено ЕГН като народни представители в 

Двадесет и четвърти изборен район – София, предложени от 

коалиция „Неутрална България“ с изписани всички съставни партии 

от коалицията, регистрирани с Решение № 40 от 28 февруари на 

РИК 4. Решението да се изпрати незабавно на РИК 24 и на коалиция 

„Неутрална България“ на посочения за контакт имейл адрес.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение, докладван от госпожа Матева, има ли предложения?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 
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Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

В тази точка имате ли други доклади?  

РОСИЦА МАТЕВА: В тази връзка да.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Свързан доклад. 

Заповядайте по точка пет.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, със същото писмо сме 

информирани, че трима от кандидатите, които са регистрирани за 

участие в изборите, а именно            С.            Р.           Р., 

регистрирана в РИК – Кюстендил, от коалиция „Неутрална 

България“, Б.              Р.              К., регистриран от „Български 

възход“ в РИК 23, както и            Н.               И.             В., 

регистрирана от коалиция „Левицата“ в РИК 23 нямат и няма да 

имат към датата на изборите навършени 21 години. 

Поради което ви предлагам да изпратим две писма. Писмата са 

във вътрешната мрежа. До РИК – Кюстендил е проектен № 6074. И 

до РИК 23 е пак проектен № 6074, с които да уведомим колегите за 

това обстоятелство, за да предприемат действие по заличаване на 

кандидатите и да уведомят политическите партии и коалиции, които 

са ги издигнали, както и да отразят промените в системата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания?  

Моля да гласуваме.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Продължаваме с докладите в пета точка.  

Господин Баханов, заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-04-02-82 

от 27.02.2022 г. е постъпило по имейла запитване от Областна 
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дирекция на МВР – гр. Бургас, Районно управление – Царево, по 

отношение на едно лице, срещу което се води явно бързо 

производство, да им изготвим писмена справка дали посоченото 

лице с три имена и ЕГН е вписано като кандидат за народен 

представител в листите за предстоящите избори на 2 април, от коя 

партия, коалиция, инициативен комитет или независим кандидат, 

кога е регистрирано и под кой номер, и дали имаме данни дали 

лицето е заличено от листите като кандидат за народен 

представител, кога е бил заличен и на какво основание, и преписи от 

всички документи по вписването и заличаването, ако е налице 

такова на посоченото лице.  

Подготвен е отговор във вътрешната мрежа, можете да го 

погледнете. Това е в сферата на Районна избирателна комисия във 

Втори изборен район – Бургаски. След направена справка се 

установи, че лицето е регистрирано от една политическа партия, 

посочили сме от коя и под кой номер е в листата.  

Моля да погледнете писмото и да гласуваме да го изпратим по 

имейл, тъй като са искали до 10,00 ч. на 1.03.2023 г., но поради 

късното пристигане и извършената проверка, и поради други спешни 

неща, които имаше Централната избирателна комисия в днешния 

ден – теглене на жребий и късното започване на заседанието, сега 

предлагам да го гласуваме и да го изпратим по имейла.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Продължаваме с доклади по четвърта точка – Проекти на 

решения за регистриране на наблюдатели.  

Госпожо Ганчева, заповядайте.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

постъпило заявление с вх. № 7 от 1 март 2023 г. от Асоциация 

„Прозрачност без граници“, която е представлявана от         К.          

К.           С., и заявлението е подадено чрез упълномощения 

представител В.           Г.           Н. за регистрация за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април.  

Приложено е пълномощно в полза на Ваня Георгиева Нушева. 

Колеги, само уточнявам, че в самото заявление е посочено, че 

Асоциацията е представлявана от Калин Костадинов Славов чрез 

Мария Павлова Павлова, а пълномощното, което е приложено, е от 

Ваня Нушева. Извършила съм справка в регистъра и съответно във 

вътрешната мрежа има копие на регистъра. Документите са 

подадени чрез упълномощеното лице Ваня Георгиева Нушева и в 

случая според мен се касае за техническа грешка на заявителя, че ще 

бъде чрез Мария Павлова Павлова. Предвид което аз считам, че няма 

пречка от тази гледна точка.  

Към заявлението са приложени: пълномощно, както казах, в 

полза на Ваня Георгиева Нушева и пълномощно от Калин 

Костадинов Славов в полза на четири лица, представители на тази 

асоциация. Извършена е проверка, като се установява, че всички 

лица, които са предложени, отговарят на изискванията.  

Предвид което ви предлагам да регистрираме Асоциацията за 

участие с наблюдатели в предстоящите избори, като регистрираме и 

четирите упълномощени лица: Асоциация „Прозрачност без 

граници“, а именно: Калин Костадинов Славов, Ваня Георгиева 

Кашукеева-Нушева, Мария Павлова Павлова и Илко Атанасов 

Божков.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма.  

Моля да гласуваме.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 
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Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 1721-НС/01.03.2023 г.  

Продължаваме с допълването на дневния ред.  

Господин Димитров, моля да направите Вашето предложение.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам да допълним дневния ред 

с вземане на решение за определяне на партиите, коалициите и 

инициативните комитети, които имат право да ползват медийни 

пакети, тъй като след като го публикуваме, самите медии, както и 

партиите ще могат да се ориентират.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

ви това да бъде точка 10 от дневния ред.  

Има ли други предложения?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

 

Заповядайте, господин Димитров, в десета точка:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ, 

КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПОЛЗВАТ МЕДИЙНИ ПАКЕТИ ПО 

РЕДА НА ЧЛ. 178 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.  

В папката ми, колеги, има проект за решение относно 

определянето на партиите, коалициите и инициативните комитети, 

които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от 

Изборния кодекс.  

На основание на този член, както и на писмо, получено с вх. № 

НС-04-17 от Министерството на правосъдието, Решение № 1680 на 

Централната избирателна комисия предлагам да определим десетте 

партии, които не са получавали субсидия и които имат регистрирани 

кандидати във всичките 31 района и по тази причина имат право да 
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получат субсидия в размер на 40 хил. лв. В същия член и алинея, но 

в изречение две е определено, че в коалициите, в които участват 

политически партии, могат да получат средства за медийни пакети 

само тези от партиите, или пропорционално на дела на партиите, 

които участват в коалицията.  

Четири коалиции имат право:  

Коалиция „Левицата“ има право на 30 хил. лв., тъй като една 

от партиите – „Изправи се“, е поучавала субсидия. Коалиция „ВЪН 

от НАТО“ има право на 40 хил. лв. Коалиция „Заедно“ – 30 хил. лв., 

тъй като „Партия на зелените“ е получавала субсидия, това е една от 

четирите партии. И коалиция „Неутрална България“ – 40 хил. лв.  

Освен това имаме двама регистрирани независими кандидати: 

Веселин Марешки, който има право на медиен пакет от 5 хил. лв., и 

Милен Ганев Милев. Особеното в кандидатурата на Милен Ганев 

Милев и неговата регистрация е, че той е регистриран в условия на 

неприключила проверка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има решение вече.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тогава проверката е приключила, аз 

се обадих преди 17,00 ч. и ми казаха, че не са приключили.  

В такъв случай текстът на предложеното решение е коректен.  

Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез ЦИК в 

тридневен срок от обявяването му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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 и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

Решението е № 1722-НС/01.03.2023 г.  

Продължаваме с доклади по пета точка: Доклади по 

административни преписки.  



23 

Госпожо Матев, продължете с Вашите доклади.  

Определям господин Димитров за малко да води заседанието.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам да 

изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което да им 

укажем да бъде създаден булет „Кандидатски листи“ в секция 

„Избори за Народно събрание на 2 април“ на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия, както и секция „Кандидатски 

листи“ на интернет страниците на районните избирателни комисии и 

на страницата на ЦИК да бъдат публикувани всички кандидатски 

листи, които са регистрирани, а на страницата на съответната 

районна избирателна комисия – листите за съответния изборен 

район. Писмото е с проектен № 3671.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Матева.  

Предлагам да одобрим текста на това писмо.  

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

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

Йорданка Ганчева, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, както казах и в предобедната 

част на заседанието, от 30 районни избирателни комисии до момента 

са изпратени писма с потвърждения на въведените данни на 

кандидатските листи в системата …., че отговарят на взетите 

решения от районните избирателни комисии и въвеждането на 

данните съответства на поредността на кандидатските листи, както 

са регистрирани в решенията.  

Във вътрешната мрежа можете да видите входящите номера на 

всичките районни избирателни комисии, единствено от 16-а – 

Пловдив-град, не е изпратено потвърждение, но от звено „Регистри“ 

са съпоставили регистрацията, съгласно решенията с въведените 

данни и съответстват. Писмата са: вх. №№ НС-15-65 от РИК – 

Благоевград, НС-15-92 от РИК – Бургас, НС-15-80 от РИК – Варна, 

НС-15-72 от РИК – Велико Търново, НС-15-63 от РИК – Видин, НС-
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15-66/2 от РИК – Враца, НС-15-96 от РИК – Габрово, НС-15-06 от 

РИК – Добрич, НС-15-82 от РИК – Кърджали, НС-15-77 от РИК – 

Кюстендил, НС-15-79 от РИК – Ловеч, НС-15-93 от РИК – Монтана, 

НС-15-94 от РИК – Пазарджик, НС-15-68 от РИК – Перник, НС-15-

69 от РИК – Плевен, НС-15-97 от РИК -  Пловдивски, НС-15-78 от 

РИК – Разград, НС-15-81 от РИК – Русе, НС-15-91 от РИК – 

Силистра, НС-15-98 от РИК – Сливен, НС-15-70 от РИК – Смолян, 

НС-15-86 от РИК 23 – София-град, НС-15-71 от РИК 24 – София-

град, НС-15-87 от РИК 25 – София-град, НС-15-62 от РИК – 

Софийски, НС-15-88 от РИК – Стара Загора, НС-15-76 от РИК – 

Търговище, НС-15-89 от РИК – Хасково, НС-15-61 от РИК – Шумен, 

и НС-15-61 от РИК – Ямбол.  

Следващият ми доклад е отворено писмо на Районна 

избирателна комисия 24 – София, което е изпратено до Централната 

избирателна комисия и до всички останали районни избирателни 

комисии, вх. № НС-15-67 от 1 март 2023 г. и е във връзка с писмото, 

което Централната избирателна комисия изпрати с изх. № НС-15-50 

от 27 февруари 2023 г. В това писмо се твърди, че ЦИК е извършила 

проверка на интернет страниците на районни избирателни комисии, 

което е предполагало, че такава е извършена и на страницата на 

24 Районна избирателна комисия, и е констатирано, че районните 

избирателни комисии не изпълняват решенията на ЦИК.  

Колеги, обръщам внимание, че ние много внимателно 

прецизирахме текста на писмото и в него пише, че сме извършили 

проверка на страниците на районните избирателни комисии и сме 

констатирали, че районни избирателни комисии не изпълняват 

решенията, без да е членувано, което не означава всички районни 

избирателни комисии. Излагат се съображения на три страници.  

Колеги, запознайте се с това писмо. Мога да кажа само, че от 

извършената от мен проверка на страницата на 24 РИК се 

установява, че наистина не са провеждани заседания от тази комисия 

във времето, когато Централната избирателна комисия определи, а 

именно от 17 февруари до 28 февруари, когато беше периодът за 
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подаване на кандидатските листи, не са провеждани заседания, ако 

не всеки ден, поне през ден. Може да се види на страницата, че през 

този период са проведени четири заседания. Останалите неща, които 

констатирахме на страницата на тази комисия, ще помоля и колегите 

да се включат. Мога да потвърдя, че и днес съм проверила на 

страницата на Районна избирателна комисия – Смолян, например, 

няма нито едно публикувано съобщение и не е ясно как се свикват 

заседанията. Така че примерите за това, че някои от районните 

избирателни комисии в определена част от дейността си не 

изпълняват в цялост решенията на ЦИК и не поддържат интернет 

страницата си, както изисква Изборният кодекс и решенията на ЦИК 

мисля, че е факт и към момента. В никакъв случай нито аз като 

докладчик, нито цялата Централна избирателна комисия е смятала, 

че всички районни избирателни комисии в еднакъв обем не 

изпълняват решенията, за да изпрати това писмо.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в този активен период 

Централната избирателна комисия, тъй като работим интензивно и 

знаем какво сме, предполагаме, че същото трябва да бъде и при 

районните избирателни комисии. Много често получаваме 

информация в хода на регистрациите, че районните избирателни 

комисии не като комисии са там. Не би следвало указанията от 

страна на Централната избирателна комисия да се приемат по този 

начин. Направихме необходимото и дори надмогнахме някак си 

възможностите си, знаейки, че е отговорна работата на районните 

избирателни комисии да получават и съответно възнаграждение и 

така нататък, но на фона на писмата, които получаваме, с 

отношението, което се изразява от страна на районните избирателни 

комисии към нас, ми се иска да се обърна към тях наистина с молба 

не просто добросъвестно да изпълняват задълженията си, да имаме 

една обща координирана работа по организиране и произвеждане на 

изборите. Не е минал голям период от активния, предстоят още 
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много тежки задачи, предстои още много работа, тепърва ще се 

изнервяме, доколкото преумората си казва думата и ние всички 

добре знаем какво означава да се натрупа умора. Затова предлагам 

на колегите просто да си свършим работата с организацията на тези 

избори. Тя е обща работа, координирано, във взаимодействие. Нека 

не се сърдят дори, ако решим да ги критикуваме.  

Само да кажа, че аз лично не познавам, тъй като не съм била в 

районна избирателна комисия, но ако някой ме попита наизуст, 

сигурно ще предположа, че е както тук. Изгледах част от 

заседанието на 24 РИК на 28-и. Останах изненадана, че при колегите 

няма преписки и се докладва единствено и само от председателя.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам още едно писмо от 24 

Районна избирателна комисия, вх. № НС-15-71 от 1 март, с което ни 

изпращат свое Решение № 42 от 28 февруари относно поправка на 

техническа грешка в Решение № 18-НС от 24 февруари. За сведение.  

Докладвам ви писмо от „Информационно обслужване“ АД, вх. 

№ НС-00-50 от 1 март с информация за извършената визуализация 

по време на тегленето на жребиите в Централната избирателна 

комисия. За сведение.  

Докладвам ви писмо от Районен съд – Пловдив, вх. № ЦИК-

00-106 от 1 март, с което съдът ни информира, че съгласно 

измененията на ГПК, НПК, ЗСВ и други нормативни актове се 

създава нова възможност за подаване на документи до съда по 

електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис и се 

описва редът за подаване на тези документи. За сведение.  

И последният ми доклад е писмо от гражданин –      Б.             

Б., вх. № НС-22-84 от 28 февруари. Той пише, че с наше 

Решение № 1589 от 3 февруари подробно се указва къде и какво 

трябва да се залепи, постави и веднага се вижда, че избирателите, 

гласуващи традиционно и модерно са поставени при неравноправни 

условия. Избирател, гласуващ с хартиена бюлетина, ще бъде изцяло 



27 

скрит зад параван и с най-подробна информация, разположена в 

паравана, а избирателят, гласуващ с машина, ще бъде скрит около 

40%.  

Колеги, смятам, че с последните изменения на Изборния 

кодекс няма как избирателят, гласуващ с хартиена бюлетина, да бъде 

скрит изцяло, защото кабините бяха премахнати и бяха поставени 

именно паравани. Не знам кои избиратели гласуват традиционно 

според него, кои модерно, но смятам, че това писмо трябва да е за 

сведение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви.  

Следващ докладчик – госпожа Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, връщам отново на доклад 

докладна записка, вх. № ЦИК-09-62 от 1 март, относно сключване на 

договор с „АдверТЕХ“ ООД, като избран изпълнител по обществена 

поръчка с предмет „Преработка на аудио- и аудиовизуални 

произведения и други визуални и дигитални материали с цел 

разяснителна кампания на Централната избирателна комисия“.  

Към преписката вече е наличен контролен лист за извършване 

на предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане 

на задължение, като е изразено положително мнение за 

законосъобразност на предложения разход.  

Нямаше други забележки при първоначалния доклад, така че 

предлагам да гласуваме предложения проект на договора и да 

упълномощим председателя да го разпише, разбира се, след като 

комисията го гласува.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението да одобрим договора и след това да 

упълномощим председателя да подпише този договор.  

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 и Цветанка Георгиева); против 
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– няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Георгиева, 

заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, в днешното заседание 

извън папките са въпросите, свързани с гласуването извън страната 

– „Въпроси и отговори“, които ние разгледахме на работна група. 

Във варианта, който ви предлагам в момента, са отразени 

направените бележки и необходимите редакции.  

Моля ви да ги погледнете в този вид и ви предлагам, ако няма 

допълнителни предложения за промени, с протоколно решение да ги 

одобрим за публикуване в рубриката „Гласуване извън страната“ в 

„Често задавани въпроси“, а в рубриката „Въпроси и отговори“ да 

има запис „Въпроси, свързани с гласуването извън страната“, който 

с линк да препраща към другата рубрика „Гласуване извън 

страната“, където ще бъдат публикувани въпросите и отговорите, 

които предстои да одобрим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, заповядайте 

за изказвания.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Продължаваме с доклад на госпожа Стойчева. Заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, както вече сте се запознали, в 

папката с моите инициали е първият клип от разяснителната 

кампания за гласуване по настоящ адрес. Обсъждахме го в 

почивката, не чух да има някакви забележки по него, но все пак, ако 

някой има нещо да отправи като забележка, сега е моментът, защото 

след това вече ще бъде пуснат във вида, в който е предложен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания, предложения? Няма.  

Моля да одобрим този разяснителен материал, който да бъде 
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изпратен за излъчване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и 

Силвия Стойчева); против – няма.  

Колеги, следващ докладчик е госпожа Солакова. Заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

изготвен проект на отговор до областния управител на област 

Добрич. С вх. № НС-05-14 от 27 февруари се поставя въпросът 

относно Решение № 1694 от 21 февруари на ЦИК за допълнение на 

Решение № 1586 от 2 февруари за определяне на възнагражденията. 

Знаете, че по повод на постъпили предложения от районни 

избирателни комисии ние взехме това решение. Не го приемаме за 

първи път, имаме вече за няколко избора подобни решения, които 

сме приемали. Става дума за случаите, в които районните 

избирателни комисии назначават по-малко на брой от предвидените 

с Решение № 1586 специалисти, без да се намалява обемът на 

работа. В тези случаи от средствата по план-сметката за съответния 

месец се изплаща допълнително извън размера, който сме 

определили с това решение. Пита ни областният управител в 

писмото дали се придава обратна сила на Решение № 1694, като 

действието на създадена т. 7.5 влиза в сила от датата на приемане на 

Решение № 1586.  

Тъй като става дума за изпълнение на конкретни задачи по 

граждански договори, ние винаги сме приемали, че изплащането на 

по-високото възнаграждение следва да бъде от датата на изпълнение 

на тези задачи, както съм предложила в отговора до господин 

Здравко Здравков, моля да го видите, че увеличението се начислява 

за периода на фактическо изпълнение на дейностите и това следва да 

бъде въз основа на предложение от районната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по предложението? Моля да гласуваме.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 
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Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Следващ докладчик – господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-44, то е във връзка с наше писмо 

до „Сматматик“, с което ги уведомихме за необходимата промяна на 

софтуера. В отговор на нашето писмо от „Сиела Норма“ АД ни 

изпращат снимки на три бюлетини за машинно гласуване, които са 

създадени съгласно поставените параметри. Докладвам писмото за 

запознаване и предлагам да се обсъди на работна група.  

И още едно писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3, то 

е до комисията по обществена поръчка за дейностите по машинно 

гласуване във връзка с продължаващите преговори. Докладвам го за 

сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия и насрочвам следващото за утре – 2 март, от 

10,30 ч. Благодаря ви.  

 

(Закрито в 18,41 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

Стенографи:  

  Валентина Меченова   

  

Нина Иванова 


