
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 325 

 

На 7 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов 

2. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, 

Димитър Димитров, Гергана Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Елка Стоянова, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова и Георги Баханов  

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Гергана Стоянова и Красимир Ципов 

5. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели. 

   Докладва: Любомир Георгиев 

6. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Ерхан Чаушев, Цветанка Георгиева и 

Йорданка Ганчева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев и Цветанка 

Георгиева. 
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ОТСЪСТВА: Силвия Стойчева. 

 

Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги. 

Десет членове сме в залата – имаме кворум за заседание. 

Поради отпуск отсъства колегата Силвия Стойчева. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Гласуване извън страната. Докладчик – господин Томов. 

2. Медийни пакети. Докладчик – господин Димитров 

3. Доклади по административни преписки. Докладчици – 

госпожа Матева, господин Войнов, господин Димитров, госпожа 

Гергана Стоянова, госпожа Ганчева, госпожа Елка Стоянова, 

господин Георгиев и госпожа Солакова. 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчик – Гергана 

Стоянова. 

5. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели. 

Докладчик – господин  Георгиев. 

Имате ли предложения по дневния ред? 

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Едно възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изплащане 

възнаграждения на ОИК? Добре. 

Колеги, предлагам ви да е точка 6 с докладчик господин 

Чаушев. 

Други? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: В „Административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения?  
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Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към точка втора: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, в папката „Медийни пакети“, която е под дневния 

ред, можете да намерите всичко, което ще докладвам. 

Най-напред – запитванията. 

С вх. № 24-35 е постъпило запитване от в. „168 часа“ за 

медийния пакет на КОД. Стойността на запитването е 3600 лева. 

Обръщам внимание, за да не повтарям всеки път при доклад, 

че всички средства са налични и може да се отговори положително 

на запитването. 

Политическа коалиция ЗАЕДНО – Българската национална 

телевизия, стойността е 21 489,70 лв. 

Вх. № НС-24-23 от 6 март 2023 г. – „Евроком%, запитване за 

пакета на Българско национално обединение. 

 Вх. № 24-22 ПП КОД – „С-Фактор.БГ“ ООД  от медийния 

доставчик на „Фактор.БГ“ – запитването е за 500 лв. Налични са. 

Медиен пакет на коалиция ЛЕВИЦАТА! – запитването е от 

БНТ. Стойността на запитването е 29 376 лв. с ДДС.  

И Евроком – запитване за медийния пакет на Политическа 

коалиция „Вън от ЕС и НАТО“– вх. № НС-24-24 от 6 март 2023 г. 

Стойността на запитването е 20 160 лв. с ДДС. 

Предлагам с едно протоколно решение да одобрим 

положителните отговори на всички тези запитвания, тъй като 

средствата са налични в пакета. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, продължавам с договорите, 

предложени за одобрение. 

Първият договор е между „Уебграунд“ и ПП МИР с вх. № 24-

32 от 6 март 2023 г. Стойността е 13 500,00 лв. с включен ДДС. 

Стойността е налична. Имаме медиен план. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Следващият договор, който ни е 

предложен за одобрение, е между БНТ и ПП Народна партия 

Истината и само истината. Стойността на договора е 13 500 лв. Вх. 

№ е НС-24-30. Имаме приложен медиен план.  

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, който 

предлагам за одобрение, е получен с вх. № 24-31 и е между  БНТ и 

Политическа партия МИР. Общата стойност на договора е 13 500 лв. 

с ДДС. 

Предлагам да одобрим този договор. Имаме наличност от 

13 500 лв. в този медиен пакет и медиен план. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Продължаваме с още два-три 

договора. 

Първият договор, който предлагам от тази серия, е с вх. 

№ 24-33-НС от 6 март 2023 г. Той е сключен между „Екрит медия“ и 

ПП МИР. Стойността на договора е 5 800,00 лв. с ДДС.  

Предлагам да одобрим този договор. 

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, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-26 от 6 март 2023 г. е 

постъпило предложение за одобрение на договора между ПП 

„Консервативно обединение на десницата“ и Българската 
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национална телевизия. Стойността на медийната услуга с включен 

ДДС е 9 000,00 лв. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, да гласуване одобряването на договора. 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-21 от 6 март 2023 г. 

е постъпило предложение да одобрим договор между Български 

национален съюз „Нова демокрация“ и Евроком. Стойността на 

договора е 39 936 лв. с ДДС. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

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, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-20 от 6 март 2023 г. 

е постъпило предложение да одобрим договор между ПП Народна 

партия истината и само истината и телевизия Евроком. Общата 

стойност на договора е 9 120,00 лв. Налични са все още в пакета. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И последното за днес предложение 

е постъпило с вх. № НС-24-27. Предложението е да одобрим договор 

между Българска социалдемокрация – Евролевица, и БНТ. Общата 

стойност на договора е 38 316,00 лв. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

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, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Повече запитвания и договори за 

днес нямам. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка първа от дневния ред: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа е качено писмо с проектен № р6113 до работна група 

„Избори“ към Министерството на външните работи, с което да 

поискаме да бъдат изпратени на електронния адрес на ЦИК 

постъпилите в дипломатическите и консулските представителства 

писмени заявления за гласуване извън страната както в сканиран, 

така и в електронен вид в еxcel формат. 

Към еxcel файл по-долу е приложена таблица за въвеждане на 

данните в структуриран електронен вид. 
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Предлагам да гласуваме това писмо и приложението към 

него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

или предложения по текста? Няма. 

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, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

 

Колеги, продължаваме с  точка трета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от РИК 15 

– Плевен,  вх. № НС-15-118 от 7 март 2023 г., с което в отговор на 

наше писмо от вчерашна дата ни уведомяват, че е извършена 

проверка за правилното изписване на данните и съответствие с 

решенията на РИК 15 за регистрация на кандидатските листи и не са 

констатирани несъответствия. За сведение. 

Докладвам ви писмо от РИК 25, вх. № НС-15-116 от 6 март 

2023 г., с което колегите ни изпращат Решение № 48-НС от 6 март 

2023 г. относно заличаване регистрация на кандидат за народен 

представител от листата на Коалиция от партии ГЕРБ-СДС.  

Кандидатът е заличен и в системата, и не е наличен на 

страницата на РИК и ЦИК като кандидат. 

Следващият доклад е писмо от РИК 28 с вх. № НС-15-115 от 

6 март 2023 г., с което ни изпращат Решение № 46 от 6 март 2023 г. 

относно заличена регистрация на кандидат от листата на Партия 

НДСВ поради отказ. 

Кандидатът е заличен и в системата, и не е наличен на 

страниците на РИК – Търговище, и на ЦИК. 
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Следващото писмо от РИК 29 – Хасково, вх. № НС-15-117 от 

6 март 2023 г., с което ни изпращат Решение № 58 от 6 март 2023 г. 

относно заличаване на регистрацията на кандидат от кандидатската 

листа на НДСВ. 

Кандидатът е заличен и в системата и не е наличен на 

страниците на РИК и на ЦИК. 

Колеги, следващият ми доклад е писмо от Иванчо Радулов 

Георгиев, вх. № НС-11-25 от 6 март 2023 г. С това писмо, което е 

изпратено по електронна поща, той заявява, че желае да бъде 

отписан по лични причини от списъка на кандидат депутатите на 

коалиция ЗАЕДНО в МИР 25 – София. 

Колеги, както казах, това  писмо е изпратено по електронната 

поща в Централната избирателна комисия. 

Предлагам да върнем отговор на същия електронен адрес, с 

което да уведоми господин   И.            Г., че ако желае да бъде 

заличен от регистрираната кандидатска листа, следва да подаде 

саморъчно подписано искане до 25 Районна избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? Има ли предложения по текста? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-11-24 от 6 март 2023 г., с което ни е изпратено заявление от 

коалиция ЗАЕДНО от представляващия коалицията        И.       Й.     

Р., съгласно което се заявява искане за смяна на имейл адреса на 

коалиция ЗАЕДНО като е посочен кой имейл адрес да бъде 

използван. 

Предлагам с протоколно решение да приемем да бъде 

записан в регистъра на коалицията, както и в публичния регистър, 
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който води Централната избирателна комисия, новият адрес, 

посочен от коалицията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви за запознаване 

писмо вх. № НС-11-19/1 от 2 март 2023 г. от господин        М.          

Х. То е с идентично съдържание като докладваното от мен на 2 март 

2023 г., но ще прехвърля в днешното заседание както това  писмо, 

така и решението за съставяне на коалиция, тъй като той пише това  

писмо от името на коалицията. И в по-късната част от заседанието 

ще ви предложа решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в точка трета – господин Войнов. Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от министър Демерджиев с вх. № НС-03-36-1 от днешна дата.  

Писмото е в отговор на нашата молба за разяснения относно негово  

писмо с вх. № НС-03-36. 

С настоящето писмо отново се иска тълкуване от 

Централната избирателна комисия на чл. 213б, ал. 1 от Изборния 

кодекс. Докладвам го за момента за запознаване, като предлагам в 

по-късната част от заседанието да го върна на доклад. 

Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо с вх. № НС-23-44 

от 1 март 2023 г. Припомням, че писмото е от „Сиела Норма“ АД и с 

него ни предоставиха за одобрение образци от бюлетините за 

машинното гласуване. 

Образците бяха обсъдени на работна група. Те отговарят на 

подготвените от нас параметри. 



11 

Предлагам да ги одобрим, а също така да изпратим писмо до 

„Сиела Норма“ АД, с което да поискаме да ни уведомят спешно за 

датата, на която софтуерът,  който ще се използва на 2 април 2023 г., 

ще бъде предоставен на органите по чл. 213а, ал. 2 от Изборния 

кодекс. Проектът на писмо е в моята папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Софтуерът е друго понятие. Какво ще се 

предоставя? Модификациите му, промените му, функционалностите 

му? Не знам какво. 

Няма ли ние да знаем какво се предоставя на другите органи? 

И отново питам: кой прави тези модификации? Отново – 

никакъв отговор. Още повече че съгласно закона – в чл. 214, ако не 

се лъжа, изрично е казано: „ЦИК контролира дейностите по 

машинното гласуване.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като пишем, че 

одобряваме образците на бюлетини, аз мисля, че първо, трябва да 

обсъдим образците на бюлетини, които одобряваме за машинното 

гласуване, и след това да изпратим това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания? 

Малко по-късно ще подложа на гласуване това писмо.  

Моля да си помислите за предложения за неговото допълване 

или изменение, така както е предложено, за да може да го гласуваме. 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви. Колеги, имам 

няколко преписки в тази точка. 

Ще започна с вх. № 07-33 в моята папка. То е записано като 

„Наблюдатели“. Това е едно предложение да бъдат акредитирани 

представители на Международния конгрес на парламентаристите – 
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господин Али Хан. Мисля, че имаше такова писмо и на предишните 

избори. 

Предлагам да го препратим по компетентност към 

Министерството на външните работи. Има представяне на 

организацията, нещо като визитка затова къде са наблюдавали и 

какво. Входящият номер го казах. 

Предлагам с протоколно решение да го препратим на 

Министерството на външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания, или предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващата преписка в моята 

папка се нарича „A-WEB“. Това е едно напомняне, че не сме 

попълнили анкетата, която те очакват да се попълни онлайн. 

Предупреждението е, че до 5 май всеки месец ще ни изпращат 

напомнителни. 

Не можем да влезем и да попълваме онлайн, защото нямаме 

gmail адрес. Това е. Просто за сведение го докладвам. 

В папката „ЕП 2024“ е вх. № 07-34. Това е Група по обмен на 

данни за изборите за Европейски парламент. Подателят е         Ж.      

С. Неговият адрес е DIGIT-CIRCABC. 

Предполагам, че повечето колеги, които са се занимавали с 

въпроса, ще си припомнят CIRCABC. 

Сега те са избрали потребителско име Румен Цачев. Ние не 

сме ги насочвали към това потребителско име, но като проверих в 

администрацията, той е бил някога член на ЦИК. 

Да, и има профил за достъп до платформата, на която ще се 

споделят всички засягащи изборите съобщения. 
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Това, което ни съобщават, е, че версията на самия 

криптографски инструмент все още не е публикувана, тъй като не е 

приключило нейното оформяне, както и че има и много обемно 

представяне на този криптографски инструмент. Той е от 

100 страници и с разрешението на председателя сме го дали за 

превод. Това е една много голяма поръчка. Тези 100 страници са 

обяснения към това и защо ще се ползва този криптографски 

инструмент. 

И тъй като става въпрос за техническо описание, 

предполагам, че е добре да го имаме в нашия архив. Вероятно ще се 

наложи да се ползва. 

Това е за сведение и запознаване. Входящият № е 07-34 от 

днешна дата. 

По тази точка нямам повече доклади. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик – госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви в моята папка 

с вх. № ЦИК-09-70 – докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация“, относно плащане на постъпила в Централната 

избирателна комисия фактура от “Нова транслейт“ за извършени 

преводачески услуги за периода от 1 февруари до 28 февруари 

2023 г. по Договор № 2 от 22 март 2022 г. 

Към фактурата са приложени: справка за извършените 

преводи, становище и контролен лист от финансовия  контрольор, с 

който е изразено мнение за законосъобразност относно 

извършването на разхода. 

Предлага се разходът по фактурата да бъде изплатен. Същият 

е на стойност 1185 лева и 36 стотинки. 

Моля да бъде гласувано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Следващ докладчик – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви по въпрос 

относно гласуването. 

Госпожа Ж.         Д. ни пише, че ни сезира с казус: има 

постоянна адресна регистрация в град София, квартал „Люлин“ и по 

настоящ адрес се води в София, квартал „Младост“. 

Поставя въпрос във връзка с гласуването. Ние сме 

отговорили на тези въпроси с отговорите в 19, 20 и дори 21 въпрос 

на нашата интернет страница. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Започвам с доклад с вх. № ЦИК-09-72. 

Това е докладна записка от директора на дирекция „Администрация“ 

във връзка с наше протоколно решение, по което са постъпили 

проекти на договори за представяне на програмно време на 

информационни и радио клипове за информационно-разяснителната 

кампания на Централната избирателна комисия за изборите на 

2 април 2023 г. в националната програма на Дарик радио на 

посочената в докладната стойност и за излъчване на информационни 

видео клипове и банери в сайтовете на Дарик и dsport на 

Индипендънт медия на посочената в докладната стойност.  

Периодът на извършването на горепосочените дейности е от 

2 март до 2 април 2023 г.  

Тъй като съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените 

поръчки законът не се прилага при поръчки за закупуване на 

програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат 

на доставчици на медийни услуги и с оглед това, че средствата за 

разяснителната кампания са налични по план-сметката за разходите 
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за подготовка и произвеждане на изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г., предлагам на комисията да одобри представените 

проекти на договори и да упълномощим председателя на 

Централната избирателна комисия да подпише същите. 

Към преписката има приложен контролен лист за 

законосъобразност на извършвания разход и два проекта на 

договори – единият с Индипендънт медия, другият с Дарик, за 

съответните дейности. 

Моля да се запознаете и, ако нямате бележки, да ги подложим 

на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева и Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова). 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, следващият ми доклад е свързан 

с проектен № 6118, който се намира в моята папка. Това е  писмо до 

директорите на училища по повод предстоящите избори за народни 

представители на 2 април 2023 г. с оглед организираната от 

Централната избирателна комисия разяснителна кампания за правата 

и задълженията на гражданите. 

Тъй като част от информацията е насочена към ученици, 

които са навършили 18 години и ще гласуват за първи път или учат в 

други градове, изпращаме информация относно изработения 

тематичен банер с линк, който води директно до страницата на 

Централната избирателна комисия, където подробно са разяснени 

необходимите документи за упражняване право на глас в населеното 

място, където те учат, и очакваме съдействие от страна на 

съответните учебни институции, за да бъдат споделяни свободно 

материалите и да достигнат до съответния кръг избиратели. 



16 

Моля да се запознаете с текста на проектен № 6118 и да го 

подложим на гласуване, ако нямате бележки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Това писмо ще бъде изпратено до 

Министерството на образованието и науката, за да могат те да го 

разпространят до съответните учебни заведения. 

В същия смисъл, само че с адресат висшите учебни 

заведения, е проектен № 6122. 

Моля да се запознаете с проекта на писмо до ректорите на 

висшите учебни заведения, което е в същия контекст и, ако нямате 

бележки, да го подложим на гласуване. 

Изпращаме им изготвените материали от разяснителната 

кампания, както и банер, който води директно до сайта на 

Централната избирателна комисия и предоставя информация за 

заинтересованите субекти по отношение на правата и задълженията 

им в изборния процес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми проект на писмо е с 

проектен № 6120 – отново във връзка с разяснителната кампания. 

Писмото е до кмета на Столична община и до изпълнителния 

директор на „Метрополитен“ ЕАД с молба да излъчват изработените 
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видео материали във връзка с разяснителната кампания в 

метростанциите в град София, като идеята е с това писмо да им 

изпратим материалите и да получим от тях обратна връзка за 

възможностите това да бъде извършено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Предлагам в контекста на досегашните 

ми доклади и писмо до всички областни управители и кметове на 

общини, в което ги уведомяваме за изработените разяснителни 

материали по повод правата и задълженията на гражданите, както и 

за сроковете и възможностите, свързани с гласуването с хартиена 

бюлетина или с машина. 

Отправяме молба към тях те да ги публикуват на сайтовете на 

съответните областни и общински  администрации, тъй като тези 

материали могат да бъдат споделяни свободно. 

Уведомяваме ги, че предстои да им бъдат предоставени и 

плакатите, които се изработват във връзка с разяснителната 

кампания, с указания организирането и предаването на плакатите да 

стане с изборните книжа, за да бъдат поставени на съответните 

места пред изборните секции или на други публични места. 

Това е писмото. Моля да се запознаете и, ако нямате бележки, 

да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева и 

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

ЕЛКА СТОЯНОВА: Засега нямам други доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам за сведение писмо с 

вх. № НС-22-114 от 6 март 2023 г., с което господин В.         К. 

изказва възмущението си от промяната на мястото за гласуване на 

избирателите, които ще гласуват в избирателна секция, както той е 

написал, 4 от област София, община Столична, град София, район 

Връбница. 

Още пише в писмото, че през последните 20 години тази 

избирателна секция е била в съседните блокове, а сега ще бъде в 

съседен жилищен комплекс. Оставям го за сведение и не предлагам 

никакво друго действие по това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Следващ докладчик – господин Ципов. Заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-00-63 

от 6 март 2022 г. – писмо от „Информационно обслужване“ АД. 

Вчера с изх. № НС-00-61 изпратихме сигнал на граждани за 

проверка, че има затруднения с подаването на заявление. Днес 

„Информационно обслужване“ АД ни връща отговор, че при 

извършената проверка е установено, че в подаденото заявление 

лицето е изписало като постоянен адрес София, жк „Яворов“, а в 

Националната база данни „Население“ е посочен настоящ и 

постоянен адрес от 2015 г. в град София, ул. „Драговица“. 

Тъй като запитването е изпратено от подателя на сигнала и 

през имейла suport@cik.bg, екипът по грешка е изпратил отговор на 

подалия сигнал господин Фетваджиев вчера в 11 часа с инструкции 

относно възможните причини за разминаване на адресите и начина 

да се преодолеят тези проблеми, както и цялата относима 

информация по въпроса. 

mailto:suport@cik.bg
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С оглед на това предлагам да изпратим писмо до лицето, 

подало сигнала, с което да го уведомим, че след запитване към 

„Информационно обслужване“ АД те са отговорили с инструкции 

как да бъдат отстранени проблемите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения? 

Моля, режим на гласуване по предложението на господин 

Ципов. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-115 

от 7 март 2023 г. – въпрос от гражданин. Тъй като в момента живее 

на място, където не е регистриран нито по постоянен, нито по 

настоящ адрес, възможно ли е да гласува в някоя от близките секции 

по местопребиваване, и ако е възможно, каква е процедурата за това. 

Отговор на този въпрос имаме в рубриките „Въпроси и 

отговори“, така че го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги, по имейла с вх. № 

НС-14-1 от 7 март 2023 г. е получено писмо от кмета на община 

Неделино, който моли да разрешим отпечатването на помещение, в 

което се съхраняват книжа и бюлетини от проведения национален 

референдум през 2013 г. в община Неделино и преместването им в 

друго помещение. 

Подготвил съм едно писмо, моля да го погледнете, с което му 

обяснявам, че съгласно наше Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. 

книжата и материалите от референдумите се съхраняват за срок от 5 

години от произвеждането им, след което се предават на Държавна 

агенция „Архиви“, а ценни документи се унищожават. 
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Като му обяснявам, че достъпът до запечатани помещения за 

съхранение на изборни книжа с цел тяхното предаване на Държавна 

агенция „Архиви“ и унищожаване на ценни документи се 

осъществява по т. 2.1. от Решение № 1244-МИ от 30 септември 

2019 г. със заповед на кмета на общината, без да е необходимо 

изрично разрешение от ЦИК. 

За извършените от длъжностните лица действия се съставят 

съответните протоколи и се уведомява ЦИК с писмо относно  

фактите по т. 7.1. и 7.5. от решението. 

Тук има един абзац най-отдолу – дали да го оставим, или не: 

„След приключване на работата помещението отново се запечатва 

по реда на т. 6 от решението и се изпращат на ЦИК копия от 

посочените в Решение № 1244 документи.“ Това съм го оставил под 

въпрос, тъй като в писмото никъде не посочват дали в това 

помещение, на което искат отпечатването, има и някакви други 

документи, освен тези, които искат да ги преместят – от 

националния референдум. Така че може и да го посочим, може и не. 

Ако има такива документи, добре е да го посочим в  писмото, 

освен тези за референдума, които желаят да ги преместят в друго 

помещение. 

Това е предложението ми за писмо по отношение искането на 

кмета на Неделино. Да им обясним, че тези документи трябва 

отдавна да са ги предали на Държавния архив, а не да ги местят 

нагоре надолу и да им заемат място. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по предложението за отговор? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: И следващото – вх. № 06-135 от 

6 март 2023 г., за сведение, от кмета на район „Владислав 

Варненчик“ – Варна. Изпраща ни копие от заповед и протокол за 

отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборни 

книжа и материали от произведените избори за президент и 

вицепрезидент на 6 ноември 2016 г. с цел обработка и предаване на 

същите в съответната дирекция на Регионален държавен архив. 

Има „вярно с оригинала“ заповед на кмета за определяне на 

длъжностните лица и протокол от 28 февруари 2023 г. за 

извършените действия по отварянето и изпращането на документите 

на Държавен архив. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието до 12 часа. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Единадесет 

членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с доклади в точка трета. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам едно запитване по имейла – № НС-23-47 от 6 март 2023 г. 

Искат допълнителна информация относно спецификацията на 

специализираната хартия за бюлетини. Тъй като Изборния кодекс е 

посочил Печатницата на БНБ да изпълни това задължение  по 

доставка на специализирана хартия, затова ви го докладвам за 

сведение, тъй като няма да отговорим. 

Във връзка с писмо, постъпило от РИК – Смолян, по повод 

постъпили при тях запитвания от страна на общините за неяснота 

относно размерите на параваните, сме написали и на Националното 

сдружение на общините, и на Националната асоциация на 
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секретарите на общини. Мисля, че в заседанията достатъчно пъти 

сме споменали чия е компетентността по този въпрос. 

Предлагам ви обаче да изпратим отново писмо до главния  

секретар на Министерския съвет, като приложим това запитване от 

РИК – Смолян. 

Писмото до главния секретар да бъде с копие до тях и не 

просто да изпратим по компетентност, а и да посочим, че 

Централната избирателна комисия въз основа на предложение на  

администрацията на Министерския съвет съобразно традицията 

досега може да определи, ако предложат конкретни параметри на 

параваните. Накрая добавяме приложение, съгласно текста. 

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

или предложения? 

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, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като днес от 14,00 ч. са 

преговорите с Печатницата на БНБ съгласно Решение № 1734-НС от 

4 март тази година за откриване на процедурата за изработка и 

доставка на хартиени бюлетини, както и доставка на специализирана 

хартия за бюлетини за машинното гласуване в изборите на 2 април 

2023 г. по двете обособени позиции на тази процедура, предлагам да 

гласуваме състава на комисията за провеждане на преговорите.  

В състава предлагам да участваме: аз, господин Войнов, 

госпожа Йорданка Ганчева, госпожа Елка Стоянова и господин Р.   

Ц. – главен юрисконсулт. Резервен член – госпожа Цветанка 

Георгиева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения или изказвания? 
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Във връзка с направеното предложение за състав на 

комисията предлагам председател да бъде госпожа Солакова, и 

останалите колеги – членове, така както бяха предложени. Резервен 

член – госпожа Георгиева. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на това, че 

преговорите ще се водят въз основа на проекти на договори, във 

вътрешната мрежа са публикувани двата проекта на договори, 

съгласно обособените позиции по процедурата. 

По отношение на проекта на договор за хартиените 

бюлетини, той е аналогичен на досега подписваните с печатницата 

на БНБ, откакто е приет този Изборния кодекс през 2014 г. Там няма 

проблем, отработено е във времето. 

Проектът на договор за изработка и доставка на 

специализираната хартия до 25 хиляди броя ролки прогнозно е също 

публикуван във вътрешната мрежа. 

Моля да го погледнете. Предлагам, ако има необходимост, да 

го обсъдим на работна група, с оглед на определяне на местата за 

доставка или към този момент да бъде съобразно указанията на 

Централната избирателна комисия. 

Единствено към момента категорично можем да посочим 

мястото на доставка на хартиените ролки за Министерството на 

външните работи, тъй като те ще се доставят на същата дата заедно с 

отпечатаните хартиени бюлетини за гласуване в секциите извън 

страната. 

Направен е опит точно по този начин договорът да се 

изпълнява, по досегашните решения на Централната избирателна 

комисия, свързани с въпроси относно характеристиките на 

специализираната хартия, допълнителната защита, броя, 
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включително и местата за доставка да бъдат по указания на 

Централната избирателна комисия с оглед и на изпратеното вчера  

писмо до администрацията на Министерския съвет. 

Ако имаме готовност да гласуваме, ще помоля за протоколно 

решение за одобряване на проектите на договори като основа за 

водене на преговорите по двете позиции в днешната поръчка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания или предложения, ако имате, по проектите. Няма. 

Моля да гласуваме протоколно решение, с което да одобрим 

така представените проекти да служат като основа за водене на 

преговорите. 

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

 

Продължаваме с точка четвърта. 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Стоянова, имате ли готовност? 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпили 

жалби. 

Първо ще ви докладвам жалба от упълномощения 

представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“ 

срещу Решение № 42-НС от 2 март 2023 г. на РИК – Силистра, с 

което решение са назначени съставите на секционните избирателни 

комисии в община Тутракан, област Силистра. 

В жалбата се твърди, че при постановяване на решението не е 

спазена разпоредбата на чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс, а именно 

за наличие на не по-малко от един член в състава на секционната 

избирателна комисия от съответната парламентарно представена 

партия или коалиция. 
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В жалбата жалбоподателят посочва, че с оспореното решение 

в съставите на четири от секционните избирателни комисии в 

община Тутракан няма назначени представители на Коалиция 

„Демократична България – обединение“. 

Преписката е изискана от РИК –  Силистра, по постановеното 

решение, към която са приложени документите от проведените 

консултации при кмета на община Тутракан, предложенията на 

коалицията, протокола от заседанието на районната избирателна 

комисия. Видно от представените документи на проведените 

консултации при кмета на община Тутракан са присъствали всички 

парламентарно представени партии или коалиции в Четиридесет и 

осмото народно събрание, които са направили своите предложения 

за съставите на секционните избирателни комисии. На 

консултациите не е постигнато съгласие за назначаване на съставите 

на СИК, подписани са протоколите от всички, участвали в 

консултациите политически субекти и документацията е изпратена 

на районната избирателна комисия, за да назначи съставите на 

районните избирателни комисии според направените предложения. 

С Решение № 12-НС от 17 февруари 2023 г. РИК – Силистра, 

е определила числения състав на секционните избирателни комисии 

в изборния район на 7 и 9 членни комисии, както и квотното 

разпределение на общия брой членове в секционните избирателни 

комисии по общини и по партии и коалиции. 

Общият брой членове в секционните избирателни комисии за 

община Тутракан, предложени от жалбоподателя от Коалиция 

„Демократична България – Обединение“, следва да бъде 27 – 

колкото е всъщност и броят на секциите в тази община. 

С представените при провеждане на консултациите за 

назначаване на СИК предложения за членове жалбоподателят е 

направил общо 27 предложения – по едно за всяка секционната 

избирателна комисия от община Тутракан. 

С Решение № 42-НС от 2 март 2023 г. РИК – Силистра, е 

назначила по двама представители от коалиция „Демократична 
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България – Обединение“ в четири от секционните избирателни 

комисии, а в други четири не е назначила нито един представител на 

коалицията. 

С така постановеното решение районната избирателна 

комисия е съобразила квотния принцип за общия брой членове в 

секционната избирателна комисия, така както са предложени от 

„Демократична България – Обединение“, но не е съобразила 

разпоредбата на чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс съобразно 

предложенията на коалицията във всяка от секционните избирателни 

комисии да има назначен по един член,  който коалицията е 

предложила. 

Предвид тази фактическа обстановка и с оглед документите в 

преписката и при съобразяване с разпоредбите на Изборния кодекс 

предлагам Централната избирателна комисия да приеме, че Решение 

№ 42-НС от 2 март тази година на РИК – Силистра, е постановено 

при неспазване разпоредбите на чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс и 

следва да бъде отменено. Съответно да се вземе решение, с което се 

отменя цитираното оспорено решение, с което са назначени 

съставите на секционните избирателни комисии в община Тутракан, 

област Силистра, както и Централната избирателна комисия да 

укаже на РИК – Силистра, да постанови решение за назначаване 

съставите на районните избирателни комисии в община Тутракан 

при спазване на общия брой членове в комисиите, на които 

жалбоподателят е имал право, и при спазване на разпоредбите на 

чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс за назначаване на най-малко един 

член във всяка секционната избирателна комисия, предложен от 

жалбоподателя. 

Проектът на решение е в моята папка заедно с всички 

документи по преписката, проектен № 17-09. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

изказвания по проекта на решение. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз лично предлагам да 

отложим точката, защото не съм запозната, включително с жалбите, 

нито със самите решения. Въз основа на доклада не мога да 

формирам мнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в 

следобедната част ще върна на доклад този проект и дотогава да 

могат всички колеги да се запознаят с преписките. 

 

Продължаваме с точка пета: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 

Господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам в папката с мои 

инициали проектът е с № 1707 – решение относно регистрация на 

наблюдатели от Сдружение „Ад унитатем“ за участие в изборите на 

2 април 2023 г. 

Постъпило е заявление вх. № 5-2 от 6 март 2023 г. от 

сдружението, което е регистрирано с Решение на ЦИК № 1710-НС 

от 27 февруари 2023 г. 

Представени са изискуемите документи, включително и 

декларации по образец – 10 бр., от упълномощените за регистрация 

като наблюдатели представители, съответното пълномощно и 

списък на хартиен носител и в електронен вид.  

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели, се установява, че към датата на 

регистрацията 9 от лица отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс, а за едно от лицата е установено несъответствие. 

Предлагам Централната избирателна комисия след 

съответното обсъждане да вземе решение за регистрация на 

предложените упълномощени представители като наблюдатели от 

Сдружение „Ад унитатем“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам да се отложи 

разглеждането на проекта до уточняване на данните за последно 

предложени лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, сега 

преминаваме към точка шеста: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждения от ОИК – Кърджали, за проведено 

заседание на 20 февруари тази година, за председател, заместник-

председател един, секретар един и седем членове, на което са 

прекратили пълномощията на общински съветник. 

Също така се иска и за дежурство предния ден за подготовка 

на документите – председател, заместник-председател и секретар. 

По преписката има  контролен лист и съответната счетоводна 

справка. 

Предлагам да се изплати възнаграждението на ОИК –

Кърджали, в размер на 728 84,00 лв. с осигуровките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

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, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И още едно административно – № 06-8 от 

22 февруари 2023 г. От община Благоевград сме получили 

документация във връзка с отваряне на запечатано помещение по 

искане на Областната дирекция на МВР по някаква проверка. 

Представени са съответните протоколи и заповеди. Това е с 

вх. № ПВР/НС-06-8 от 22 февруари 2023 г.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

вх. № МИ-27-24 от 2 март 2023 г. Получили сме преписка с искане 

за изплащане възнаграждение за проведено едно заседание от ОИК – 

Сопот. 

На заседанието предсрочно са прекратени пълномощията на 

общински съветник и е обявен за избран следващият в листата на 

съответната политическа партия. 

Приложени към преписката са всички изискуеми съгласно 

наше решение документи. Налични са счетоводна справка и  

контролен лист. 

Сумата за проведеното заседание е в размер на 607 81,00 лв. 

Предлагам ви с протоколно решение да я одобрим за ОИК – 

Сопот. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

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, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия и ще продължим в 16 часа. 

 

 (След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Десет членове 

сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с доклади в точка трета: Доклади по 

административни преписки. 
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Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпило е писмо 

с приложена документация за изработка и доставка на изборни 

книжа и материали за произвеждане на изборите от 

администрацията на Министерския съвет във връзка с Решение 

№ 1735 от 04.03.2023 г.  

Всички части, които касаят изборните книжа, предмет на 

Решение № 1735, са съобразени, включително са проверени и 

номерата на приложенията от изборните книжа. Дадено е и 

разпределението по съответни тиражи по изборни райони.  

Предлагам ви съгласно и доклад с вх. № ЦИК-09-73 от 

07.03.2023 г. да изпратим писмо до главния секретар на 

Министерския съвет, че в отговор на тяхното писмо съгласуваме 

проекта на предложената техническа спецификация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

разпределение на тиражите на бюлетините по изборни райони. 

Освен това, както ви докладвах за запознаване заявките за 

отпечатване на бюлетините по изборни райони, единият проект е за 

секциите извън страната, а другият проект е за някои изборни 

райони в страната, а именно: Бургаски, Варненски, Кюстендилски, 

Ловешки, Монтана, Плевенски, Русенски, Сливенски, Смолянски, 

Софийски, Старозагорски, Хасковски, Шуменски и Ямболски.  

Ако искате да разгледаме по-подробно тиража на бюлетините, 

можем това да го отложим може би за утрешния ден, а днес да 

гласуваме въз основа на предложението на Министерството на 
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вътрешните работи с вх. № НС-04-01-11/1 от 21.02.2023 г. да 

изпратим заявката за секциите извън страната. И двата проекта се 

намират във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по писмата с проектни номера 6092 и 6093? 

Колеги, подлагам на гласуване писмо с проектен № 6093 

относно тиража на бюлетините за гласуването извън страната. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Следващ докладчик е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от „Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-64 от 

07.03.2023 г. В отговор на нашето писмо от вчера ни информират, че 

в 12,00 ч. днес е ограничен достъпът в системата …. на 

районните избирателни комисии да нанасят корекции в 

кандидатските листи.  

Във връзка със същото писмо имаме второ писмо от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-64 от 07.03.2023 

г., с което ни информират, че имената на кандидатите за народни 

представители са изписани по един и същи начин – с главна първа 

буква на всяко име, всички останали букви са малки. 

Така че това е извършило „Информационно обслужване“ АД. 

Докладвам ви писмо от РИК – Враца, с вх. № НС-15-118/2 от  

07.03.2023 г., с което ни информират за допусната грешка  в 

регистрацията на кандидатска листа на „Български възход“. 

Установих обаче, че на интернет-страницата на Комисията с 

Решение № 22 е регистрирана кандидатската листа, като името на 

кандидата съответства на името, с което е изпратено и ЕГН-то, с 

което е изпратено на 01.03.2023 г. за проверка в ГД ГРАО и 

резултатът от проверката е, че кандидатът отговаря на изискванията 
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да бъде избиран. Със същото име е въведен в системата и се намира 

в кандидатските листи на съответния изборен район и на интернет-

страницата на Централната избирателна комисия. 

Така че на практика няма грешка, която да се отстранява от 

Районната избирателна комисия на заседанието й днес. Разговарях с 

председателя на комисията по този въпрос. Тя също беше извършила 

проверка и констатирала, че няма грешка в изписването на имената 

нито в решението на Районната избирателна комисия, нито във 

въведените в системата имена – докладвам за сведение това писмо. 

Колеги, докладвам ви писмо от РИК – Ловеч, с вх. № НС-15-

118/1 от 07.03.2023 г. във връзка с вчера изпратеното писмо и ни 

уведомяват, че са извършили проверка на имената на кандидатите и 

поредността на изписването им в системата и те съответстват на 

решенията на РИК - Ловеч, потвърждават верността на въведените 

данни. Докладвам го за сведение. 

Колеги, преди обяд докладвах писмо с вх. № НС-11-19/1 от  

02.03.2023 г., подписано от М.      Х. Припомням, че 

докладвах подобно искане на 2 март 2023 г., което не беше 

подписано от господин Х. Сега това вече е подадено и е подписано. 

Публикувано е във вътрешната мрежа в папката с моите инициали 

от днес. И в това писмо, както и в решението за образуване на 

коалиция ЗАЕДНО господин Х. заявява, че Движението на 

непартийните кандидати е взело решение да напусне 

коалиция ЗАЕДНО регистрирана за участие в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г.  

Коалиционният съвет е надлежно уведомен и заявяват 

желанието да бъдат извадени от състава на коалицията. 

Колеги, аз ви предлагам да се запознаете с решението за 

образуване на коалицията. Господин  Х. представлява ПП 

„Движение на непартийните кандидати“. Тя се представлява от 

трима или четирима лица, но са заедно и поотделно. Така че 

приемаме, че от името на „Движение на непартийните кандидати“ 

той може да подаде такова искане. 
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Въпросът е обаче, че искането е заведено в Централната 

избирателна комисия на 02.03.2023 г., а съгласно чл. 144 от 

Изборния кодекс заявление за промени в състава на коалицията се 

прави от представляващия коалицията и то 35 дни преди изборния 

ден. В ал. 5 на същия текст е посочено, че промените, настъпили в 

състава на коалиция, се отбелязват в регистъра на Централната 

избирателна комисия след подадено заявление от лицата, 

представляващи партията или коалицията, не по-късно от 32 дни 

преди изборния ден. А това е 28 февруари. 

Освен това Централната избирателна комисия заличава от 

наименованието на коалиция не по-късно от 32 дни преди изборния 

ден партията, която е напуснала състава й. 

Колеги, ние нямаме информация, че коалицията има взето 

решение, с което да се променя съставът на коалицията, като бъде 

извадена от състава Партия „Движение на непартийните кандидати“. 

Доколкото срокът 28 февруари е изтекъл, аз ви предлагам 

Централната избирателна комисия да вземе решение, с което да 

откаже да направи корекция. Смятам, че ние не можем да вземем 

решение да извадим от състава на коалицията тази партия. Нямаме 

тези правомощия. Това решение може да бъде взето от самата 

коалиция, а по искане на партията ние можехме да я заличим от 

състава до 28 февруари 2023 г., както е посочено в чл. 144 в 

цитираните от мен алинеи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз съм изразявала становище и 

на работно обсъждане. Ще бъда кратка. 

Никой никого не може да задължи да бъде част от една 

коалиция. Партиите са свободни субекти чрез представляващите да 

вземат съответните решения. Като човек, който изключително много 

уважава свободата и правото на свободна воля, смятам, че ЦИК 
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трябва да вземе решение за заличаване на партията от състава на 

тази коалиция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания или предложения? Няма. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля да ми позволите да допълня 

изказването си. На първо място, официално не съм направила 

предложение, което да бъде гласувано. Изразявам становище по 

направеното предложение. 

Уважаеми колеги, от името на коалицията срокът за промяна в 

състава и наименованието е 28 февруари. В този срок, ако бъде 

направено предложението, то може да влече след себе си 

съответните последици както в наименованието на коалицията, така 

и в състава й. Оттам нататък, включително и възстановяване на 

депозита, ако коалицията се заличава с оглед на участващите в нея 

партии. Оттук нататък всяка една партия, която участва в състав на 

коалиция, може да направи искане да се заличи, тъй като няма да 

участва в изборите. Това важи и за всеки един кандидат, който може 

до последно, включително до изборния ден, да направи искане да 

бъде заличен от кандидатската листа. 

По тази причина считам, че срокът 28 февруари е по 

отношение на състав и наименование, от което да произтичат 

съответните последици, свързани със спазването на този срок. Оттам 

нататък, пак казвам, би било ограничаване на свободната воля на 

всеки един субект да участва или да не участва в изборите с 

кандидатска листа или като кандидат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Само под формата на реплика към 

колегата Солакова ще кажа, че съм съгласна, че всеки би трябвало да 

има свободната воля да изразява намерението си дали да участва в 

избори или не, включително както политически субект, политическа 

партия, така и всеки кандидат. Ние обаче нямаме решение на органа, 
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който управлява тази коалиция дали са се произнесли и дали са 

уважили искането на тази партия да напусне. 

Едновременно с това изтече срокът за регистрация на 

кандидатските листи и ние нямаме информация дали от тази партия 

представители не са регистрирани като кандидати. Коалицията няма 

възможност, ако ние вземем решение да извадим от състава на 

коалицията тази партия, да замени кандидати, предложени от тази 

партия, да ги заличи от кандидатските листи и да предложи нови, 

тъй като срокът вече е изтекъл. 

Едновременно с правото на всеки да участва в избори и да 

преценява дали да отправи или не, би трябвало да има и реципрочно 

задължение. Всеки политически субект, който е тръгнал да участва в 

избори и се е регистрирал за участие в тези избори, трябва да носи 

отговорността за своето решение и да не подвежда, включително и 

избирателите, с това. 

Както реши в крайна сметка комисията, такова действие ще 

предприемем. Но аз смятам, че нямаме възможност, ние нямаме 

правно основание да променяме състава на коалицията в момента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания или предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението на докладчика. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 6 (Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – 5 (Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова).  

Това предложение не събра необходимото мнозинство. 

Следващ докладчик е госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е постъпило писмо по електронната поща от              А.        

Щ.        Т. Искането е за включване в състав на 

секционна избирателна комисия в секция извън страната. Лицето е 

посочило, че е на трудов договор, организацията е учреждение на 
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бюджетна издръжка. Молбата всъщност е чрез Централната 

избирателна комисия до Министерството на вътрешните работи.  

Аз ви предлагам да препратим писмото по компетентност на 

министъра на външните работи и с копие до  господин Демерджиев 

– заместник-министър председател по обществения ред и сигурност 

и министър на вътрешните работи, копие до Постоянния секретар и 

копие до госпожа А. Т. 

Централната избирателна комисия вчера имаше възможност да 

гласува и изпрати становище до Министерството на вътрешните 

работи относно прилагането на чл. 103 в частта „работещи по трудов 

договор в държавната администрация“. 

В този смисъл ви предлагам писмо до Министерството на 

вътрешните работи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания.  

Колеги, моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за запознаване 

писмо от РИК – Бургас, с вх. № НС-15-120 от 07.03.2023 г. Моля да 

се запознаем, да го обсъдим и в работна група. Искането е за 

допълнителен брой специалисти и експерти към Районната 

избирателна комисия. Заслужава внимание и обсъждане дотолкова, 

доколкото става въпрос за включването на тези експерти в 

предвидена мащабна обучителна кампания с индивидуални 

обучения и обучения в малки групи на ръководствата на СИК в 

областта за работа с протоколите, тъй като считат, че протоколите са 

сложни и с оглед преодоляване на драстичните грешки, допуснати 

на изборите на 4 април. Явно е необходимо да извършат тези 

дейности. Освен това тези специалисти ще подпомагат и кампанията 
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за обучение на гласоподаватели в 13-те общини за гласуване със 

СУЕМГ с демонстрационен софтуер.  

Моля за запознаване и допълнително обсъждане. 

Колеги, докладвам за сведение писмо с вх. № ЦИК-04-41/2 от 

Министерството на труда и социалната политика. Представят отново 

на вниманието ни проект на идея относно подобряване условията на 

труда за съществуващи работни места. Прикачена е презентация на 

консултантска фирма, свързана с програмата. Докладвам ви го за 

сведение. 

Колеги, за сведение на този етап докладвам писмо с вх. № НС-

26-20 от  07.03.2023 г. от Печатница на БНБ. Получили сме писмо с 

приложени образци на хартиени бюлетини за гласуване в изборите 

извън страната и примерен Район ІІІ – Варненски, за съгласуване и 

одобрение. Бюлетините са в залата. Когато имаме работно 

обсъждане, ще отворим пакета, за да могат да се видят. 

В тази връзка моля за протоколно решение представените два 

броя ролки, опаковани в прозрачно фолио, представени по време на 

преговорите от представителите на Печатница на БНБ. Те не са 

отворени по време на преговорите, а така, както са предоставени, да 

бъдат прибрани в касата на Централната избирателна комисия.  

Колеги, докладвам ви за запознаване докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-69 от 06.03.2023 г. и докладна записка с вх. № ЦИК-09-

69/1 от 07.03.2023 г. Те са във връзка с постъпила фактура и 

контролен лист за монтиране в заседателната зала на звукозаписна 

система. 

Ако сте успели, докато бавно докладвам, може би да 

гласуваме да одобрим представения контролен лист. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в точка трета е господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, връщам на 

доклад проекта за писмо до министър Демерджиев, което беше 

обсъдено в работна група. Писмото е във вътрешната мрежа в папка 

с моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Предложения има ли? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, с вх. №№ ЦИК-06-33, 

ЦИК-06-34 и № ЦИК-06-35 са постъпили документи, необходими за 

сключване на договора между Централната избирателна комисия и 

„Сиела Норма“ АД. Докладвам ги за сведение и запознаване, като 

ще ги предам за комплектуване към досието по договора преди да 

бъде изготвена докладна записка за неговото сключване.  

Уважаеми колеги, във връзка с нашето писмо от вчерашното 

заседание до седем адресата относно действията и мерките за 

сигурност, които ще предприемат като участници в процеса на 

осигуряване на машинното гласуване, сме получили два отговора. 

Единият е от „Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-66 от  

07.03.2023 г., които ни уведомяват, че според тях нямат задължения 

за осигуряване на машинното  гласуване. Вторият е от Карго- 

партнер с вх. № НС-23-49 от 07.03.2023 г., които подробно ни 

информират за мерките за сигурност, които са предприели.  

Докладвам ги за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз вземам отношение по прословутата ни 

черна дупка с Карго-партнер. Карго-партнер отговаря по същество, 

че си е защитил логистичния център с информационните програми, 

които са, общо взето: качил товар, излязъл товар и т.н. Това е 

логистичният център със съответната му програма. После в т. 2 ми 

обясняват за „техническа охрана на логистичния център“.  

Да ви кажа, колеги, техническата охрана на логистичния 

център – кога са натоварили едни палети или не са натоварени 

палети – едва ли е от жизнено важно значение, нищо че надълго и 

нашироко се говори за това. 

Но проблемът е в склада и разположението на куфарите с 

машините, как са оградени, кой влиза в оградените, въобще 

оградени ли са, кой инсталира, кой не инсталира, кои имат достъп до 

тези зони с куфарите, а не въобще в логистичния център и другите 

товари в този склад. 

На всичко отгоре, не „Карго-партнер“ е осигурил охраната с 

жандармерия, а напротив. Така че въобще не мога да приема това 

нещо като някакви си мерки за сигурност. Това кой инсталира 

машинарията, кои хора, кой вдига, кой сваля, кой пъха флашките 

вътре в инсталациите – това са мерки за сигурност, както и строга 

отчетност, а не разписка, товарителница „Х“ или товарителница „У“. 

Толкова! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз искам да взема отношение 

по другото писмо, което докладва колегата Войнов. 

Считам, че твърде формален е отговорът на „Информационно 

обслужване“ АД и независимо че е подписано с електронния подпис 

на  господин Филипов, не съм убедена, че той е информиран за 

съдържанието на писмото, още повече за първи път ми се струва на 

мен, че идва отговор от Офис – София, а не от Централното 

управление на „Информационно обслужване“ АД.  
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Категорично не съм съгласна с твърдението, че 

„Информационно обслужване“ АД няма задължение по машинното  

гласуване. Напротив, „Информационно обслужване“ АД подготвя 

смарт картите, инсталира електронните подписи на тези карти, с 

които се подписват гласовете в машините за гласуване. Отделно от 

това до момента извличаха информацията с резултатите от гласуване 

с машините, а сега съгласно решение на ЦИК ще извличат числовите 

данни от флаш паметите и ще ги публикуват на нашата интернет-

страница. 

Така че смятам, че трябва да се върне отново отговор, да се 

изпрати писмо до господин Ф., който да отговори на така 

поставения от ЦИК въпрос с оглед необходимостта да се изготви 

планът, предвиден в Изборния кодекс, свързан с машинното  

гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка четвърта: Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Имахме отложени проекти на решения на госпожа Стоянова. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в предходната част на 

заседанието ви докладвах проекта за решение с проектен № 1709 по 

жалба на Коалиция „Демократична България – Обединение“, срещу 

Решение № 42-НС от 02.03.2023 г. на РИК – Силистра. 

Ако сте се запознали с проекта и имате коментари или някакви 

бележки, предлагам да коментираме или да го подложим на 

гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по проекта на решение или предложения? Няма. 

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, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 
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Решението е № 1739-НС/07.03.2023 г. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, следващият ми доклад е по 

втората жалба, подадена от Коалиция „Демократична България – 

Обединение“, срещу Решение № 41-НС от 02.03.2023 г. на РИК – 

Силистра, с което решение Районната избирателна комисия е 

назначила съставите на секционните избирателни комисии в община 

Дулово, област Силистра. В жалбата се твърди, че при 

постановяване на решението не е спазена разпоредбата на чл. 92, ал. 

6 от Изборния кодекс – всяка парламентарно представена партия или 

коалиция има право на не по-малко от един член в състава на 

секционната избирателна комисия. Жалбоподателят твърди, че с 

оспорваното решение в съставите на две от секционните 

избирателни комисии в община Дулово няма назначени 

представители на Коалиция „Демократична България – 

Обединение“. 

След като бяха разгледани представените по административен 

път в преписка документи, е видно, че жалбата е допустима, 

подадена е в законоустановения срок от легитимирано лице с правен 

интерес срещу подлежащ на обжалване акт, но по същество същата е 

неоснователна, тъй като на проведените на 23 февруари консултации 

при кмета на община Дулово за назначаване съставите на 

секционните избирателни комисии в присъствието на всички 

парламентарно представени в 48-то Народно събрание партии и 

коалиции, които са направили своите предложения за съставите на 

СИК, не се е достигнало до съгласие за назначаване на членовете в 

тези състави, поради което документацията е изпратена на РИК – 

Силистра, за назначаване съставите на комисиите заедно с 

направените предложения от политическите субекти, участвали в 

консултациите.  

Общият брой членове в секционните избирателни комисии за 

община Дулово, предложени от жалбоподателя Коалиция 

„Демократична България – Обединение“, съгласно решението на 

Районната избирателна комисия следва да бъде 42, колкото 
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всъщност е и действително направеното предложение от Коалиция 

„Демократична България – Обединение“, за общ брой предложени 

членове в тези избирателни комисии. 

При провеждане на консултациите за назначаване на СИК 

жалбоподателят е направил 42 предложения съобразно квотния 

принцип. За две от секциите от секционните комисии е направено 

предложение за по двама членове, а за други две от комисиите не е 

направено предложение изобщо за членове. За останалите 

секционни избирателни комисии жалбоподателят е направил по едно 

предложение във всяка комисия. 

С Решение № 41-НС РИК – Силистра, е назначила по двама 

представители на Коалиция „Демократична България – 

Обединение“, за две от секционните избирателни комисии, а в други 

две не е назначила нито един представител, което е изцяло 

съобразено с направените предложения от жалбоподателя за членове 

на секционните комисии. 

С така постановеното решение на Районната избирателна 

комисия същата се е съобразила както с квотния принцип за общ 

брой членове в секционните избирателни комисии, предложени от 

Коалицията-жалбоподател, така и с разпоредбата на чл. 92,ал. 6 от 

Изборния кодекс, която е давала възможност на политическия 

субект да има поне по един член във всяка секционна избирателна 

комисия. Но тази правна възможност политическият субект следва 

да оползотвори, като направи предложение за такива членове. В 

настоящия случай коалиция „Демократична България – 

Обединение“, не е направила предложение за две от секционните 

избирателни комисии за членове в състава й. Но пък е спазен 

квотният принцип за 42 броя общо предложения така, както беше 

изложено по-горе.  

При тази фактическа обстановка и с оглед документите 

предлагам Централната избирателна комисия да вземе решение, с 

което да отхвърли като неоснователна жалбата от коалиция 
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„Демократична България – Обединение“, срещу Решение № 41-НС 

от 02.03.2023 г. на РИК – Силистра. 

Проектът на решение е с проектен № 1708 и се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешна дата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по проекта на решение. Има ли предложения по 

проекта на решение? Няма. 

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, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е  № 1740-НС. 

Следващ докладчик е господин Ципов. Заповядайте, господин 

Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам жалба с вх. № НС-

15-111 от  06.03.2023 г. от Политическа партия „Възраждане“ срещу 

Решение № 39-НС от 02.03.2023 г. на РИК – Русе, относно 

назначаване на секционните избирателни комисии в община Ветово. 

В жалбата се твърди, че обжалваното решение на РИК – Русе, 

е незаконосъобразно и неправилно постановено при съществени 

нарушения на разпоредбите на Изборния кодекс и се иска отмяна на 

цитираното решение на Районната избирателна комисия. 

Съгласно чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс община Ветово е 

уведомила всички политически субекти, представени в Народното 

събрание за насрочените консултации за съставите на секционни 

избирателни комисии в община Ветово. Денят и мястото на 

провеждането на консултациите са публикувани на интернет 

страницата на общинската администрация три дни преди 

провеждането им. Консултациите са проведени на 22.02.2023 г.  

От парламентарно представените партии и коалиции 

„Български възход“ не са взели участие в проведените консултации, 
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след като са били поканени по съответния ред, както и към датата на 

провеждане на консултациите и към датата на крайния срок за 

провеждане на консултациите не са представили изискуемите 

документи. За проведените консултации е съставен протокол, който 

е надлежно подписан без възражения и особени мнения от 

участвалите в консултацията субекти и техните представители, 

следователно е налице постигнато съгласие по смисъла на чл. 91, 

ал. 8 Изборния кодекс. Кметът на община Ветово е изпратил 

протокол с постигнато съгласие и предложение за назначаване на 

съставите на СИК на територията на община Ветово.  

В жалбата се твърди, че „Български възход“ е направила 

писмено предложение, в което са били предложени трима зам.-

председатели и осемнадесет членове, с което са поискали спазване 

на разпоредбата на чл. 92, ал. 6 ИК, като предложението до община 

Ветово е направено по електронната поща на 27.02.2023 г., не е 

подписано с електронен подпис, и освен това не е поименно. 

Жалбоподателят твърди, че съгласно разпоредбата на чл. 91, 

ал. 11 от ИК при налично постигнато съгласие, в нарушение на 

материалния закон РИК – Русе, не е съобразила направеното 

предложение от кмета на община Ветово и че валидно предложение 

от „Български възход“ е липсвало към датата на провеждане на 

консултациите – 22.02.2023 г. 

В мотивната част на Решение № 39-НС/02.03.2023 г. РИК – 

Русе, е обявила, че не е постигнато съгласие между участвалите в 

консултациите, а по този начин се дава необосновано предимство на 

участник в изборите, който не е спазил процедурните правила и 

срокове, валидни за всички участници в изборния процес. 

В решението на РИК – Русе, е констатирано, че консултациите 

са проведени в нарушение на правилата съгласно Решение № 1683-

НС на Централната избирателна комисия от 16.02.2023 г., тъй като 

не са проведени допълнителни консултации след представяне на 

предложението на „Български възход“ на 27.02.2023 г. 
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В жалбата се твърди, че предложението е направено извън 

срока, посочен в чл. 91, ал. 3 от Изборния кодекс, а именно 

25.02.2023 г., и че няма как да се приеме, че проведените на 

22.02.2023 г. консултации са в нарушение на правилата на 

решението на Централната избирателна комисия . 

Жалбоподателите считат, че в решението на РИК – Русе, 

правните норми като основания са неточни и че изготвеното 

решение не е издържано юридически. Твърди се също, че решението 

на РИК – Русе, е постановено при абсолютна непрозрачност, тъй 

като заседанието не е излъчено на интернет страницата на 

комисията, както изисква законът. 

Централната избирателна комисия, след като разгледа 

представените по административната преписка документи, намира 

жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от 

легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване 

акт на РИК – Русе. 

След запознаване с преписката в цялост предлагам на 

вниманието ви следната мотивна част: приема изложените в жалбата 

мотиви за основателни, тъй като не са спазени както законовите 

изисквания, така и тези на Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на 

ЦИК относно провеждането на консултации. Участвалите в тях 

парламентарно представени партии и коалиции са направили своите 

предложения и е постигнато съгласие, за което е изпратен протокол 

от кмета на община Ветово. РИК – Русе, неправилно е приела в 

своето решение, че са налице процесуални нарушения, допуснати по 

време на проведените консултации при кмета на община Ветово, тъй 

като „Български възход“ са били поканени по надлежния ред, те не 

са явили, не са представили предложението си по съответния ред и в 

срока до 25.02.2023 г. Също така РИК – Русе, приема, че няма 

постигнато съгласие, а е налице хипотезата на чл. 91, ал. 12 от 

Изборния кодекс и секционните избирателни комисии следва да 

бъдат назначени по направените предложения на партиите и 
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коалициите, като се вземе предвид и направеното предложение от 

„Български възход“. 

Колеги, на съответното основание от Изборния кодекс 

предлагам на вниманието ви следното решение: отменя Решение 

№ 39-НС от 02.03.2023 г. на Районна избирателна комисия – Русе. 

Връща административната преписка на РИК – Русе, с указания 

за назначаване на секционните избирателни комисии в община 

Ветово при произвеждане на изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. при стриктно спазване на изискванията на Изборния 

кодекс и в съответствие с протокола от проведените консултации 

при кмета на община Ветово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания и предложения по проекта на решение? 

Колеги, ако няма предложения, моля, режим на гласуване по 

така представения проект на решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е с № 1741-НС. 

Колеги, следващият докладчик в точка четвърта е госпожа 

Матева. Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви призовка от 

Административен съд – София-град, по адм. дело № 2190, с което ни 

се връчва препис от Определение № 1982 и Разпореждане № 1986. 

С призовката се известява Централната избирателна комисия, 

че разглеждане на открито заседание на делото е насрочено на 

09.03.2023 г. от 11,00 ч., като с Определението съдът ни информира, 

че е разделил производствата по делото, като по това дело 

продължава разглеждането на жалба с вх. № НС-22-96/03.03.2023 г. 

на Е. К. срещу Решение на ЦИК № 1731-НС, а се отделя от това 

производство жалбата на същото лице с вх. № НС-22-106 от  
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03.03.2023 г. срещу Решение на ЦИК № 1735-НС/04.03.2023 г., като 

това ще бъде докладвано на заместник-председателя, ще бъде 

образувано ново дело и разпределено на нов докладчик. 

В разпореждането на съда с № 1986/07.03.2023 г. ни се указва, 

че ЦИК трябва в еднодневен срок от съобщението да представи 

описаните в решението одобрени образци – Приложение № 1 и № 2 

– като срокът за изпълнение на указанията и за двете страни, тъй 

като има и за жалбоподателя, изтича на 08.03.2023 г. 

Колеги, това са приложенията, които Централната избирателна 

комисия не публикува, тъй като това са техническите 

характеристики на хартиените бюлетини. Аз ви предлагам да се 

изпратят в отговор на разпореждането на съда копия от тези 

приложения, като бъде указано, че те не се публикуват и могат да 

служат само за служебно ползване на съда, а да няма публичен 

достъп до тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания и предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 1 (Севинч Солакова).  

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали има подготвени писма до районните избирателни 

комисии. Моля ви да се запознаете с текста и, ако сте съгласни, да ги 

изпратим на колегите от районните избирателни комисии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 
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Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с точка шеста от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ОИК. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-25/06.03.2023 г. от 

ОИК – Крумовград, като искането е за изплащане на дежурство от 

председател, заместник-председател и секретар, което е било на 

8 февруари 2023 г., и на заседание, проведено на 10 февруари 2023 г. 

от председател, заместник-председател, секретар и 8 членове. 

Общата стойност ведно с осигурителните вноски на поисканото 

възнаграждение е 772,04 лв.  

Преписката съдържа всички документи, изискани по наше 

решение и по закон, както и съдържа контролен лист и становище за 

изплащане на докладваното от мен възнаграждение като 

законосъобразно. 

Предлагам ви с протоколно решение да одобрим 

възнаграждението на ОИК – Крумовград, съобразно доклада ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с проекта на решение по точка пета: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 
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Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, връщам отново проекта, 

който е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали с проектен 

№ 1707 и е относно регистрацията на наблюдатели в страната – 

девет упълномощени представители на Сдружение „Ад унитатем“ за 

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

Предлагам да приемем представения проект на решение. При 

извършената проверка беше установено и се потвърди, че към датата 

на регистрацията девет от предложените лица отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс, за едно лице са установени 

несъответствия. 

Предлагам Централната избирателна комисия да  

„РЕШИ: 

1. Регистрира като наблюдатели за страната девет 

упълномощени представители на Сдружение „Ад унитатем“ за 

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

както следва: приложен е списък. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли изказвания? Няма. 

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, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е с № 1742-НС/07.03.2023 г. 

Връщаме се към първа точка от дневния ред: Гласуване извън 

страната. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, най-напред за 

сведение ще ви докладвам едно писмо. То е подписано от 
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11 български граждани. Има следното съдържание. Но най-напред 

да кажа, че е с вх. № НС-22-120 от  07.03.2023 г.  

„Уважаема  госпожо председател, ще пребиваваме в Италия, 

гр. Римини. Във връзка с упражняване правото на глас сме подали 

заявления за гласуване в избирателна секция в гр. Римини. Бихме 

искали, ако не бъде разкрита в Римини избирателна секция, да 

гласуваме в българското посолство в Болоня. Да бъдат взети 

предвид подадените от нас и обработени заявления за гласуване 

извън страната и да бъдат прехвърлени в Болоня, ако не се образува 

секция в Римини.“ 

Докладвам го за сведение, тъй като секция в Римини няма 

причини да няма, независимо от броя подадени заявления, тъй като 

181 души са гласували там на предишните избори на 2 октомври 

2022 г. и тя следва да бъде открита въз основа на чл. 14, т. 3 

независимо от броя на подадените заявления. 

Така че ще могат да гласуват в Римини. Нямат проблем и няма 

защо да взимаме друго решение. 

Докладвам писмо с вх. № НС-04-01-17 от  07.03.2023 г. 

Писмото е от работна група „Избори“ към Министерството на 

вътрешните работи. С него ни уведомяват, че до 12,00 ч. днес на 

хартиен носител в дипломатически и консулски представителства са 

подадени заявления за гласуване извън страната, както следва: в 

посолството в Берлин – 2 броя, в Брюксел – 3, в Будапеща – 1, във 

Вашингтон – 5, в Париж – 1, в Претория – 4, в Генерално консулство 

в Мюнхен – 2, посолството във Варшава – 3. Общо 21 заявления, 

които са качени на диск и се намират пак във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали, в най-горната папка „Диск – таблица с 

данни“, както и в сканиран вид. 

Предлагам незабавно да изпратим писмо и да препратим тази 

информация с писмо до „Информационно обслужване“ АД, за да се 

направи проверка и да бъдат утвърдени тези заявления. Да бъдат 

включени в общия масив от данни за заявления възможно най-скоро 
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предвид това, че и приключва периодът за подаване на заявления за 

гласуване извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);  против –   няма. 

Следващ докладчик е госпожа Елка Стоянова. Заповядайте, 

госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, имам кратък доклад. 

Докладвам ви преписка с вх. № НС-22-118/07.03.2023 г. 

Можете да погледнете, намира се във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали. 

Това е въпрос относно твърдение за публикуване на лични 

данни на регистрирали се да гласуват в чужбина лица. Въпросът е от 

И. Б., която пита „Защо личните ми данни, след като се регистрирах 

да гласувам в чужбина, се намират на сайта на ЦИК?“ 

Информацията ми е изпратена от доброжелатели в Полша. 

Приложила ми е разпечатка от страницата на ЦИК, където се вижда 

записът с публикувания в изпълнение на наше задължение по 

Изборния кодекс списък на лица, подали заявления да гласуват. 

Притесненията на госпожа Бонева не отговарят на истината, 

тъй като публикуваната информация не представлява лична 

информация по смисъла на Закона за защита на личните данни, тъй 

като не съдържа индивидуализиращи признаци, които да поставят в 

риск личната информация на лицето. 

Докладвам ви го за сведение и запознаване. Този въпрос е бил 

обсъждан и на предходни избори. Мисля, че притесненията на 

хората произтичат в една и съща посока и единствено от незнанието 

за това какво точно е лична информация и как тя се защитава. 
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За протокола отбелязвам, че Централната избирателна 

комисия е оператор на лични данни по смисъла на регламентите и на 

закона. Имаме публикувано и съобщение в тази връзка и 

обработваме тези лични данни в изпълнение на законово 

задължение. Но това, което е публикувано като списък на подалите 

заявления за гласуване извън страната, не е в категорията „лични 

данни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия. 

Насрочвам следващото заседание за утре, 8 март 2023 г. от 

14,00 ч. 

  

(Закрито в 17,55 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  

 

 

 

Стенографи:  

Виолета Тасева 

 

Божидарка Бойчева 

 


