
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 322 

   

На 2 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

представители на партии, коалиции и инициативни комитети в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

  Докладва: Любомир Георгиев  

2. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

   Докладва: Ерхан Чаушев 

3. Проект на решение относно утвърждаване на технически 

характеристики на бюлетините за произвеждане на изборите за 

народни представители. 

  Докладва: Севинч Солакова 

4. 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  

5. Проект на решение относно гласуване на избиратели с 

„непълни адреси“, с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със „служебно 

заличени адреси“ в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г.  

  Докладва: Йорданка Ганчева  

6. Доклади по административни преписки. 
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Докладват: Росица Матева, Емил  Войнов, 

Димитър Димитров, Любомир Георгиев, Йорданка 

Ганчева, Елка Стоянова, Гергана Стоянова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Севинч 

Солакова и Георги Баханов  

7. Доклад относно питане по ЗДОИ. 

  Докладват: Гергана Стоянова и Цветозар Томов 

8. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждение на 

ОИК. 

  Докладват: Йорданка Ганчева и Гергана 

Стоянова  

9. Гласуване извън страната. 

  Докладва7 Цветозар Томов 

10. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

  Докладва: Йорданка Ганчева 

11. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка. 

  Докладва: Росица Матева 

12. Проект на решение относно промяна в състава на РИК. 

Докладва: Гергана Стоянова 

13. Проект на решение относно избор на изпълнител по 

обществена поръчка. 

   Докладва: Емил Войнов. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, 

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева 

 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 
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избирателна комисия, и госпожа Росица Матева, и господин Емил 

Войнов – зам.-председатели на ЦИК.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Единадесет членове на Централната избирателна комисия сме в 

залата – имаме кворум за провеждане на заседание.  

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

„1. Проект на решение относно условията и реда за участие 

на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в 

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

господин Георгиев.  

2. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в 

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

господин Чаушев. 

3. Проект на решение относно утвърждаване на технически 

характеристики на бюлетините за произвеждане на изборите за 

народни представители. Докладчик – госпожа Солакова. 

4. Проект на решение относно съставяне, обявяване, 

поправка, отпечатване и публикуване на избирателните списъци за 

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

госпожа Елка Стоянова. 

5. Проект на решение относно гласуване на избиратели с 

„непълни адреси“, с така наречени „сгрешени адреси“, както и със 

„служебно заличени адреси“ в изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г. Докладчик – госпожа Ганчева. 

6. Доклади по административни преписки. Докладчици: 

госпожа Матева, господин Войнов, господин Димитров, господин 

Георгиев, госпожа Ганчева, госпожа Елка Стоянова, госпожа 

Гергана Стоянова, госпожа Стойчева, госпожа Георгиева и госпожа 

Солакова. 
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7. Доклади по Закона за достъп до обществена информация с 

докладчик госпожа Гергана Стоянова. 

8. Искане за изплащане на възнаграждение на ОИК с 

докладчици госпожа Ганчева и госпожа Гергана Стоянова.“ 

Имате ли предложения по дневния ред? 

Господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Моля да ме включите в т. 7 и ако е 

възможно да добавим една точка: „Гласуване извън страната“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това да бъде точка 

девета: Гласуване извън страната. 

Колеги, други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме дневния ред. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против 

– няма.  

 

Давам думата на госпожа Стойчева в шеста точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, в папка с моите инициали, както и в папка 

„Разяснителна кампания” може да се запознаете с втория клип от 

разяснителната кампания, а именно как могат да гласуват хората с 

увреждания в изборите за народни представители на 2 април т.г. 

Моля да се запознаете със съдържането на клипа, с начина, по който 

изглежда, и да го одобрим. След това ще предложа и промяна във 

визуализацията на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете.  

Има ли изказвания, предложения, необходимост от корекции? 

Няма.  
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Моля да гласуваме да одобрим втория клип и да бъде 

изпратен за излъчване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против 

– няма.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля за протоколно решение за 

промяна на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия, като в рубрика „Избори за Народно събрание 2 април 

2023 г. се разкрие нова подрубрика „Разяснителна кампания”, в 

която да бъдат качвани всички одобрени клипове от разяснителната 

кампания във всичките им варианти, а именно със субтитри, без 

субтитри, аудио-вариант, MP4 за сайтове и MXF за телевизии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля да гласуваме разкриването на секция на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия „Разяснителна 

кампания”, в която да бъдат публикувани всички материали по 

разяснителната кампания на Централната избирателна комисия. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

 

Господин Георгиев, заповядайте в първа точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА 

ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ 

И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с моите инициали от днес 

има файл с № 1680 с проект на решение относно условията и реда за 
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участие на представители на партии, коалиции и инициативни 

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

Също така към проекта за Решение има Приложение № 1 и 

Приложение № 2 в същата папка.  

Предлагам на Комисията след запознаване с проекта да 

преминем към обсъждане и вземане на решение за гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения по проекта за решение? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – няма.  

Решението е № 1723-НС/02.03.2023 г. 

 

Преминаваме към втора точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има проект за Решение за регистрация на Сдружение „Институт за 

социална интеграция”. Постъпило е заявление № 8 от 1 март 2023 г. 

от Сдружението, представени са съответните пълномощни, списък 

на имената на двама упълномощени представители, изпълнени са 

изискванията за регистрация. Предлагам да регистрираме 

Сдружение „Институт за социална интеграция” за участие с 

наблюдатели в изборите на 2 април 2023 г. като българска 

неправителствена организация и да регистрираме двама 

наблюдатели – един за страната и един – за извън страната. 

Съответно представителите на Сдружението да се впишат в 

съответния регистър. Предлагам да гласуваме проекта. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

или предложения по проекта на решение? Няма.  

Моля да гласуваме. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1724-НС/02.03.2023 г. 

 

Преминаваме към четвърта точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО СЪСТАВЯНЕ, 

ОБЯВЯВАНЕ, ПОПРАВКА, ОТПЕЧАТВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ 

НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка има качен проект на 

Решение относно съставяне, обявяване, поправка, отпечатване и 

публикуване на избирателните списъци за изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. Моля да се запознаете с текста. 

Посочените приложения и дати са съгласувани с одобрените 

изборни книжа от ЦИК, както и с отразените в хронограмата 

срокове. В случай, че имате бележки, да ги отразим сега, ако не, да 

го подложим на гласуване, след като се запознаете.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения по текста на проекта за решение?  

Ако няма предложения, моля, режим на гласуване на 

решението с проектен № 1689. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  

Решението е № 1725-НС/02.03.2023 г.. 
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Продължаваме с пета точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕ НА 

ИЗБИРАТЕЛИ С „НЕПЪЛНИ АДРЕСИ“, С Т.НАР. „СГРЕШЕНИ 

АДРЕСИ“, КАКТО И СЪС „СЛУЖЕБНО ЗАЛИЧЕНИ АДРЕСИ“ В 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 

2023 Г. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, въз основа на 

преписките, които съм Ви докладвала по време на заседания от 

началото на подготовката за изборите на 2 април т.г., ви предлагам 

проект на решение относно гласуване на избиратели с непълни, 

сгрешени, както и със служебно заличени адреси за предстоящите 

избори. До настоящия момент сме получили от община Трън, 

община Аксаково, община Аврен със съответните входящи номера, 

които съм докладвала и са посочени в мотивната част на проекта. 

Няма да се впускам в подробности да коментирам проекта, защото 

той няма нещо ново от предходни пъти, когато сме приемали това 

решение. Проектният № е 1667 във вътрешната мрежа. Ако нямате 

предложения, да го подложим на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

Вашите изказвания по проекта на решение или предложения. Няма. 

Моля да гласуваме решението с проектен № 1667. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  

Решението е № 1726-НС/02.03.2023 г. 

 

Продължаваме с шеста точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 



9 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в папката ми от 

предходното заседание има кратко писмо до Сметната палата, с 

което им препращаме одобрените от нас споразумения, постигнати с 

БНР и БНТ. Писмото е стандартно, административно. Погледнете го. 

Предлагам с протоколно решение да изпратим това писмо на 

Сметната палата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:Колеги, по проекта 

на писмо до Сметната палата имате ли изказвания?  

Моля, режим на гласуване за писмото с проектен № 6072. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Следващ докладчик – господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам 

Ви писмо с вх. № ЦИК-99-30 от 23 февруари 2023 г., то е във 

вчерашна моя папка, подпапка „ЕнЕрДжи Сорс”. С него са ни 

предоставили фактура за съхранение на акумулаторните батерии за 

периода от 23 януари до 23 февруари 2023 г. 

В тази връзка е постъпила докладна записка от директора на 

Дирекция „Администрация” с вх. № ЦИК-09-61. Извършена е 

проверка на постъпилата фактура. Тя е в съответствие с т. 2.1.2. от 

Договор № 27 от 23 декември 2022 г. между Централната 

избирателна комисия и „ЕнЕрДжи Сорс”. Изготвен е и контролен 

лист. Поради горното предлагам да одобрим разхода по фактурата и 

да разрешим извършване на плащането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по направеното предложение?  

Колеги, по предложението на колегата Войнов и във връзка с 

контролния лист, изготвен от финансовия контрольор, за пореден 

път обръщам внимание за прецизност при посочване на съответните 
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правни основания, а не административни преписки в извършения 

предварителен контрол за поемане на разхода. 

Имате ли изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов), против – 2 (Ерхан Чаушев и Севинч Солакова).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, пак във вчерашна моя 

папка има писмо от община Русе с вх. № НС-06-24/4. С него ни 

уведомяват, че са променени адресите на две избирателни секции – 

189 и 190 в общината, и двете с машинно гласуване. Предлагам да 

вземем решение да променим адресите на двете секции в интернет 

страниците на ЦИК в таблиците „Адреси на избирателни секции” и в 

таблицата „Списък на избирателни секции с машинно гласуване”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: От днешна моя папка ще видите писмо от 

Министерството на електронното управление с вх. № НС-04-22 от 

1 март 2023 г. Писмото всъщност е до министър Демерджиев с 

копие до Централната избирателна комисия. В писмото се твърди, че 

Министерството трябва да предаде на ЦИК устройствата за 

видеонаблюдение, а Централната избирателна комисия от своя 

страна трябвало да ги предаде на СИК. Според Министерството на 

електронното управление този въпрос не бил уреден и предлагат 
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провеждането на работна среща. Тъй като писмото е само копие до 

ЦИК, предлагам да остане за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от РИК – Враца, вх. № НС-15-66/3 от 2 март, с което ни уведомяват, 

че са допуснали грешки при изписването на ЕГН на един кандидат и 

в имената на двама от регистрираните кандидати от различни 

политически партии и коалиции. Бях подготвила писмо до ГД ГРАО, 

за да ги изпратим за проверка, но се установява, че всъщност в 

системата те са вярно въведени и файлът, изпратен на ГД Г РАО, 

съдържа верните имена и ЕГН на тримата кандидати, така че го 

докладвам за сведение. 

Колеги, докладвам Ви две писма. Едното е от РИК – 

Благоевград, НС-15-65/1 от 1 март 2023 г., с което ни изпращат 

списък с регистрираните кандидати в района. Съгласно решението 

на ЦИК не трябва кандидатите да се изпращат на ЦИК, а да се 

въвеждат в системата cik.is@bg.net . 

Второто писмо в тази връзка е на РИК 16 – Пловдив. 

Припомням, че само те ни бяха потвърдили вчера в посочения срок 

от Централната избирателна комисия обстоятелството, че в 

системата са въведени вярно кандидатските листи. Сега получаваме 

това писмо от 16 РИК, с което потвърждават, че въведените данни 

отразяват вярно взетите решения от РИК – вх. № НС-15-74 от 1 март 

2023 г. Докладвам го за сведение. 

Колеги, докладвам ви писмо от „Информационно 

обслужване” АД с вх. № НС-00-56/02.03.2023 г. в отговор на наше 

писмо от вчера с № НС-00-55, с което им указахме да публикуват 

кандидатските листи на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия и на интернет страниците на РИК. Те ни 

уведомяват, че тази функционалност вече е осигурена и могат да се 

правят справки в регистрираните кандидатски листи във всеки 

изборен район на страницата на съответната РИК, както и на 

mailto:cik.is@bg.net
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интернет страницата на Централната избирателна комисия за всички 

регистрирани кандидати от всички РИК за всички изборни райони. 

Колеги, докладвам ви в тази точка едно съобщение от 

Административен съд – София-град, по адм. дело № 2026 за тази 

година – вх. № НС-08-39/1 от 2 март 2023 г., с което ни се съобщава 

Определение № 1864 от 1 март 2023 г.  

Делото е образувано по искова молба на ПП „Възраждане” 

срещу бездействие на Централната избирателна комисия по искане 

от 17 февруари 2023 г. с № НС-10-10. АССГ с това определение 

оставя без разглеждане исковата молба на ПП „Възраждане” и 

прекратява производството по адм. дело № 2026. Докладвам го за 

сведение и ще бъде публикувано в публичния регистър. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Докладвам за сведение 

две писма. Първото е с вх. № НС-22-77 от 27 февруари 2023 г. е 

въпрос от госпожа М., свързан с възможността за гласуване 

на студент редовно обучение. Ще намери отговор на поставения от 

нея въпрос във „Въпроси и отговори”, положителен отговор. 

Също така писмо с вх. № НС-22-83 от 28 февруари 2023 г. – 

положителен отговор на поставения си въпрос ще намери господин 

Георгиев в рубриката „Въпроси и отговори” в частта „Гласуване 

извън страната/често задавани въпроси”. Съответните въпроси вече 

са публикувани с отговорите. 

Предлагам да отговорим с проект в папката с мои инициали с 

№ 6062 – отговор на госпожа     А.      на поставени въпроси във 

връзка с участието на граждани, не непременно български граждани, 

какви права имат да бъдат избирани на избори за общински 

съветници. Предлагам да се запознаем и да гласуваме проекта на 

писмо-отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с отговора, тъй като ще се публикува на нашата страница 

– да е ясен. После ще се върна, за да го подложа на гласуване. 
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Следващ докладчик по тази точка – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам въпрос, постъпил чрез 

съпорта на електронната форма за подаване на заявления за 

гласуване извън страната и ни е препратен. Сочи, че на 2 април т.г. 

ще бъде в чужбина. Прегледала е на сайта ни формата за подаване на 

електронно заявление. Срокът е 7 март, а тя сочи, че в момента е в 

процес на издаване на паспорт и лична карта. Въпросът ѝ е, ако сега 

подаде заявлението с текущите документи, трябва ли да прави нещо 

допълнително, за да може да гласува. Сега прегледах „Въпроси и 

отговори” на нашата страница, където доста подробно се обяснява с 

каква цел, за какво се подава заявлението, как се гласува извън 

страната, Ви предлагам да отговорим на госпожа Неделчева, че 

може да подаде заявлението със старите си документи, а в изборния 

ден там, където има възможност да отиде да гласува, да го направи с 

новия си документ. Отговорът да е в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли  

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

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.  

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Гергана Стоянова. 

Определям госпожа Матева за малко да води заседанието. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви само за 

сведение: с вх. № НС-15-51 в моя папка от 28 февруари е 

заявлението в оригинал на госпожа         Е.              Г., която с 

решение от същата дата освободихме като член на РИК – 

Кюстендил. Същото още същия ден е пристигнало в оригинал. 

Докладвам, че ще бъде класирано сред документите във връзка с 

извършената промяна. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващият докладчик в тази точка е колегата Стойчева. 

Заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е запитване от 

Станислав Стойнев, който се интересува дали РИК – не е посочил за 

коя РИК става въпрос, може да приема документи за регистрация на 

кандидати в помещение, различно от това, което е обявила с 

решение на сайта си. Дали е допустимо и ако не е допустимо, какво 

следва. Господин С. да знае, че е допустимо – за сведение на 

Комисията го докладвам. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик е колегата Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви две 

преписки, които сме получили от общински администрации с вх. № 

НС-06-46/01.03.2023 г. от община Сливен и с вх. № НС-06-47 от 

1 март 2023 г. от община Смолян. И двете са във връзка с отваряне 

на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и 

материали. Целта на отварянето е да бъде извършена експертиза, да 

се предадат част от книжата на регионалния отдел „Държавен 

архив”, а друга част да бъдат предадени за унищожаване след 

извършване на съответната експертиза. Към преписките са 

приложени всички изискуеми съгласно наши решения документи. 

Докладвам ги за сведение. 

Докладвам още едно писмо с вх. № НС-22-86/28.02.2023 г. от 

П. Ц. То е по-скоро запитване. Той ни съобщава, че желае да стане 

член на избирателна комисия. В рубриката „Въпроси и отговори”, 

която е публикувана на интернет страницата на ЦИК, има подробна 

информация какво и как следва да бъде свършено, за да може всеки 

един гражданин, който желае да бъде член на комисия, да стане 

такъв – да представи кандидатурата си пред парламентарно 

представена партия от последния парламент. Докладвам го за 

сведение. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик в тази точка е колегата Солакова. Заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване – докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-60/28.02.2023 г. Тази докладна записка е по 

повод постъпили оферти в ЦИК с вх. № ЦИК-08-3 от 31 януари т.г. – 

те са приложени към докладната записка. Тъй като става дума за по-

подробно запознаване с постъпилото предложение с оглед на 

договора, който трябва да се сключи, ви го докладвам за 

запознаване. То е във вътрешната мрежа . 

Казала съм да се прехвърлят всички папки от вчера в днешна 

папка, защото вчера трябваше да докладваме само спешните. 

Колеги, докладвам ви също за запознаване и за обсъждане на 

работна група писмо от РИК – Враца, с вх. № НС-15-64 от 1 март 

т.г., както и писмо от секретаря на община Криводол с вх. №  НС-06-

49 от 1 март т.г. за обсъждане на работна група след запознаване. 

В същата връзка относно Решение № 1701-НС е писмо от 

областния управител на област Кюстендил № НС-05-17 от 2 март т.г. 

– за обсъждане на работна група. 

Вх. № НС-05-16 е по същия начин – от областния управител 

на област Кюстендил – за запознаване и обсъждане на работна 

група. 

Колеги, писмо с вх. № НС-22-89 от 1 март 2023 г. – по 

електронната поща е получено искане да бъде предоставена 

информация в машинно четим формат относно обхвата по адреси на 

избирателни секции в област Стара Загора във връзка с изборите на 

2 април т.г. Посочен е имейл, на който да бъде изпратен в 

електронен формат. Не дължим изпращане на такава информация. 

Имаме публикувана такава справка по отношение на адреси на 

избирателни секции в цялата страна на интернет страницата на ЦИК 

в рубрика „Избори на 2 април 2023 г.” Секциите се образуват със 

заповеди на кметовете на общини и на сайтовете на общините ги 

има всичките. 



16 

Получили сме в ЦИК копие от писмо с изх. № 03.11-5 от 

28 февруари т.г. на главния секретар на Министерския съвет относно 

организационните и технически дейности по осигуряване на изборни 

книжа и материали за изборите за народни представители на 2 април 

т.г., адресирано до всички областни управители, кметове на общини 

и отговорни министри. В тази връзка Ви предлагам да изпратим 

копие от писмото до всички РИК за сведение. Във вътрешната 

мрежа трябва да има проект на писмо в този смисъл. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становища по проекта за писмо. Не виждам.  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

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

против – няма.  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, запитване от секретаря на 

община Бойница, област Видин с № НС-06-45 от 1 март т.г. Вчера 

съм подготвила проект на писмо за изпращане по компетентност на 

главния секретар на Министерския съвет, но с оглед докладваните 

други писма за запознаване и обсъждане на работна група, Ви 

предлагам и това писмо да го задържим на този етап. 

Докладвам отново писмо с вх. № НС-04-02-85 от 28 февруари 

т.г. от главния секретар на Министерството на вътрешните работи с 

приложени проекти на удостоверения, които се издават по реда на 

чл. 263, ал. 1 от ИК. В тази връзка е доклад с вх. № ЦИК-00-107 от 

1 март т.г. След проверка на удостоверенията се изразява становище, 

че Централната избирателна комисия може да съгласува образците 

на представените удостоверения. 

Колеги, на кратка работна група вчера обсъдихме въпроса. 

Тъй като нямаме предложение за редакция по представените 

проекти на удостоверения по чл. 263, да се възползваме от случая да 

обърнем внимание на една констатация от изборите през 2021 г. на 

14 ноември, съответно 21 ноември. Тогава се установи, че с 
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удостоверение, издадено по чл. 263, ал. 1, едно лице е гласувало. 

При извършване на проверка съгласно Решение на ЦИК се оказа, че 

лицето изтърпява наказание лишаване от свобода. В тази връзка 

съвсем накратко да посочим този случай и да предложим в писмото 

до областните дирекции на МВР да се включи изрично указание при 

искане за издаване на удостоверение по чл. 263, ал. 1 от ИК, да се 

извършва проверка в базата данни Регистър население дали лицата 

имат избирателни права. При наличие на данни за пълнолетните 

лица, които са поставени под запрещение или изтърпяват наказание 

лишаване от свобода, да се отказва издаване на удостоверение. То 

служи само за гласуване в изборния ден и се предоставя на 

съответната СИК. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа . 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по проекта за писмо. Не виждам.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и  Цветанка Георгиева), против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, писмо с вх. № НС-15-75 от 1 

март 2023 г. от РИК – Сливен, подписано от председател и секретар. 

То е с копие до всички РИК. Уведомяват ни, че РИК – Сливен, 

подкрепя изложените от РИК становища по Решение 1586-НС 

относно възнагражденията на членовете на избирателните комисии. 

Отправят молба за ново решение, с което адекватно да бъде 

увеличен размерът на възнагражденията на ангажираните в изборния 

процес – за сведение.  

За сведение ви докладвам и писмо от РИК – Ямбол, в този 

смисъл, с вх. № НС-15-85 от 1 март 2023 г., подписано от 

председател и секретар. И те подкрепят. Важното е да бъде 

подкрепено от министъра на финансите. Приключих. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, с оглед 

разпределена ми преписка, има жалба, която касае регистрация на 

кандидатски листи. Правя предложение да изменим и допълним 

дневния ред с Доклади по жалби и сигнали. В точката очаквам 

административната преписка по издаване оспорваното решение от 

РИК – Монтана, след което ще предложа и проект на решение, ако 

се приеме точката – за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

това да бъде точка 10. Когато е подготвена преписката, ще преминем 

към нея, предвид предмета на жалбата. 

По точка 10: Доклади по дела, жалби и сигнали, има ли други 

предложения? Няма.  

Моля да гласуваме допълването на дневния ред. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.  

Следващ докладчик – господин Баханов. Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само за сведение, уважаеми колеги, вх. 

№ НС-06-48 от 1 март 2023 г. от кмета на община Монтана. Изпраща 

ни документи за отваряне на помещение, намиращо се в 

административната сграда на община Монтана, в което се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

за НС с цел преместването им в друго обособено помещение и 

освобождаване на предходното за съхраняване на изборни книжа и 

материали от предстоящите избори. Има приложена заповед, 

протокол от 24 февруари 2023 г. за извършените действия. 

Докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка – госпожа Елка Стоянова. Заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

преписка с № МИ-23-2 от 24 февруари, допълнена с пристигнало 

писмо МИ-23-2/01.03.2023 г. Това е искане за изплащане на сума по 
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изпълнителен лист. С второто писмо е представен оригиналът на 

изпълнителния лист, тъй като първоначално е било предоставено 

само копието. Моля да се запознаете с писмото и да вземем решение 

за изплащането на сумата от 500 лв. по изпълнителния лист. Намира 

се в моя папка от днешна дата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направения доклад относно поканата за плащане и приложения 

към нея изпълнителен лист, който, както каза и докладчикът, е 

представен вчера и в оригинал, имате ли изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване относно извършване на плащането 

по изпълнителния лист, с което е осъдена ОИК. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Росица Матева, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – 1 (Севинч Солакова).  

Прекъсвам заседанието за 10 минути за проветряване на 

залата. 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме 

тринадесет членове на Централната избирателна комисия – имаме 

кворум. 

 

Продължаваме с доклади по седма точка: 

ДОКЛАДИ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви, че в моя 

папка от вчерашна дата има подпапка със заявлението за достъп до 

обществена информация, с което е поискана информация относно 

наличната в Централната избирателна комисия информация за броя 

валидни подписи от подписките на всяка от политическите партии за 
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регистрация в последните три избора за парламент. В същата папка 

Ви представям проект на отговор на това заявление, с който да 

предоставим изисканата информация, оформена в справки, 

изготвени на база протоколите на ГД ГРАО за извършената проверка 

на тези подписки. Моля да разгледате предложението, да го обсъдим 

и да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това е заявление за достъп до 

обществена информация и се искат данни относно извършена 

проверка от ГД ГРАО в хода на регистрацията ли? 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Налична информация относно броя 

на валидни подписи от подписките, внесени в Централната 

избирателна комисия за всяка от политическите партии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения във връзка с направения доклад? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – 7 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева).  

Това предложение не събра необходимото мнозинство. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, гласувах „против”, защото 

считам, че исканата информация не е обществена и не следва да се 

предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Изрично в Изборния кодекс е посочено, че по искане на партия може 

да се предоставят на същата данни от извършената проверка. В 

случаите, в които Централната избирателна комисия установи 

нарушения или данни за престъпление, може да сезира 

административния съд, съответно прокуратурата. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преди да 

продължим в тази точка, давам думата на госпожа Ганчева по точка 

десета: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви жалба, 

постъпила в ЦИК от Социалистическа партия „Български път”, град 

София, с вх. № НС-10-17 от 2 март 2023 г., постъпила в 10,54 ч. 

Незабавно след разпределянето сме се свързали с РИК с цел бързина 

и сме изискали преписката по спорното решение, а именно Решение 

№ 51-НС от 28 февруари на РИК – Монтана, с което РИК е отказала 

да регистрира кандидатите за народни представители, предложени 

от ПП Социалистическа партия „Български път” за участие в 

предстоящите избори. 

Колеги, от постъпилите по електронната поща в ЦИК 

сканирано копие на регистъра на кандидатските листи за участие в 

изборите за народни представители и приложените документи – 

Приложение № 59-НС, Приложение № 61 ведно с пълномощно се 

установява, че предложението за регистрация на кандидатската 

листа е заведено под № 21 на 28 февруари 2023 г. и е в посочен час 

17,07 ч. След като разгледах всички относими документи и 

докладваните такива сега от мен, Ви предлагам проект на решение, с 

което да оставим без уважение жалбата като неоснователна, тъй като 

с хронограмата Централната избирателна комисия в т. 49 е 

определила, че законовият срок за подаване на предложението от 

партии и коалиции за регистрация на кандидатски листи е на 

28 февруари 2023 г., 17,00 ч. С наше Решение № 1651-

НС/14.02.2023 г. също сме определили в т. 12, че крайният срок за 

подаване на документи, а именно предложения, е 17,00 ч. 

Предложението е постъпило след срока. 

В жалбата са наведени доводи и съображения, че минутното 

закъснение е с оглед тежки атмосферни условия – проливни 

дъждове, силен вятър, мъгла, които затрудняват пътуването с 



22 

автомобил. Не считам, че те имат отношение с оглед неспазването на 

срока. В жалбата се казва, че е редно да се уважават хората, които 

спазват правилата за движение по пътищата. 

Предвид на това предлагам проект на решение, с което да 

потвърдим решението на РИК – Монтана. 

Прави впечатление, че в решението на колегите е цитирано, 

може би е техническа грешка, но с цел пълнота на доклада го 

отбелязвам, въпреки че то не променя крайния извод на РИК – 

Монтана, а още повече, колеги, за мен лично означава, че РИК се  

запознава своевременно с решенията на ЦИК и следи внимателно 

нашите решения и взема пример от нашите решения, а именно 

посочения краен срок за промяна в състава на коалициите. Крайните 

срокове ги казах в доклада си, посочени са и в решението. Това не 

променя извода, направен от РИК, а именно, че документите са 

подадени след срока, отбелязано е в съответния регистър. Предлагам 

Ви този проект на решение. 

Има технически грешки, които ще изчистя. Направени са 

заради бързината, в случай че има необходимото мнозинство за 

приемането на това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение моля за изказвания. Запознайте се с проекта.  

Има ли изказвания или предложения? Няма.  

Моля да гласуваме така представения проект на решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  

Решението е № 1727-НС/02.03.2023 г.. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Госпожо Председател, правя 

предложение да променим дневния ред и да включим точка Проект 

на решение за поправка на техническа грешка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? Няма. Предлагам това да бъде точка единадесета от 

дневния ред. Моля, режим на гласуване по дневния ред. Колеги, 

моля за прегласуване, тъй като не могат да гласуват всички колеги. 

Поради проблем с устройствата моля с вдигане на ръка да гласуваме 

за допълване на дневния ред. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  

 

Госпожо Матева, заповядайте по точка единадесета: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ТЕХНИЧЕСКА 

ГРЕШКА. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа би 

трябвало да е публикуван проект с проектен № 1697 – проект на 

Решение за поправка на техническа грешка в Решение № 1701-НС от 

23 февруари т.г. относно гласуване на избиратели с увредено зрение 

или със затруднение в придвижването. 

Колеги, констатирахме, че в т. 16 на Решението, в букви „г” и 

„д” е останал текст, който беше предвиждан в предишни години и в 

предишни решения, когато гласуването с хартиени бюлетини се 

извършваше в кабини за гласуване. Сега Ви предлагам да заличим в 

т. 16, буква „г” от решението думите „с размери не по-малко от 

210:170 см. и” и текстът да се чете „за поставяне на паравани за 

гласуване с хартиени бюлетини върху плот не по-висок от 85 см.”, а 

в буква „д” заличаваме текста „с размери не по-малко от 210:170 см. 

и” и текстът на т. 16, буква „д” да се чете „за поставяне на машини за 

гласуване върху плот не по-висок от 85 см.”. 

Редакцията на буква „д” след промяната ще бъде „за 

поставяне на специализирани устройства за машинно гласуване 

върху плот не по-висок от 85 см.” 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения, изказвания? Няма.  

Моля да гласуваме проекта на решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1728-НС/02.03.2023 г. 

 

Продължаваме с осма точка: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-20 от 28 февруари на 

ОИК – Бойчиновци. Постъпила е комплектувана съобразно 

изискванията на Закона и наше решение. Искането е за изплащане на 

възнаграждение за проведено заседание от ОИК на 24 февруари 

2023 г., на което са присъствали председател, един заместник-

председател  и шестима членове. Възнаграждението е на стойност 

440,23 лв. ведно с осигурителните вноски. Преписката съдържа 

контролен лист със съответния номер за предварителен финансов 

контрол с изразено мнение за законосъобразност относно поемане на 

задължението в размера, който Ви докладвах. Предлагам с 

протоколно решение да одобрим така поисканото от ОИК – 

Бойчиновци, възнаграждение съобразно доклада ми на заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  

Следващ докладчик – госпожа Стоянова. Заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви искане от 

ОИК – Каварна, с № МИ-27-6 за изплащане на възнаграждение за 

проведени два броя заседания през месец декември 2022 г. и едно 

през месец януари 2023 г., на които са присъствали по десетима от 

членовете на ОИК. Към искането са представени необходимите за 

окомплектоване на преписката документи. Извършена е счетоводна 

справка и към преписката е представен и контролен лист от 

финансовия контрольор с изразено мнение за законосъобразност 

относно поемането на задължението.  

Искането е за изплащане на възнаграждение в общ размер за 

двете проведени заседания 1 101,24 лв. ведно с осигуровките.  

Моля да гласуваме така направеното искане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по искането за изплащане на възнаграждение на ОИК – 

Каварна? Няма.  

Моля да гласуваме. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – 1 (Любомир Георгиев).  

Колеги, връщаме се в шеста точка: Доклади по 

административни преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в почивката набързо 

обсъдихме докладна записка с вх. № ЦИК-09-60 от 28 февруари т.г. 

Преди да вземем решение по тази докладна записка, предлагам да се 

изискат оферти и от други мобилни оператори при същите условия, 

за да можем да преценим и да вземем решение по целесъобразност, 

най-доброто за Централната избирателна комисия. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания или други предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване за протоколно решение да се 

изискат оферти и от другите мобилни оператори. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-

09-67/02.03.2023 г. Постъпило е от СГП по прокурорска преписка 

№ 8109 от 2023 г., с което ни питат дали ПП „Българска левица” е 

участвала в избори за народни представители, президент и 

вицепрезидент, членове на Европейски парламент  от Република 

България или за общински съветници и кметове през последните 

5 години. Извършена е справка в звено „Регистри” и се установява, 

че след 2017 г., по-специално в изборите за народни представители 

през март 2017 г. до момента ПП „Българска левица” не е 

регистрирана за участие в нито един вид избори, произведени от 

2017 г. досега, така че предлагам да гласуваме отговор на 

запитването в този смисъл. Писмото е във вътрешната мрежа  в 

папката с моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по предложението?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия.  
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Заседанието ще продължи в 17,00 ч. 

 (След прекъсването.) 

ЗЕМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

продължава заседанието на Централната избирателния комисия. 

По дневния ред има ли предложения за допълнение? 

Заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля да допълним дневния ред с 

Проект на решение относно промяна в състава на РИК. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ще стане 

точка 12: Проект на решение относно промяна в състава на РИК. 

Чухте, колеги, предложението за допълване на дневния ред. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Колеги, връщаме се към втора точка:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 

Колега Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председателстващ. 

Колеги, постъпило е предложение относно регистрация на 

наблюдатели от сдружение „Ад унитатем“ с вх. №  5-1/02.03.2-23 г. 

Сдружението е регистрирано с Решение на Централната 

избирателна комисия № 1710-НС/ 27.02.2023 г. като българска 

неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите.  

Заявлението е подписано от представляващия Л.            Д.      

А.-Н. 

Към заявлението са приложени: пълномощно      от       Л.     

Д.                    А.-        Н. – представляваща сдружението, в 
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полза на 15 лица – представители на сдружение; декларации по 

образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 15 броя; 

списък с имената и единните граждански номера на изрично 

упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани 

като наблюдатели за страната – обръщам внимание, че за извън 

страната не са – само в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

От извършената проверка е установено, че 12 от лицата 

отговарят на изискванията на Изборния кодекс, за три лица са 

установени несъответствия.  

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, 

ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 

9 февруари 2023 г. предлагам да вземем решение да регистрираме за 

страната 12 упълномощени представители на сдружение „Ад 

унитатем“ – следват имената и ЕГН на тези 12 предложения. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез ЦИК в тридневен срок. 

Това е предложението ми – може да го видите в моя папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада. 

Изказвания по предложението за решение? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решение № 1729-НС/02.03.2023 г. 

 

Преминаваме към точка дванадесета:  
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА РИК. 

Колега Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

предложение от политическата сила за член на РИК – Кюстендил, от 

състава на която освободихме неин член с наше решение от 

27 февруари. На негово място е постъпило предложение от 

политическата сила с приложени към предложението пълномощно 

от представляващия коалицията в полза на лицето, представящо 

предложението, декларация от предложения за член на РИК – 

Кюстендил; копия от диплома за завършено висше образование на 

предложения нов член на районната избирателна комисия. 

Предвид наличието на необходимите документи, които са 

изпратени в оригинал днес с куриер към Централната избирателна 

комисия, ви предлагам да приемем решение, проект на което има в 

моя папка от днешна дата, с което да назначим за член на РИК – 

Кюстендил,      И.                 Г.        Х. с посочено ЕГН и на 

назначения член на комисията да бъде издадено удостоверение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Становища по проекта на решение? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1730-НС/02.03.2023 г. 

 

Преминаваме към точка седма от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ПИТАНЕ ПО ЗДОИ. 

Колегата Цветозар Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, от Министерството 

на външните работи ни е изпратено писмо с вх. № НС-29-
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4/202.2023 г. С него Външно министерство ни препраща по 

компетентност постъпило в Министерството заявление по Закона за 

достъп до обществена информация със съответния регистрационен 

номер на Външно министерство. Качена е в папката на 1 март – вх. 

№ НС-29-4. 

Писмото е от господин С. Е. То е кратко и ще 

предам основното от съдържанието му. 

„На основание Закона за достъп до обществена информация 

желая да ми бъде предоставена информация относно 

наименованието на парламентарно представена партия или 

коалиция, участвала в проведените консултации за промяна в 

съставите на секционните избирателни комисии извън страната в 

изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г., 

която е предложила мен –               С.            А.         Е., с посочено 

ЕГН, за член на СИК № 325800670 за Турция, Измир, община 

Мендес, квартал „Газипаша“ – още тук казвам, че общината е 

Мендерес – описана в Решение № 359/01.07.2021 г.“ 

Моля информацията да бъде предоставена по електронен 

път.“ 

Направих проверка и предлагам следния отговор, за който 

съм подготвил писмо, което трябва да е качено във вътрешната 

мрежа в моя папка от днешна дата, със следното съдържание: 

„Уважаеми господин Евтимов, 

Вашето заявление по ЗДОИ, постъпило в МВнР с еди-кой си 

регистрационен номер е препратено по компетентност на 

Централната избирателна комисия и регистрирано с вх. № НС-29-4 

от 28.02.2023 г. 

В отговор на исканата от Вас информация Ви уведомяваме за 

следното: 

Предложението да бъдете назначен за член на СИК 

№ 32580060 е на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД. То е изпратено на 

електронната поща на Централната избирателна комисия от офиса 

на тази политическа партия с електронен адрес еди-кой си, редом с 
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множество други предложения на същата политическа партия. 

Регистрирано е в ЦИК с вх. № НС-10-271-3/28.06.2021 г.  

Решението за Вашето назначаване е взето на 01.07.2021 г. с 

Решение № 359-НС на ЦИК.“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

доклада – предложението за писмо. 

Има ли становища по предложението за отговор? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 5 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Севинч Солакова). 

 

Преминаваме към точка девета: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Отново господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам писмо от работна група 

„Избори“ към Министерството на външните работи, с което ни е 

препратена грама от посолството във Вашингтон, с която 

посолството се е обърнало към МВнР, за съдействие да бъде 

уведомена Централната избирателна комисия относно 

необходимостта от обединяване на две места, за които са подадени 

заявления под формата за подаване на електронни заявления. 

Всъщност става дума за едно място, изписано по два различни 

начина. 

В тази връзка съм подготвил писмо до „Информационно 

обслужване, за да ги обедини. След малко ще кажа за писмото. 

Преди това, докладвам  още едно писмо с вх. № НС-04-01-26 

от Външно министерство, в което ни е препратен отговорът на 

вербалната нота на приемащата държава, изпратено до Чешката 

република, в която чешките власти ни уведомяват, че другаде, освен 
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в дипломатически и консулски представителства не е разрешено да 

се разкриват избирателни секции. 

Във връзка с тези две писма предлагам да изпратим незабавно 

писмо до „Информационно обслужване“ АД със следното 

съдържание: „Молим незабавно да бъде ограничена възможността за 

подаване на заявления за гласуване извън страната по електронен 

път за всички места в Чешката република с изключение на: Прага 

(Посолство 1); Прага (Посолство 2) и Прага (Посолство 3). 

Молим, също така да бъдат обединени записите Jacksonville, 

Florida – изписано на английски език и Джаксънвил, Флорида – 

изписано на кирилица под името Джаксънвил, Флорида.“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

предложението. Писмото е във вътрешната мрежа. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви едно последно 

писмо, което докладвам за сведение – вх. № НС-22-90/02.03.2023 г. 

Писмото ни е изпратено от гражданин, който твърди, че страницата 

на Централната избирателна комисия съдържа неправилни 

препратки в секцията: „Гласуване извън страната“, рубриката: 

„Често задавани въпроси“.  

Дава пример с натискане на линк 3 – задължително ли е да се 

подаде заявление за гласуване в изборите за народни представители, 

за да може да се упражни избирателното право и как може да 

гласуват българските граждани, които не са подали заявление за 

гласуване извън страната. Твърди, че по този начин се отива на 

страница с отговор на съвсем различен въпрос. 
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Направих проверка на страницата и не установих такова 

нещо. Напротив, излиза правилният отговор и поради това го 

докладвам за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Връщаме 

се към точка шеста от дневния ред: Доклади по административни 

преписки. 

Колега Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам писмо от 

господин         М.       Х. с вх. № НС-11-19/28.02.2023 г., което 

докладвах на 28 февруари за запознаване. Обсъждахме го в работна 

грапа, но днес, когато подготвях доклада отново, видях, че самото 

писмо не е подписано, така че ви го докладвам за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега 

Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, предлагам още веднъж 

писмото с проектен номер 6062 до госпожа А. 

Ако има предложения за корекции, да преминем към 

разглеждане и гласуване на проекта на писмото. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля 

малко време за запознаване. 

Колеги, по предложението за писмо имате ли съображения? 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова). 

Колеги, и аз ще се включа в тази точка с един доклад. 

Във връзка с проведените преговори на комисията по 

обществената поръчка за дейностите по осигуряване на машинното 

гласуване е постъпил коригиран вариант на техническо предложение 

за изпълнение на поръчката от „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-

3-1/02.03.2023 г. Корекциите са във връзка с указанията на 
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комисията по обществената поръчка и комисията се запозна, така че 

го докладвам за сведение. 

Колега Солакова, заповядайте в Административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Колеги, за сведение ви 

докладвам вх. № ЦИК-99-42 с индекс 1 на същия номер от 2 март. 

Уведомяват ни от Регистър. БГ, че е платена услугата за регистрация 

и поддръжка на домейн cik.bg на кирилица, съответно и на латиница 

със срок на валидност до 5 май 2026 г. 

За сведение ви докладвам – получили сме препис от Решение 

№ 162 на Министерския съвет от 1 март 2023 г. с вх. № НС-03-

34/02.03.2023 г. за одобряване на допълнително финансиране на 

Министерството на електронното управление за обезпечаване 

дейността по техническото осигуряване на видеонаблюдението и 

видеозаснемането. 

За запознаване ви докладвам вх. № НС-22-91/02.03.2023 г. 

Писмото е от         А.            Т. Тя е описала на каква длъжност и в 

коя организация работи. Изразява желание да бъде включена в 

състава на секционна избирателна комисия извън страната в 

изборите на 2 април по предложение на Министерството на 

външните работи. Поставя въпрос дали това е възможно. Докладвам 

го за запознаване и за обсъждане на работна група. 

Във връзка с писмо от Кюстендил с вх. № НС-05-

17/02.03.2023 г. Същото писмо, само че с невалиден подпис сме 

получили с вх. № НС-05-16/01.03.2023 г. То е по отношение на 

параваните за гласуване. Изпратено е и до главния секретар на 

Министерския съвет.  

Във вътрешната мрежа има подготвен проект на писмо до 

главния секретар на Министерския съвет. 

Предлагам ви да изразим становище, че по този въпрос 

следва да дадат указания като компетентен орган съгласно Изборния 

кодекс и да направим уточнение, че Решение № 1701 е поправено в 

частта относно допусната техническа грешка с Решение 1728 от 

днешна дата. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението за писмо до главния секретар на 

Министерския съвет. 

Не виждам желаещи да се изкажат. 

Процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вчерашна папка е 

проектът на писмо, с което предлагам да препратим по 

компетентност на главния секретар на Министерския съвет писмото 

от секретаря на община Бойница с вх. № НС-06-45/01.03.2023 г. 

относно параваните за гласуване с хартиени бюлетини. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам 

да обединим това писмо с предходното. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с оглед на това, че по 

предмет е същото, предлагам само като копие да добавим секретаря 

на община Бойница и да приложим и това писмо с вх. № НС-06-45 

към предходно гласуваното. 

По отношение на писмата от община Криводол и РИК – 

Враца, ви предлагам да отговорим на секретаря на община 

Криводол, с копие до РИК – Враца, не предлагам да препратим, 

защото има много конкретно поставени въпроси по отношение на 

Решение № 1701 на Централната избирателна комисия.  

Да уведомим, че днес сме допуснали поправка на техническа 

грешка и да уведомим секретаря на община Криводол, област Враца 

– компетентният орган в случая, това са органите на изпълнителната 

власт и техните администрации и че по повод на постъпили такива 

въпроси от областни управители и кметове на община, ние сме ги 

препратили по компетентност на администрацията на Министерския 

съвет. Проектът на отговор е във вътрешната мрежа от днешна дата. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Виждате, 

колеги, проекта на писмо до секретаря на община Криводол. 

Изказвания? Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Димитров, заповядайте в тази точка. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, вече започнаха да 

постъпват запитвания относно медийните пакети – вече имаме 

постъпили осем. 

Първото е от „Епицентър“, последните са от „Реклама БНТ“, 

включително и няколко различни други медии. 

Предлагам всички тези, на които можем да отговорим 

позитивно, тоест има наличност и документите са в ред, просто да не 

ги докладвам, за да не натоварвам дневния ред. 

Да докладвам индивидуално само тези запитвания, на които 

отказваме и причините за отказ, разбира се. Това е предложението 

ми. 

Входящите номера са от вх. № НС-24-1 – първата е 

„Епицентър“, до вх. № НС-24-8. Това са осем запитвания за 

различни пакети от различни медии. 

Предлагам да гласуваме положителен отговор, тъй като към 

момента всички медийни пакети не са все още в своята цялост. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, 

колега Димитров. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, други доклади в тази точка? 

 

Преминаваме към трета точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА 

ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Колега Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа са проектите на технически характеристики на бюлетините. 

Предлагам да изключим камерите, за да обсъдим 

техническите характеристики. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля, 

процедура по гласуване за изключване на камерите. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Моля да изключим камерата. 

Продължете, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа са 

техническите характеристики. Обсъдихме ги няколко пъти на 

работна група. Последно не съм нанесла корекциите относно 

поредния номер на партиите и коалициите. 

С оглед на последния въпрос, който беше поставен за 

електронната бюлетина, мисля, че това не касае техническите 

характеристики, които приемаме, защото ще изпратим решението, 

предлагам, ако има промяна, на Печатницата на БНБ и ще се 

отпечата така, както Централната избирателна комисия е 

предвидила.  



38 

Промяна в съдържанието на бюлетините няма. В тази част 

няма и промени в Изборния кодекс. 

Предлагам да ги гласуваме и да ги изпратим до Печатницата 

на БНБ и до министъра на финансите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

изказвания по направеното предложение? Не виждам изказвания. 

Моля да включим камерата. 

Моля, процедура по гласуване по проекта на решение, след 

като беше чут докладът. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 1731-НС/02.03.2023 г. 

Моля да гласуваме и проект на писмо до Печатницата на БНБ 

и до министъра на финансите. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с доклади в точка шеста. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, спешен доклад. Току-що е 

постъпило в оригинал заявление от Николай Миланов Николов, 

който го е адресирал до Централната избирателна комисия, но 

заявява, че не желае да бъде кандидат на коалиция „Неутрална 

България“, която е регистрирала листа с неговото име в 10 РИК – 

Кюстендил. 

Предлагам ви веднага да препратим това заявление на РИК – 

Кюстендил, за произнасяне по компетентност. Районната 
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избирателна комисия в момента има заседание. Свързах с 

председателя, така че очакват нашето писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 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, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, докладвам ви с вх. № НС-04-01-22-1/28.02.2023 г. – 

оригиналът е със същия номер, получен на 1 март, в моя папка от 

28 февруари, сме получили от Министерството на външните работи 

окончателния доклад на Мисията на ОССЕ за наблюдение на 

парламентарните избори на 2 октомври 2022 г. Докладът е на 

английски език, като ще изпратят допълнително превода на 

български език след неговото публикуване. Докладвам ви го за 

сведение и запознаване. 

Господин Войнов, заповядайте в тази точка. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Предлагам да включим нова точка в дневния ред: Проект на 

решение относно определяне на изпълнител по обществена поръчка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения 

по дневния ред? Няма. 

Предлагам това да бъде т. 13 – Проект на решение относно 

избор на изпълнител по обществена поръчка с докладчик господин 

Войнов. 

Други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме допълване на дневния ред. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – 

няма.  
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Преминаваме към новата точка тринадесета: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗБОР НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в моя папка 

има подпапка „Обществена поръчка за машинно гласуване“, в която 

са качени всички материали от обществената поръчка. 

Ще ви представя доклад за резултатите от работата на 

комисията за разглеждане на офертата и провеждане на преговори в 

процедурата по 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. съгласно техническата спецификация, която включва три 

дейности: Подготовка, модифициране и параметризиране на 

софтуера на СУЕМГ, в това число подготовка на демоверсия; 

Дейност 2: Подготовка, инсталиране и окомплектоване на СУЕМГ в 

склада и Дейност 3: Транспорт на СУЕМГ в страната, логистично 

осигуряване и техническо обслужване на СУЕМ в предизборния и 

изборния ден, включително и осигуряване на център за поддръжка 

при възникнали проблеми със СУЕМГ. 

Комисията, която беше назначена със заповед № 07-АД от 27 

февруари на председателя на ЦИК, със задача да извърши подбор, да 

разгледа и оцени получените оферти в процедурата и да проведе 

договаряне с допуснатите участници съгласно изискването на 

Възложителя – знаете, състава на комисията, няма да го повтарям. 

Процедурата беше договаряне без предварително обявление 

по чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки. Бяха 

изпратени покани за участие в договарянето до „Смартматик“ и до 

„Сиела Норма“ АД. В определения срок – 26 февруари 2023 г., чрез 

ЦАИС ЕОП е подадена оферта от „Сиела Норма“ АД. 



41 

Комисията разгледа постъпилата оферта. Констатира, че 

същата е подадена в съответствие с изискванията на Закона за 

обществените поръчки и съдържа изискуемите документи. 

Предвид констатираното съответствие на подадената оферта 

с изискванията за лично състояние и техническо предложение за 

изпълнение на поръчката комисията проведе преговори с 

представители на „Сиела Норма“ АД. Преговорите се проведоха на 

27-ми, 28 февруари, 1-и и 2 март. Резултатите от преговорите са 

отразени в протоколите от работата на комисията, именно пет 

протокола. По време на преговорите бяха водени и стенографски 

протоколи. 

Първоначалната, предложена от участника обща цена, беше в 

размер на 10 милиона 190 хиляди лева без включен ДДС, в процеса 

на преговорите беше достигната договорка за намаление със 

100 хиляди лева от първоначално предложената цена, така че общата 

сума за пълния обем дейности е в размер на 10 милиона и 90 хиляди 

лева без включен ДДС. 

Комисията въз основа на гореизложеното и относимите 

решения на ЦИК предлага Централната избирателна комисия да 

вземе решение за сключване на договор на договорената цена от 

10 млн. 90 хил. лв. без ДДС съгласно варианта на ценовото 

предложение с включени всички дейности по обществената поръчка 

със „Сиела Норма“ АД. 

Настоящият доклад се състави на основание чл. 103, ал. 3 от 

Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 60 от Правилника 

за приложение на ЗОП. 

Това е докладът. Предлагам да бъде одобрен докладът на 

комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. 

Колеги, по доклада от работата на комисията има ли 

въпроси? Няма. 
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Моля да приемем работата на комисията, както беше 

представена от колегата Войнов в качеството му на председател на 

комисията, назначена за провеждане на обществената поръчка 

относно дейностите по осигуряване на машинното гласуване. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка има проект 

на решение относно определяне на изпълнител по обществена 

поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по 

чл. 79, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за 

обществените поръчки с предмета, който вече докладвах. 

Проектът на решение е подробно мотивиран. Може да се 

запознаете с мотивите. Въз основа на тях и на основание чл. 22, ал. 

1, т. 6, чл. 108, т. 1, чл. 112, ал. 8 от ЗОП, чл. 64, ал. 1 от Правилника 

за прилагане на ЗОП и чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1 и чл. 212, 

ал. 1 от Изборния кодекс, предлагам Централната избирателна 

комисия в качеството си на Възложител по посочената процедура да 

вземе следното 

„РЕШЕНИЕ: 

1. Определя за изпълнител на обществената поръчка „Сиела 

Норма“ АД. 

2. Възлага изпълнението на дейностите по процедурата на 

договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена 

поръчка, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, 

ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет на дейност: осигуряване на машинното 

гласуване в страната и извън страната в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

3. Упълномощава председателя на Централната избирателна 

комисия да подпише договор със „Сиела Норма“ АД за изпълнение 
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на предмета на обществената поръчка. На основание чл. 36, ал.1, т. 1 

и т. 11 от ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от Правилника за 

прилагане на ЗОП настоящото решение, протоколите и докладите от 

работата на комисията да се публикуват в регистъра на 

обществените поръчки към електронната преписка на обществената 

поръчка. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта на 

решение моля за вашите изказвания или предложения. 

Има ли предложение, или изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме така представения проект на решение за 

избор на изпълнител. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, , Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – 1(Севинч Солакова). 

Решението е № 1732-НС. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за 

събота, 4 март 2023 г., от 16,00 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 18,40 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

 СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова 

 

Стенографи: 

 Виржиния Петрова 

 Стефка Аличкова 


