
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 324 

 

На 6 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, 

Димитър Димитров, Цветанка Георгиева,  

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Гергана 

Стоянова, Красимир Ципов, Севинч Солакова 

2. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Докладват: Росица Матева, Гергана Стоянова 

3. Проект на решение относно реда за образуване на секции за 

гласуване на избирателите с трайни увреждания с подвижна 

избирателна кутия в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г.  

Докладва: Елка Стоянова 

4. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров  

5. Гласуване извън страната.  

   Докладва: Цветозар Томов, Йорданка Ганчева 

6. Проект на Решение относно поправка на техническа грешка. 

Докладва: Димитър Димитров  

      

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Севинч Солакова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Гергана 

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



2 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева   

ОТСЪСТВА: Георги Баханов. 

 

Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден колеги!  

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

В залата сме 12 членове на Централната избирателна 

комисия. Имаме кворум за провеждане на заседание.  

Отсъства колегата Георги Баханов поради отпуск. 

Ще закъснеят господин Томов и госпожа Матева, които са ме 

предупредили за това. 

Предлагам ви следния проект за дневен ред: 

1. Доклади по административни преписки с докладчици 

Росица Матева, Емил Войнов, Димитър Димитров, Цветанка 

Георгиева, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Гергана Стоянова, 

Красимир Ципов, Севинч Солакова 

2. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици: Росица 

Матева, Гергана Стоянова 

3. Проект на Решение относно реда за образуване на секции за 

гласуване на избирателите с трайни увреждания с подвижна 

избирателна кутия в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. с докладчик госпожа Елка Стоянова. 

4. Медийни пакети с докладчик господин Димитров. 

5. Гласуване извън страната – докладват, госпожа Ганчева и 

господин Томов. 

Имате ли предложения по дневния ред?  
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля в административни преписки да 

ме включите.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Проект на решение за поправка на 

техническа грешка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Проект на решение 

за поправка на техническа грешка в Решение 1729, предлагам ви да 

бъде точка 6.  

Други предложения има ли? Няма. 

Моля да гласуваме.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма.  

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

министър Демерджиев, с вх. № НС-03-36. С него моли да му 

предоставим отговори на три въпроса, свързани с чл. 213а, чл. 213г и 

чл. 213в от Изборния кодекс във връзка с предстоящите на 2 април 

избори за народни представители. Докладвам писмото за 

запознаване, като предлагам да го обсъдим на работна група.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

господин Димитров, заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИРОВ: Колеги, в моята папка с вх. № 07-32 

от 4 март е постъпило искане-молба за акредитиране на 

международни наблюдатели от Африканския избирателен алианс. 

Има и превод на изпратения текст. Предлагам с протоколно решение 

да го препратим на Министерството на външните работи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 
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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, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров, определям да водите заседанието за кратко.   

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, още едно писмо, което е дошло от Естония. Една 

правителствена организация питаше как да се акредитира за 

европейските избори догодина. След като им отговорихме, че 

акредитацията е отговорност на Министерство на външните работи 

за международни наблюдатели, отново имаме писмо. Този път ни 

питат какви са сроковете. За сведение го докладвам.  

Думата има госпожа Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № 

МИ-06-133 от 2 март преписка, която сме получили от Община 

Благоевград, във връзка с отваряне на запечатани помещения, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали. Отварянето на 

помещението е по искане на съдебните органи. Преписката съдържа 

всички изискуеми документи, съгласно наше решение. Докладвам я 

за сведение на Централата избирателна комисия.  

Докладвам вх. № НС-22-101 от 4 март, въпрос от Красимира 

Ненкова: може ли член на ОИК да бъде в състав на СИК? Отговор на 

този въпрос се съдържа в рубриката „Въпроси и отговори“ на 

интернет страницата на Централата избирателна комисия. 

Докладвам го за сведение.  

И още едно писмо с вх. № НС-22-103 от 5 март. То е от 

госпожа Семкова. В него тя ни пише, че на последните избори е 

имало случай на заснет вот  и ни предлага начин, по който това да 

бъде избегнато в сегашното гласуване на изборите. Предлагам ви 

това нейно предложение да бъде разгледано при обсъждане на 
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Методическите указания на Централата избирателна комисия, затова 

в момента го докладвам за сведение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря госпожо Георгиева.  

Следващ докладчик е Йорданка Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

писмо по електронната поща на Централата избирателна комисия, 

което е от имейл. Отгоре пише ПП Народна партия „Истината и 

само истината“ с вх. № НС-10-18 от 3 март 2023 г.  

Здравейте, съгласно ЗДОИ и като преки участници в 

изборния процес, искаме да ни уведомите, актуализирани ли са 

избирателните списъци след обявяване на резултати от последното 

преброяване на населението на 3 октомври и колко пълнолетни 

граждани на Република България имат право да гласуват.  

Колеги, тъй като видно от получения имейл се сочи Законът 

за достъп до обществена информация, аз считам, че това писмо не 

може да бъде възприето като заявление по Закона за достъп до 

обществена информация, тъй като не отговаря на реквизитите на чл. 

24 и чл. 25 от Закона. Тъй като се сочи, че е пряк участник в 

изборите и по този начин обосновава правен интерес, затова ви 

предлагам не да го оставим без разглеждане, както е редно по Закона 

за достъп до обществена информация, но все пак да го разгледаме 

какво се иска. И тъй като, разглеждайки го какво се иска, иска се 

информация за избирателни списъци, които както знаем и както 

Изборния кодекс на Република България урежда, не се съставят от 

Централната избирателна комисия и не е в компетенциите на 

Централната избирателна комисия.  

Предвид което ви предлагам, в кратък отговор да насочим 

тези, които са подали това писмо по електронната поща, че във 

връзка с ваше писмо, ви уведомяваме, че избирателните списъци се 

съставят по реда на глава четвърта, списъци от Изборния кодекс на 

Република България от съответните общински администрации. Това 

е проектен отговор, който предлагам.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания, предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-22-110 от 5 март, като е наименувана листа на СИК в Община 

Тетевен, видно от имейла от госпожа          С.               М. и се 

поставят въпроси относно листите на СИК в Община Тетевен, кой 

как реди листите и излага съображения, че има двама души от една 

политическа партия, от друга партия, но не се посочва конкретно 

решение. Аз ви предлагам да изпратим на съответната РИК за 

преценка и действия по компетентност. До РИК Ловеч предлагам да 

изпратим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Моля, да гласуваме.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващите преписки касаят 

гласуването извън страната, считам че в тази точка трябва да се 

докладват, с оглед бързина при отговаряне на тези, които са ги 

пуснали. Господин     А.                Л.     пита, защо на българите 

в Чехия не се разрешава отваряне на изборни секции в други 

градове.  

Предлагам, въпреки че в Централната избирателна комисия 

постъпи информация от Министерство на външните работи, с която 

ние ще преценим и ще се съобразим при приемане на чл. 12 да 

препратим писмото до компетентния орган, а именно Министерство 
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на външните работи, които съгласно чл. 21 предприемат действия по 

искане на съгласие от приемаща държава, по компетентност на 

МВнР.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, тъй като е постъпил въпрос 

относно реда да се стане член на избирателна комисия в Щутгарт – 

Германия, се сочи от госпожа        Д.             Г. с вх. № НС-22-104 от 

5 март и тъй като установихме, че имаме за страната как се става 

член на СИК, но не и за извън страната, предлагам да отговорим на 

госпожа           Г., с оглед това, че поставя въпроса, а именно, че 

трябва да е предложена от съответна политическа сила, която има 

право да предлага в предстоящи консултации за назначаване на 

СИК, съобразно представителство на последното Народно събрание, 

както и в случай като предложение, ако е в българските общности на 

МВнР, предлагам да изпратим този отговор на госпожа   Г. и да 

качим такъв въпрос, съответно отговор във Въпроси и отговори в 

гласуване извън страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания, предложения? Няма. 

Моля, да гласуваме изпращането на писмо, както и 

публикуване на секцията „Гласуване извън страната“ в рубрика 

„Въпроси и отговори“.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма.  
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Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова, 

заповядайте.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писма 

получени по имейл, със запитване от господин Щерев с № НС-22-99. 

Запитването е във връзка с неговата регистрация за кандидат за 

народен представител, евентуално наличието на конфликт на 

интереси във връзка с изпълняване на различни служебни 

задължения. В моя папка от днешна дата ви предлагам да изпратим 

кратък отговор към господин Щерев, с който да му окажем в 

рамките на нашата компетентност, коя от разпоредбите на Изборния 

кодекс следа да съблюдава за да прецени своето положение, както и 

да укажем, че за тези въпроси е компетентна за конкретните случаи 

Комисията за противодействие на корупцията.  

Моля, да се запознаете с текста на отговора и да го гласуваме 

за изпращане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направеното от колегата Стоянова предложение, има ли изказвания, 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 6 (Гергана Стоянова,  

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева); против – 5 (Димитър Димитров, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева). 

Колеги, не се постигна необходимото мнозинство. Така че 

остава за сведение това писмо.  

Следващ докладчик господин Ципов.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № 22-88, вх. 

№ 22-97 и вх. № 22-98 поставени въпроси от граждани. В момента ги 

докладвам за запознаване и ще бъде преценено от администрацията 

на Централната избирателна комисия, дали отговора на поставените 

въпроси е включен в рубриката „Въпроси и отговори“. Обръщам 

внимание само на вх. № НС-22-97 по имейл, избирателят Х.     Ф. 

ни отправя запитване в следната връзка.  
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Формата за подаване на заявление за гласуване отказва да 

приеме моите данни. Грешката е посочения адрес не съвпада с 

данните от Национална база население. Попълвам адреса точно 

както е в личната ми карта. Иска да проверим какъв е проблема, като 

е посочил в имейла си и съответния адрес. Видно от имейла, имейла 

е подаден до имейл съпорт cik.bg, макар че не става ясно, къде иска 

да подаде гражданина заявление за гласуване, дали в извън страната 

или в страната.  

С оглед на това предлагам да отправим запитване към 

„Информационно обслужване“ АД, да провери дали това лице е 

подало заявление за гласуване извън страната, за да може да 

отговорим на поставения въпрос, какъв е проблема, за да не може да 

подаде съответното заявление.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

предложения и изказвания има ли? Няма.  

Предлагам на гласуване изпращането на писмо, съгласно 

предложението до „Информационно обслужване“ АД. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам в вх. № НС-06-40 

от 1 март 2023 г., писмо от кмета на Район „Одесос“ в Община 

Варна, относно отваряне на помещение с изборни книжа и 

материали, от проведени на 14 ноември и 2 октомври избори за 

народни представители. Писмото е съпроводено с протокол във 

връзка с извършените действия и заповед за назначаване в 

съответната комисия във връзка с отварянето на помещения с 

изборни книжа. Докладвам за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Солакова.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с писмо ЦИК-06-4 от 5 март 

от Агенцията по обществените поръчки сме получили информация 

за входящия номер на документите във връзка с процедурата за 

изработка и доставка на хартиени бюлетини и ролки със 

специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване, 

включително и информация, че ще се извърши контрол върху така 

публикуваната информация. За сведение ви докладвам. 

Колеги, с оглед на промяна в наименованието за отпечатване 

на коалиция „Неутрална България“, предлагам да изпратим писмо до 

Печатницата на БНБ, с приложен списък на партиите и коалициите, 

с уточнението, че списъка съдържа поредността, съгласно 

решението за определяне на поредните номера в бюлетините чрез 

жребий, с Решение 1714 и наименованията на партиите и 

коалициите, следва да бъдат отпечатани така, както са посочени в 

този списък, като посочваме двете решения 1714 и 1733. Проектът 

на писмо и списъка са във вътрешната мрежа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За запознаване ви докладвам писмо 

до Министъра на външните работи относно прилагането на чл. 103, 

ал. 1 от Изборния кодекс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-67 от 4 март 

е постъпила докладна записка, относно сключване на договор с 

„Нова броудкастинг груп“ ЕООД за излъчване на разяснителни 

материали от Централната избирателна комисия за изборите за 

народни представители.  С протоколно решение на Комисията от 28 
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февруари е одобрена ценова оферта на „Нова броудкастинг груп“ 

ЕООД, с която се предоставя рекламно време за излъчването и 

публикуването на информационни материали във връзка с 

разяснителната кампания. Приложен е проект на договор на 

стойност 180 093 лв. 72 ст. с включен ДДС. Посочен е периода на 

излъчване на материалите, както и правното основание от Закона за 

обществените поръчки по чл. 13, ал. 1, точка 5, съгласно който не се 

прилага същия Закон при поръчки за закупуване на програмно 

време. Средствата от разяснителната кампания е посочено в 

докладната записка, че са налични по точка 1 и 2 от план-сметката за 

разходите за подготовката и произвеждането на изборите. Приложен 

е и контролен лист за извършване на предварителен контрол от 

финансовия контрольор при поемане на задължение, с изразено 

мнение за законосъобразност, относно поемането на задължението, 

поради което се предлага Централната избирателна комисия да 

одобри предоставения проектодоговор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма. 

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, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: И още един доклад в тази точка. С вх. 

№ ЦИК-09-68 от 4 март е постъпила докладна записка относно 

сключване на договор с Радио компания „Си Джей Ол“ АД, за 

излъчване на радио клипове на ЦИК от разяснителната кампания за 

изборите за народни представители. С протоколно решение на 

Комисията от 28 февруари е посочено, че е одобрена ценовата 

оферта на bTV „Медия груп“ ЕАД, за реализиране на медия план за 

излъчване на радио клипове по радио програма Енджой, която е част 

от bTV „Медия груп“. Във връзка с протоколното решение е 
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приложен проект на договор, с посочен период на излъчване на 

разяснителните материали, правното основание от Закона за 

обществените поръчки, наличието на средства за разяснителната 

кампания по точка 1 и 2 от план-сметката за разходите за 

подготовката и произвеждането на избори за народни 

представители. Приложен е контролен лист за предварителен 

контрол от финансовия контрольор преди поемане на задължение, с 

изразено мнение за законосъобразност, относно поемането на 

същото, поради което се предлага да бъде одобрен предоставения 

проект за договор. Цена на договора е 12 644 лв. и 15 ст. без ДДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, да гласуваме.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 

(Севинч Солакова). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка втора от дневния ред. 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.  

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви първо за 

сведение с № НС-22-82-1. Това е допълнение, сигнал от господин 

Тошев, който в края на миналия месец отново ни беше изпратил 

сигнал, във връзка с неговото участие като член на Изпълнителния 

съвет на ПП „Средноевропейска класа“. След нашето разглеждане, 

той е направил някакво допълнение към сигнал, обяснявайки 

процедурата пред регистърния съд докъде е стигнала, предвид това 

че поставените от него въпроси в настоящия случай касаят 

регистърното производство и взаимоотношенията в политическата 

партия, в която ние като Централната избирателна комисия нямаме 

компетентност. Докладвам ви само за сведение.  
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Докладвам ви за сведение и запознаване, постъпили жалби с 

поредни входящи номера НС-11-22 и НС-11-23. Жалбите са срещу 

Решение № 41-НС и № 42-НС на Районна избирателна комисия – 

Силистра, във връзка с назначаване на секционни избирателни 

комисии в Община Дулово и в община Тутракан. Жалбата е 

подадена от „Демократична България – Обединение“. На този етап 

ви докладвам, тъй като са подадени директно към Централната 

избирателна комисия, докладвам ги само за сведение и запознаване в 

момента. Ще бъде изискано от Районната избирателна комисия да 

комплектува преписките по съответните решения, за да могат да 

бъдат разгледани, тъй като на сайта все още не обявен протокола по 

взетите решения. Ще върна по-късно на доклад, когато има 

готовност преписката.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието за 10 минути, тъй като има проблем с излъчването на 

заседанието на ЦИК.  

 

   (След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Девет членове 

сме в залата. Имаме кворум.  

Продължаваме с доклади в точка четвърта от дневния ред.  

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, първо имаме добавка от 

тарифи, които са дошли преди 3-ти, който е крайният срок. Би 

трябвало да са в моя папка. Доставчици на медийни услуги се 

нарича текста и в него имаме вече пълен списък на всички 

доставчици, които са заявили своите медийни пакети, както и датата 

на която е постъпило уведомлението.  

Предлагам с протоколно решение да допълним списъка, 

който е на нашата страница след № 160 до № 230.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете.  

Във връзка с предложението на господин Димитров, този 

списък може би е добре да се раздели на две части. В едната да 

бъдат тези доставчици, които са по чл.187, ал. 1 и в отделна част по 

чл. 198, ал. 6, тъй като сроковете за двете групи доставчици са 

различни, съгласно Изборния кодекс и за яснота да са в отделни 

списъци.  

Имате ли изказвания? Няма. 

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, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Постъпили са две нови запитвания 

за медийните пакети. Първото е от БНТ и е за медийния пакет на ПП 

КОД с вх. № НС-24-18/5 март 2023 г.. Второто е с вх. № НС-24-9 от 

2 март 2023 г. 

Предлагам да одобрим тези две заявки, тъй като в пакетите на 

партиите има налична сумата, за която е постъпила заявката и да 

изпратим писма.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

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, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В тази част имам и още един 

договор, който искам да докладвам.  С вх. № НС-24-19/05.03.2023 г. 

е постъпил договор за медийни услуги между Политическа партия 
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„Български съюз за директна демокрация“ и Сдружение със същото 

наименование. Договорът, който е подписан е за сумата 

39 хил. 895 лв. и 80 ст. с ДДС. Описани са правата и задълженията. 

Имаме и приложение за медийния план, както и декларация, с която 

се удостоверява, че онлайн новинарската услуга е портала за онлайн 

новинарски услуги, регистриран преди шест месеца и изпълняващ 

задълженията по чл. 187. На страницата на портала е отбелязана 

тарифата и тя ползвана при съставяне на медиен план.  

Да одобрим този договор и очакваме неговото изпълнение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, да одобрим 

така представения договор.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

 

Продължаваме с точка шеста от дневния ред.  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА 

ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА. 

Заповядайте, господин Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в Решение № 1729-НС от 

2.03.2023 г. е допусната техническа грешка при регистрацията на 

наблюдатели от Сдружението „Ад унитатем“.  

В моята папка има проект на решение, с който от списъка на 

регистрираните наблюдатели се заличават А.     П.      Д. под № 6 със 

съответното ЕГН и      М.        Н.     Н. под  № 10 със съответното 

ЕГН. В списъкът за регистрираните наблюдатели да се добавят 

Бейхан Халим Хасан със съответното ЕГН и Иво Василев 

със съответното ЕГН.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проекта на 

решение е докладван от господин Димитров. След уточнение стана 

ясно, че относно изменение на Решение 1729, тъй като двама от 
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регистрираните наблюдатели трябва да бъдат заличени, както и 

регистрация на други две лица, предложени от съответната 

организация за наблюдатели. 

Имате ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 1736-НС/06.03.2023 г.  

Колеги, връщаме се в точка първа от дневния ред.  

Заповядайте госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви отговор на писма 

с вх. № НС-15-108 от 4.03.2023 г., с вх. № НС-15-109 от 5.03.2023 г. 

на ЦИК, писмата са от районна избирателна комисия – Монтана, с 

които ни уведомяват, че регистрирана кандидатска листа на 

коалиция ВЪН ОТ ЕС И НАТО и взетото от Комисията решение е 

коректно, като в системата са отразили несъответствието във 

въвеждането, което е било до момента на нашето писмо и е отразено 

и въведено вече така както трябва. За сведение.  

Колеги, предлагам ви две писма във вътрешна мрежа в папка 

с моите инициали. Едното е до „Информационно обслужване“ АД, с 

което да им укажем да бъде преустановена възможността в 

системата ….. районните избирателни комисии да извършат 

корекции в кандидатските листи.  

И второто е до районната избирателна комисия, което да ги 

уведоми от колко часа и на коя дата ще бъде преустановена тази 

възможност. Като евентуално до този срок, ако преценим да е по-

дълъг, да извършат отново проверка на въведените в системата 

имена на кандидатите, както и на поредността на кандидатските 

листи, дали съответства на взетите от тях решения, тъй като и днес 

се откриват грешки. Като давам пример в решението е записано 
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например Ю., а в системата е Ю. и       Н. и       Н.   Единият вариант 

е да ограничим днес възможността за корекции от районните 

избирателни комисии и вече от звено „Регистри“ да 

извършват проверки. 

Другият вариант, който аз предлагам е да бъде ограничена 

възможността за извършване на корекции утре в 10,00 ч. и до тогава 

районните избирателни комисии да си извършат проверка, ако 

намерят някаква техническа грешка в изписването на имената, да 

могат да я коригират. След като настъпи този момент, да уведоми 

районните избирателни комисии, че ако вземат решение за промени 

в кандидатските листи незабавно да уведомяват Централната 

избирателна комисия, като ни изпращат копие от това решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

предложението е до всички районни избирателни комисии да си 

направят проверка за кандидатските листи и до „Информационно 

обслужване“ АД да се ограничи възможността за корекции, утре 

след 12.00 часа.  

Имате ли изказвания, предложения?   

Подлагам на гласуване двете писма с номера 6098 и 6099.  

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

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.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-15-105/03.03.2023 г. от РИК – Ловеч, което е изпратено до 

всички районни избирателни комисии, освен до Централната 

избирателна комисия. Писмото е с изх. № 9 от 2.03.2023 г. и към 

него е приложено Решение № 57-НС от 2.03.2023 г., с което РИК – 

Ловеч, е одобрила писмото отговор, който присъства в Централната 

избирателна комисия. То е във връзка с писмото, което изпратихме 

до всички избирателни комисии, с указания за провеждането на 

заседания и за отстраняване на допуснати нарушения при 
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актуализиране на данните на интернет страниците на комисиите. 

РИК – Ловеч, завяват, че от тяхната работа са категорично 

несъгласни с указанията на Централната избирателна комисия, тъй 

като видно от тяхната работа, те своевременно изпълняват всички 

неща, които сме посочили в текста на писмото.  

Аз имам своите съображения. Твърди се, че са провеждани 

редовно заседания по време на регистрация на кандидатските листи. 

Мога да кажа само, че от датата на започване 17 февруари, 

следващото заседание е на 24 февруари, след това на 28 февруари. 

Не смятам, че това е редовно провеждане на заседания, но няма 

значение. Докладвам го за сведение. Надявам се, че всички районни 

избирателни комисии ще продължат да актуализират своевременно 

данните си на интернет страницата, включително воденето на 

регистри за жалби и сигнали, за регистрирани при тях лица.  

Следващият ми доклад е писмо вх. № НС-25-94 от 2.03.2023 

г., което е от       Б.         Б. Изпратено е на вниманието на 

председателя и на секретаря на ЦИК. Иска се разяснение по повод на 

Решение № 1701. Колеги, това е решението, което определя реда по 

който гласуват избиратели, които са с увредено зрение или са 

затруднени в придвижването и урежда възможността на тези 

избиратели, когато е предвидено по Изборния кодекс, да гласуват в 

определени секции на първите етажи на сградите, в които има 

секционни избирателни комисии, ако секцията в която по 

избирателния списък, те трябва да гласуват се намира на по-висок 

етаж и урежда изискванията в такава специално определена 

секционна избирателна комисия да бъдат по-широки вратите, да 

бъдат по-широки параваните, за да могат и лица, които се 

придвижват със специализирани средства да гласуват, както и лица с 

нарушения в зрението.  

Тук се коментира изискването, ако лицето не може да се 

подпише, че в забележка трябва да се опише това обстоятелство. 

Колеги, това е изискването на Изборния кодекс, решението указва 

начина на прилагане на тези норми на Изборния кодекс, така че не 
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смятам, че описаните в решението действия представляват не 

хуманно отношение или обида към тези избиратели. Докладвам го за 

сведение. Това са моите доклади в тази точка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължете 

госпожо Матева, с докладите си в точка втора от дневния ред: 

Доклади по дела, жалби и сигнали. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви жалба от Е. К.,  

вх. № НС-22-107/05.03.2023 г. подадена в 13.00 часа, лично в 

Централната избирателна комисия. Тази жалба е срещу решение на 

Централната избирателна комисия, с което са утвърдени изборните 

книжа за изборите за 2 април, като е посочен целият текст на 

Решение № 1735 и всички изборни книжа от № 81-НС до № 91-НС. 

Колеги, тази която е докладвана в момента, е до председателя на 

Централната избирателна комисия и до председателя на 

Обществения съвет. Така че ви предлагам да бъде изпратена по 

електронна поща на Обществения съвет за сведение и запознаване.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: На нашата страница има адрес на 

Обществения съвет. Така че не считам, че ЦИК трябва да изпраща на 

Обществения съвет това писмо. Освен това Обществения съвет 

наблюдава много подробно нашите заседания и сигурно може да се 

заинтересува и от това.  

Не считам, че Общественият съвет е нещо отделно от 

Централната избирателна комисия. Ние не сме различни 

институции. Институцията е само и единствено ЦИК. Другите са 

спомагателни, консултативни, но не и с надзорни функции над 

държавния орган.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Прав сте господин 

Чаушев, може би подателят го е адресирал и до Обществения съвет, 

така че на електронната поща. Вие предложихте да се изпрати по 

електронна поща. 

Колеги, подлагам на гласуване изпращането по електронна 

поща на Обществения съвет.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 6 (Елка Стоянова, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветозар Томов); против – 7 (Гергана Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева).  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, втората жалба, която ви 

докладвам е с № НС-22-108/05.03.2023 г. е с абсолютно идентично 

съдържание и е отново до председателя на ЦИК и до председателя 

на Обществения съвет. Аз ви предлагам, тъй като двата оригинала 

НС-22-107 и НС-22-108 са с идентично съдържание и с едни и същи 

адресати, единия оригнал на жалбата да бъде връчен на 

председателя на Обществения съвет, тъй като съгласно правилата 

утвърдени от Централната избирателна комисия за работа на 

Обществения съвет, пощата която е предназначена за Обществения 

съвет, документите се получават на адреса на Централната 

избирателна комисия и предлагам от Деловодството да се свържат с 

председателя на Обществения съвет и да информират, че има 

документ, който е адресиран до тях, за да го получи когато може.  

Следващата, трета жалба със същото съдържание е до 

Административен съд – София-град чрез Централната избирателна 

комисия. Входящият номер е НС-22-106 от 5.03.2023 г., с което с 

обжалва Решение № 1735-НС от 4.03.2023 г., с което са одобрени 

изборните книжа.  

Колеги, тъй като все още не е внесена в Административен съд 

– София-град, жалбата, която ви докладвах на 4 март от Емил Колев, 

срещу решението, с което са утвърдени техническите 

характеристики на бюлетините, предлагам двете жалби да бъдат 

обединени в една административна преписка и да бъдат изпратени и 

внесени заедно в Административния съд. И по тази причина, тъй 

като решението е обжалвано до Административен съд – София-град, 

срещу което до председателя на ЦИК е подадена жалба, предлагам 

тя да не се разглежда, тъй като предстои произнасяне на 

Административен съд – София-град, по тази жалба.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка пета от дневния ред.  

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.  

Госпожо Ганчева, имате ли готовност? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ние няколко пъти на работно 

обсъждане говорихме за някои неща.  

Колеги, аз ще си кажа моето мнение. Считам, че с оглед 

навременното приемане на решението по чл. 12, с което ЦИК трябва 

да определи броя на местата в избирателните секции, с оглед на 

това, че до 13 март трябва да насрочим консултациите за 

назначаване съставите на СИК извън страната и с оглед на това, че 

те трябва да се проведат до 16 март, съобразно Изборния кодекс и 

нашата хронограма, считам че ние, тъй като работим с 

Министерство на външните работи в сътрудничество, следва да 

изпратим едно писмо до Министерство на външните работи, работна 

група „Избори“, с което с цел да е лесно и на нас като орган и на 

Министерство на външните работи, то следва в определен срок, 

преди приемане на решението и тук е вече въпроса да обсъдим, дали 

ние имаме воля и желание, както и господин Томов изрази, да го 

приемем по-рано, с оглед консултациите, относно съгласието на 

приемащите държави по смисъла на чл. 21, в срок примерно до 

10 март сутринта или в срок до 9 март вечерта до края на работния 

ден, да бъде получена информация за съгласие на приемащите 

държави обобщена, в случай че такова съгласие някъде липса или се 

изчаква, да направят конкретни предложения, ако ЦИК е 

необходимо да ги съобрази в тази връзка. И давам конкретен 

пример, че до последния момент някъде се изчаква, с оглед 

конкретните режими разрешителни, уведомителни и други факти и 

обстоятелства в държавите  и понякога ние под условие сме обявили 

секции, примерно със срок до еди-коя си дата, ако не бъдат 

получени, да бъдат заличени.  

И на второ място считам, че с оглед това, че по смисъла на 

чл. 14, точка 4 от Изборния кодекс, ръководителите на ДКП-та 



22 

трябва да направят мотивирани предложения за броя на секциите 

във всяко място. Имаше практика мисля, че на изборите през април, 

да се получи едно писмо от работна група „Избори“ на 

Министерство на външните работи, така че от него да е ясно, да 

бъдат обобщени, защото все пак ръководителите на ДКП-тата си 

комуникират и така е редно с Министерство на външните работи, 

ние да получим обобщена информация за тези мотивирани 

предложения, за всяка конкретна държава, за всяко конкретно място. 

Така че считам, че това писмо може би днес трябва да се изпрати, с 

оглед ние да го съобразим.  

А другото, което е във връзка с организацията на гласуването 

извън страната, мисля, че трябва да решим, с оглед кога да приемем 

решението и да обявим и консултациите да насрочим и може би е 

хубава практика, обсъждахме го работно. Колегата Томов каза,  

мисля че не е гласувано такова писмо, да изпратим таблицата, която 

ще е за нуждите на консултациите на политическите сили. Ние вече 

имаме предварително обявено едно решение, за да могат и те да се 

подготвят, защото знаете, че с оглед измененията, това са едни 

консултации, които трябва да протекат в кратко време и касаят 

голям обем информация, да улесним субектите, които участват в 

тези консултации. Това е моето предложение. Това е обобщено от 

тези неща, които говорим и не стигат до заседания да ги гласуваме. 

В последния момент отново ще приемем решението, ще бързаме. 

Вие преценете дали да го подлагаме на гласуване или не. Считам, че 

не трябва. Гласуването извън страната е голяма част от работата на 

ЦИК и не би следвало да се взимат решения в последния момент.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания, или други предложения?  

Колеги, има ли предложения по отношение на срока до края 

на работния ден на 9 март?  

Господин Томов, заповядайте.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Бих предложил да го изтеглим до края 

на работния ден на 8 март. Оттеглям предложението си.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване за писмото до Министерство на 

външните работи и работна група „Избори“.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

Заповядайте, господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, предлагам да изпратим писмо 

до партиите, които са парламентарно представени в 48-мия 

парламент, с което да изпратим макет на таблица, в която биха 

могли да попълват данните за своите предложения, при 

консултациите за определяне съставите на секционните избирателни 

комисии на страната. Като мисля, че този макет, който беше 

използван на предишните избори ще бъде напълно подходящ и този 

път и също списъка с местата по наше Решение № 1643 заедно с 

таблицата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

заповядайте за изказвания. Заповядайте, госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: За да могат партиите по-лесно да се 

подготвят за консултациите, предлагам това, което господин Томов 

каза, с допълнение да сложим тези места, които макар и не 

окончателни,  макар и не в цялост са по Решение 1643, като 

отбележим в писмото че с решение по чл. 12 ЦИК ще определи 

окончателните места. Така направихме на 2 октомври и е 

аналогично.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: И аз това имах предвид. Да го изпратим 

отделно от този списък на местата и да е ясно на хората, че е 

възможно някои от тях да не бъдат утвърдени с решение по чл. 12 и 

ще има други, които все още не сме решили, тъй като местата по 

заявленията тепърва ще трябва да ги определим.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване за изпращане до партиите и 

коалициите представени в 48-ия парламент, които имат право на 

представителство в секционните избирателни комисии извън 

страната, писмото което е аналогично от изборите на 2 октомври, да 

се подготвят за консултации за назначаване на секционните 

избирателни комисии извън страната.  

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.  

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия. Ще продължим в 15.30 часа.  

 

 (След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Единадесет 

членове сме в залата, имаме кворум.  

Заповядайте, госпожо Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля да включим в дневния ред 

на днешното заседание нова точка: Промяна в състава на Общинска 

избирателна комисия – Ракитово.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

ви това да е т. 7.  

Има ли други предложения? Няма.  

Моля да гласуваме допълването на дневния ред.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

 

Заповядайте, госпожо Георгиева, в новата седма точка:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – РАКИТОВО.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

проект на решение за промени в състава на Общинска избирателна 

комисия – Ракитово.  

В Централната избирателна комисия е постъпила молба с 

вх. № 1533 от 27 февруари от Петя Стефанова Стефанова за 

освобождаването ѝ като заместник-председател на Общинската 

избирателна комисия.  

С вх. № МИ-11-2 от 6 март е постъпило заявление от Веска 

Димитрова Андонова – упълномощен представител на коалиция 

„БСП за България“, като се предлага на мястото на Петя Стефанова 

за заместник-председател на Общинската избирателна комисия да 

бъде назначена Ани Георгиева Сичева. Към предложението са 

приложени: декларация съгласно изискванията на Изборния кодекс, 

копие от дипломата за завършено висше образование на Ани Сичева, 

и пълномощно в полза на Веска Андонова.  

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

на Централната избирателна комисия да реши:  

„Освобождава като заместник-председател на ОИК – 

Ракитово, Петя Стефанова Стефанова и анулира издаденото ѝ 

удостоверение.  

Назначава за заместник-председател на ОИК – Ракитово, Ани 

Георгиева Сичева.  

На назначения заместник-председател да се издаде 

удостоверение“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Решението е № 1737-МИ/06.03.2023 г.  

Колеги, продължаваме с пета точка: Гласуване извън 

страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Докладвам писмо с вх. 

№ НС-22-100 от 4 март 2023 г. То е от група българи, живеещи в 

Обединените арабски емирства. Те споделят наблюденията си, че 

броят на заявленията за гласуване не се променя от няколко години в 

страните с подадени заявления по места и не се подновяват с 

актуалните данни.  

От проверката, която направих, не мисля, че това е точна 

информация.  

Поставят и въпроса за това, че по този начин оставаме с 

впечатление, че няма да бъдат събрани 40 гласа за отваряне на 

секция в Дубай. Има 40 гласа на секция в Дубай. Докладвам писмото 

за сведение, тъй като всъщност проблемът, който се поставя в него, 

на практика не съществува.  

Докладвам вх. № НС-00-58 от 3 март 2023 г. То е от 

„Информационно обслужване“ АД, с което ни уведомяват, че 

исканите от нас промени във възможността за подаване на заявления 

за гласуване извън страната за Чехия в места, различни от Прага, че 

искането е изпълнено, както и искането за обединяване на две имена 

на Джаксънвил Флорида под името „Джаксънвил Флорида“.  

Докладвам писмо с вх. № НС-22-102 от 4 март 2023 г. 

Писмото е от госпожа Р.     К. Споделя свои наблюдения за 

заявленията, подадени в Турция.  

Ако разрешите, то не е точно към тази точка, но понеже го 

получих преди малко – с писмо с вх. № ЦИК-12-11 от 6 март 2023 г. 
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Общественият съвет ни уведомява за това, че ще има свое редовно 

заседание на 7 март от 17,30 ч.  

И последно, има писмо от 2 март с вх. № ПВР-04-01-43/1 от 

работна група „Избори“, подписано от Иван Кондов – постоянен 

секретар на МВнР и ръководител на работна група „Избори“. 

Поставят въпроса за създаване на организация по предаването на 

всички чували с изборни книжа и бюлетини от предходни избори 

във възможно най-кратък срок.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към трета точка:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА 

ОБРАЗУВАНЕ НА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С 

ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ.  

Госпожо Стоянова, заповядайте.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, проектен № 1704 е предложение 

за решение за това как да се образуват секции за гласуване на 

избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г.  

Моля да се запознаете с проекта на решение и ако нямате 

бележки, коментари или допълнения да го подложим на гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с проекта на решение? Има ли изказвания и предложения по 

текста? Няма.  

Моля да гласуваме така представения проект.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 1738-НС/06.03.2023 г. 

Продължаваме с доклади в първа точка: Доклади по 

административни преписки.  

Госпожо Матева, заповядайте.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали има проект на писмо в отговор на 

писмо на Прокуратурата по прокурорска преписка № 9644. 

Обсъдихме работно отговора, който предлагам. Проектният номер е 

6106. Като в писмото ще коригираме, че…  

Колеги, докато се качи вярното писмо в моята папка, ви 

докладвам писмо с вх. № НС-15-66-3 от 3 март, разпределено е днес. 

Във връзка с установени технически грешки в РИК 6 – Враца, се 

изпраща информация, че са отстранени допуснатите технически 

грешки в изписванията на имената и ЕГН на двама кандидати. 

Извършена е проверка, действително са отстранени тези технически 

грешки.  

Колеги, докладвам ви писмо от bTV с молба да бъдат 

допуснати утре за изграждане на трасе за свързаност между ЦИК и 

bTV във връзка с предстоящите избори и с организиране на 

мобилните студия. Писмото е с вх. № НС-20-20 от 6 март. 

Така че ви моля за протоколно решение двамата души, които 

са посочени в писмото да бъдат допуснати и да им бъдат осигурени 

пропуски, за да изградят това трасе.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

протоколно решение.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е писмо 

от Главна дирекция ГРАО, вх. № НС-04-03-32/2 от 6 март, с което 

в отговор на изпратени от нас писма с изх. № НС-04-03-31 от 2 март 

и изх. № НС-04-03-31/1 от 4 март във връзка с проверка на 

кандидати за народни представители, ни се връща отговор, че е 

извършена проверката и при проверката е установено, че всички 

кандидати отговарят на условията, посочени в раздел I, т. 1 на 
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Решение на ЦИК във връзка с проверката на кандидатите. За 

сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

постъпила преписка с вх. № ЕП-08-45-2 от 1 март, която е от 

Софийски районен съд, Наказателна колегия. Тя съдържа решение и 

приложено са ни върнали преписката по оспорваното решение на 

ЦИК. Като решението, с което е отменено обжалваното решение, а 

именно Решение № 1349-ЕП от 9.10., относно налагане на 

имуществена санкция, оставено е без уважение за присъждане на 

юрисконсултско възнаграждение в полза на ЦИК и решението се 

сочи, че е влязло в законна сила на 19 януари 2023 г. Има и 

становище от юрисконсулта, приложено по преписката, с което се 

обяснява какъв е бил ходът на преписката. Докладвам го за сведение 

и приключване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Елка Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-10-10/1, 

което е допълнение към предходно писмо, докладвано от колегата 

Томов с вх. № НС-10-10. Това е искане за извършване на действия от 

Политическа партия „Възраждане“. В петитума на искането е 

записано, че от ЦИК се иска извършване на две действия. Едното е 

на уебсайта да бъде ограничена възможността за подаване на онлайн 

заявления за гласуване на секции в чужбина само до едно от един IP 

адрес, а не както досега без ограничение. И второто е да се извърши 

действие на уебсайта на ЦИК, с което да бъде предотвратена 

възможността за подаване на онлайн заявления от IP адреси от 

територията на Република България.  

Докладвам го, защото тази преписка е постъпила в ЦИК и 

очаква движение. Не съм готова с предложение по преписката. От 

една страна, считам, че ЦИК няма такъв тип компетентност, на база 

на която да извърши исканото в заявлението на партията. От друга, 
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ако прецените, да го разгледаме на работно заседание и да преценим 

дали да излезем с някакъв отговор до искателя или не. Докладвам го 

за сведение и за запознаване, не мога да предложа в момента 

решение, алтернатива или нещо такова.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

писмото на министър Демерджиев с вх. № НС-03-36, което 

докладвах за запознаване в началото на заседанието, предлагам да 

изпратим писмо на министър Демерджиев с молба да ни предостави 

допълнителна информация относно зададените въпроси. Проектът 

на писмо е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения по текста на писмото? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

изискванията на чл. 213б, ал. 3 от Изборния кодекс, предлагам да 

изпратим писма до министър Демерджиев, „Смартматик“, „Сиела 

Норма“ АД, „Информационно обслужване“ АД, Министерството на 

външните работи, ДАНС и „Карго-партнер“, с което да ги помолим 

да ни уведомят за действията, които ще предприемат в рамките на 

техните компетенции.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете.  

Може би е добре в най-кратък срок да изискаме тази 

информация с оглед и сроковете в Изборния кодекс.  

Заповядайте, господин Чаушев.  
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Понеже съм любител на думички,  

„Карго-партнер“ няма никакви компетенции. Компетентност значи, 

че трябва да има правомощия, а правомощия няма. Но, виж, 

задължения по някакъв си договор сигурно има.  

С една дума „Карго-партнер“ няма никакви компетенции 

съгласно речниковия състав на думите. Всеки да си знае мястото.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания или предложения по текста? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Следващ докладчик – госпожа Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, писмото вече е в папката с 

моите инициали с проектен № 6106 във връзка с отказа, който 

постанови ЦИК, за регистрация на партия „Български глас“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

писмо имате ли изказвания, или предложения?  

Ако няма, моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Следващ докладчик – госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване ви докладвам 

проекта на заявка за възлагане на изработката на бюлетини извън 

страната. Във вътрешната мрежа е.  

За запознаване е и проект на писмо до главния секретар на 

Министерския съвет относно предаването на хартията за 

бюлетините от машинното гласуване.  



32 

И постъпило писмо с вх. № НС-22-91 от 2 март във връзка с 

участие в състав на секционна избирателна комисия извън страната 

като представител на държавата по предложение на министъра на 

външните работи или от оправомощен от него заместник-министър 

проект на писмо до министъра на външните работи. Във вътрешната 

мрежа е след обсъждане на работна група. То е и с копие до 

господин Демерждиев за сведение, както и до работна група 

„Избори“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения? Няма.  

Моля да гласуваме.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, продължаваме с втора точка.  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви съобщение от 

Административен съд – София-град, с вх. № НС-08-43 от 6 март по 

административно дело № 2025 от 2023 г., с което ни се съобщава 

определение на съда № 1908 от 2 март. Делото е образувано по 

жалба на Мария Феркова от Пловдив и с определението се изпраща 

по подсъдност жалбата в частта ѝ, с която се оспорва Постановление 

№ 20 от 6 февруари на Министерския съвет, а в останалата част се 

оставя без разглеждане жалбата и се прекратява производството по 

делото, като е указано как подлежи на обжалване това определение. 

За сведение.  

Докладвам ви съобщение от Административен съд – 

Пловдив, с вх. № МИ-08-5 от 6 март. Съобщението е по 

административно дело № 2870 от 2022 г., с което ни се изпраща 

Решение № 381 от 27 февруари 2022 г. на Административен съд – 

Пловдив. С това решение Централната избирателна комисия се 
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осъжда да заплати на             Д.              Г.            Й.     с посочено 

ЕГН и адрес сумата от 1500 лв., представляваща обезщетение за 

претърпени от нея неимуществени вреди ведно със законната лихва 

върху тази сума, считано от 7  ноември 2017 г. до окончателното й 

изплащане, както и 660 лв., представляващи държавна такса и 

адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване, но 

ще предложа юрисконсултите да изразят на становище на ЦИК дали 

да се обжалва или не това решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия и насрочвам следващото за утре – 7 март, от 

10,30 ч. Благодаря.  

 

 

(Закрито в 16,30 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

 

Стенографи:  

  Силвия Михайлова   

  

Нина Иванова  


