
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 327 

   

На 9 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Медийни пакети. 

  Докладва: Димитър Димитров  

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, 

Любомир Георгиев, Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Силвия Стойчева, Севинч Солакова и 

Камелия Нейкова 

3. Проект на решение относно откриване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без 

предварително обявление с предмет „Възлагане на организацията и 

технологията на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК 

от гласуването, включително от машинното гласуване, и издаването 

на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г.“ 

  Докладва: Димитър Димитров 

4. Гласуване извън страната. 

  Докладва: Цветозар Томов   

5. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели. 

  Докладва: Георги Баханов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, 
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Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Красимир Ципов,  Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,38 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Четиринадесет членове на Централната избирателна комисия сме в 

залата.  

Поради отпуск отсъства колегата Ганчева. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Медийни пакети. Докладчик – господин Димитров. 

2. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева, госпожа Войнов, господин Георгиев, госпожа 

Гергана Стоянова, госпожа  Елка Стоянова, госпожа Стойчева, 

госпожа Солакова и аз. 

3. Проект на решение относно откриване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без 

предварително обявление с предмет „Възлагане на организацията и 

технологията на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК 

от гласуването, включително от машинното гласуване, и издаването 

на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от 

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

господин Димитров. 

4. Гласуване извън страната с докладчик господин Томов. 

Имате ли предложения по дневния ред? 

Господин Баханов. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, да подложите на гласуване 

нова точка в дневния ред: „Регистрация на наблюдатели”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

ви точка пета да бъде „Регистрация на наблюдатели”. 

Други? Няма.  

Моля, режим на гласуване  по дневния ред. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

 

Господин Томов, заповядайте с доклад по точка четвърта: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Благодаря. Само две по-спешни неща 

да докладвам, колеги. 

С писмо – вх.№ НС-00-72/08.03.2023 г. „Информационно 

обслужване” АД ни информира относно въвеждането на заявленията 

за гласуване извън страната, които са подадени до 

дипломатическите и консулски представителства. Те бяха общо 21. 

От тях се оказва, че 4 лица вече са подали заявления онлайн. За две 

лица проверката показва, че в единия случай липсва ЕГН, в другия 

случай няма лице с такова ЕГН. Така общо 15 лица са допълнително 

приети и успешно са въведени в електронната система и съответно 

са публикувани на интернет страницата в списъка на приетите 

заявления. С това общият брой на подадените заявления за гласуване 

извън страната се изменя с тези 15 лица и става 47 389. Това 

накратко е съдържанието на писмото, което докладвам за сведение. 

Колеги, още едно писмо, което предлагам да изпратим до 

„Информационно обслужване” АД. В него са описани случаите, в 

които е уместно да се направи обединение на записи на електронни 

заявления или корекция на направения запис предвид или 

изписването с различни наименования на едно и също място, които 
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са въведени отделно в системата, или допускането на техническа 

грешка при изписването. Може да видите общия списък на тези 

предложения.  

Предлагам да ги изпратим незабавно на „Информационно 

обслужване” АД, за да може в рамките на днешния ден съответните 

поправки да бъдат направени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с писмото с проектен № 6144 и ако имате изказвания или 

предложения по текста. Няма предложения.  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – няма.  

Това писмо да замине бързо. 

 

Продължаваме с първа точка: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, имам за доклад три запитвания. Първото е от БНТ за 

медийния пакет на „Български възход”. Сумата, за която се 

договорят, е 25 632,00 лв. с ДДС. Сумата е налична в медийния 

пакет на „Български възход”. 

С вх. № НС-24-52/08.03.2023 г е постъпило запитване от 

радиокомпания „Си Джей”, което е всъщност bTV Радио. 

Запитването е за медийния пакет на ПП КОД. Стойността на 

запитването е 2 567,70 лв. и налична все още в медийния пакет на 

ПП КОД. 

Последното запитване е от WebGround– това е издателят на 

Actualno.com, този, който поддържа тази страница. Запитването е за 

https://www.actualno.com/contact
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медийния пакет на „Глас народен” на стойност 2 400,00 лв. В пакета 

има остатък от 2 000,00 лв., което ще бъде отбелязано в отговора на 

запитването, че сумата не може да надхвърли неизползвания остатък 

от медийния пакет на „Глас народен”. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим приемането на 

тези запитвания, с уговорката, че последният трябва да бъде 

редуциран до 2 000,00 лв. 

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, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

 

Продължаваме с втора точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от Министерството на електронното управление с вх. № НС-

04-20/1 от 8 март т.г. относно удостоверяване на съответствието на 

ТУМГ, които ще се използват на изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г.  

В писмото се цитират регламентираните срокове за 

удостоверяване на съответствието по чл. 213б от Изборния кодекс. 

Молят в най-кратък срок да им предоставим пълния списък на 

ТУМГ, които ще се използват на изборите и да ги уведомим кога ще 

им предоставим устройствата и софтуера за удостоверяване. 

Прилагат и одобрена от тях хронограма за дейностите по 

удостоверяване на съответствието. Докладвам писмото за 

запознаване, като в по-късната част от заседанието ще предложа 

писмо до Министерството на електронното управление. 
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Постъпило е писмо от „Карго-партнер” с вх. № ЦИК-99-

46/06.03.2023 г., с което са ни изпратили фактура за складово-

логистични услуги през месец февруари 2023 г. В тази връзка е 

изготвена докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация” с вх. № ЦИК-09-76 от 8 март. Фактурата е 

прегледана, тя е представена в оригинал и отговаря на изискванията 

на Закона за счетоводството. Описаните дейности отговарят на 

Приложение № 1 за услугите по т. 6.1. от Договор № 24 от 

28 септември 2022 г. За този месец няма други услуги освен 

съхранение на машините. Изготвен е контролен лист. Предвид 

изложеното предлагам да вземем решение за плащане на стойността 

по фактурата за месец февруари 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – 3 (Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова и Севинч 

Солакова).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ:Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-33 от 8 март 

т.г. относно нашето запитване за действията и мерките за сигурност, 

които са предприети от участниците в процеса на осигуряване на 

машинното гласуване. От Министерството подробно са изброили 

дейностите, които извършват, и мерките за сигурност, които 

прилагат по транспортирането на машините до избирателните 

секции извън страната. Докладвам писмото за запознаване и за 

обсъждане при изготвяне на плана по чл. 213в, ал. 3 от Изборния 

кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от РИК – Перник, с вх. № НС-15-124 от 8 март. С това писмо РИК ни 

информира, че към тях са постъпили редица запитвания от 

общинските администрации във връзка с необходимостта от 

допълнителни указания за изпълнение на Решение 1701-НС и 1627-

НС. Това са решенията за гласуване на избиратели с увредено зрение 

и затруднения в придвижването, които имат право да гласуват в 

специално обособени на партерните етажи на сградите СИК. 

Запитването е във връзка с частта за размерите на параваните и 

преградите, осигуряващи тайната на вота. 

Колеги, доколкото отговорността за изработването на 

параваните и за определянето на размерите им е на администрацията 

на Министерския съвет, ви предлагам да препратим по 

компетентност това писмо на администрацията на Министерския 

съвет с копие до районните избирателни комисии, за да са 

информирани към кого трябва да се обръщат по такива въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: С копие до всички районни 

избирателни комисии. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз съм съгласна да изпратим това писмо 

с копие до всички РИК, тъй като навсякъде трябва да се осигурят 

такива прегради и паравани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение писмо 

вх. № НС-00-71 от 8 март т.т. от „Информационно обслужване” АД, 
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с което ни уведомяват, че са заличили в системата кандидат под № 8 

в листата на „Има такъв народ”, регистриран в РИК – Шумен, в 

съответствие с изпратеното от нас вчера писмо заедно с решението 

на РИК – Шумен. 

Докладвам писмо от МВР, ОД на МВР – Русе, с вх. № НС-04-

02-93 от 8 март 2023 г. От ОД МВР – Русе, ни информират, че се 

води досъдебно производство по посочен номер. Искат да им бъде 

предоставена информация регистрирано ли е лицето И.      Р.     Х. с 

посочено ЕГН като кандидат за народен представител  на 

предстоящите избори на 2 април 2023 г и от листата на коя 

политическа партия е бил регистриран, ако е регистриран. От 

справката, направена в звено „Регистри”, се установява, че такова 

лице не е регистрирано за участие в предстоящите избори, така че 

предлагам да върнем отговор на ОД на МВР с това съдържание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма.  

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Следващ докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № ЦИК-12-

12/08.03.2023 г. от председателя на Обществения съвет към ЦИК. 

Писмото е придружено с приети от Обществения съвет на заседание 

на Съвета, проведено на 7 март 2023 г., предложения на 

Обществения съвет към Централната избирателна комисия относно 

техниките за броене на два вида бюлетини в условията на 

видеонаблюдение и видеоизлъчване. Предлагам писмото за 

запознаване.  
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Предлагам да разгледаме и да вземем решение за заявеното 

желание предложенията да бъдат публикувани и на интернет 

страницата на ЦИК в раздел „Предложения на ОС”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на колегата Георгиев ви предлагам да поканим 

Обществения съвет в удобно за ЦИК време, което допълнително ще 

уточним, да представят своите предложения и да бъдат обсъдени с 

Централната избирателна комисия. Допълнително ще уточним кога 

да бъдат датата и часът в началото на следващата седмица. 

Принципно Ви предлагам да бъдат поканени. 

Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова. 

Определям за малко госпожа Матева да води заседанието. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо, 

налично в моя папка от вчерашна дата № НС-22-126 от господин 

Иван Вълчев Иванов, който ни съобщава, че отново е намерил 

своите данни в списъка за подкрепа на партии, коалиции и 

инициативни комитети в списъка на партия „Правото”. Посочва къде 

е намерил своите лични данни и твърди, че не е давал такава 

подкрепа. Твърди, че е налице злоупотреба с личните му данни. 

Посочва, че във всички предходни избори по подобен начин се е 

откривал в тези списъци. 

Предвид твърдението му, че е налице злоупотреба с личните 

му данни, ви предлагам неговият сигнал за това да бъде препратен 

по компетентност в Комисията за защита на личните данни. В 

папката ми от вчера е наличен и проект на придружително писмо 

към КЗЛД. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги, предлагам, тъй като и аз имам едно такова 

писмо, ако сте съгласни, да ги обединим и да опишем входящия 

номер и данните и на лицето, което е сигнализирало ЦИК в моя 

доклад, писмото е вх. № НС-22-130 от 9 март тази година        от        

Б.       С.      Г., който казва, че личните му данни са използвани 

неправомерно за подкрепа на коалиция от партии ЛЕВИЦАТА! за 
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изборите на 2 април т.г. Посочва кога е направил справката и къде е 

открил данните си.  

Предлагам в писмото на колегата Стоянова да бъде описано и 

това писмо, за да заминат заедно, ако сте съгласни. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Аз нямам против. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги, има ли други предложения или изказвания? Не 

виждам.  

Моля, режим на гласуване  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против 

– няма.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви за сведение 

писмо, получено по електронна поща. То е от госпожа Г. И. 

Запитването е какъв е редът за получаване на удостоверение № 30-

НС от изборните книжа за изборите за 2 април т.г. Уточнява, че 

става въпрос за член на СИК, живущ във Великобритания. 

Цитираната изборна книга касае удостоверенията за СИК извън 

страната. Към настоящия момент все още такива няма назначени. 

Или е избързала, или се е объркала госпожата. Докладвам това 

писмо само за сведение на този етап. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик е колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам за сведение на 

Комисията, че с вх. № НС-05-21 от 8 март в ЦИК е получено копие 

от писмо за изпратена преписка до Комисията за защита на личните 

данни, с която е изискана информация за подадени документи от 

Инициативен комитет за издигане на Луна Йорданова за независим 

кандидат за народен представител  на 2 октомври т.г. 

Още един въпрос с вх. № НС-22-111/1 от 9 март т.г. от 

господин Владимир Йорданов. Той пише, че за втори път ни пита, 
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след като няма адресна регистрация в София, а на 2 април ще бъде в 

София, дали може да гласува. Отговорът на този въпрос се съдържа 

в рубрика „Въпроси и отговори”, поместени на сайта на ЦИК. 

Комисията няма възможност в този активен период да отговаря 

лично на всеки един гражданин. Моля господин          В.            Й., 

ако се интересува от заседанията на Комисията, да погледне 

рубриката „Въпроси и отговори” и там ще намери отговора на своя 

въпрос. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик е колегата Солакова. 

СЕВИНЧСОЛАКОВА:  Колеги, въз основа на изпратената 

заявка вчера с определен тираж по изборни райони за страната, а по-

рано и за гласуване в секциите извън страната, Ви предлагам да 

изпратим до главния секретар на Министерския съвет писмо с 

приложена такава справка за тиража на бюлетините по изборни 

райони и за извън страната с предложение да бъдат уведомени за 

сведение областните управители за заявения тираж, съответно 

министърът на външните работи – за тиража на бюлетините за извън 

страната. Проектът на писмо и справката – във вътрешната мрежа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

Вашите становища по предложението? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващото писмо е до Печатницата 

на БНБ. От МВнР сме получили писмо с вх. № НС-04-01-11/3 с 

приложено копие от заповед на министъра на външните работи за 

определяне на лицата за получаване на бюлетините. В писмото в 

отговор на наше писмо от 27 февруари т.г. е посочен адресът за 

доставка на бюлетините за извън страната, както са посочили, че 

същите следва да бъдат доставени не по-късно от 15 март т.г., за да 
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се гарантира изпращането и доставката на хартиените бюлетини до 

секциите извън страната. Проектът на писмо е във вътрешната 

мрежа.  

Предлагам да приложим копие от заповедта за данните на 

упълномощените лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и Цветанка Георгиева), против 

– няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение ви докладвах и писмото 

от Външно министерство във връзка с доставката на хартиените 

бюлетини и в изпълнение на Решение № 1644-НС на ЦИК. В тази 

връзка ви докладвам за сведение и писмо № НС-04-01-11/2 от 8 март 

т.г. Писмото е адресирано до главния секретар на Министерския 

съвет с копие до ЦИК. Посочили са също 15 март т.г. като крайна 

дата, до която да бъде извършена доставката на изборните книжа с 

цел осигуряване на време за подготовка, комплектуване, изпращане 

и доставка на изборните книжа до секциите извън страната. 

Докладвам ви го за сведение. 

Също във вътрешната мрежа има писмо пак до Печатницата 

на БНБ. Колеги, предлагам да изпратим писмо и формално да 

съгласуваме представения примерен образец на бюлетината за 

изборен район Трети Варненски. В това писмо се обръщаме с молба 

да ни предоставят образци на бюлетини с надпис „образец” за 

секциите извън страната и за произволно избран изборен район в 

страната. Проектът е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

Вашите изказвания. Няма.  

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвах ви писмото на 

РИК – Бургас, с искане за разрешение на допълнителен брой 

специалисти и експерти към РИК – двама. Предлагам ви в отговор 

на тяхното писмо от 7 март да разрешим допълнителен брой 

специалисти за подпомагане работата на РИК – Бургас. Проектът е 

във вътрешната мрежа. Не съм направила справка за разрешения 

допълнителен брой. Отлагам писмото за по-късен час. 

С докладна записка – вх. № ЦИК-09-78/09.03.2023 г., се прави 

предложение да изпратим писмо до изпълнителния директор на 

Печатницата на БНБ с посочване на документите, които следва да 

бъдат представени във връзка с приетото решение за определяне на 

изпълнител на обществената поръчка за изработка и доставка на 

хартиени бюлетини, както и ролки със специализирана хартия за 

бюлетините от машинно гласуване. 

Предлагам да гласуваме приложения проект на писмо до 

Печатницата на БНБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по постъпила фактура от 

„Рикуест” с вх. № ЦИК-99-47/07.03.2023 г. е представена докладна 

записка заедно с контролен лист за извършен предварителен контрол 

от финансовия контрольор за изплащане по Договор № 4 от 15 юни 
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2022 г. абонаментна такса за месец март 2023 г. на стойност 

1 290,00 лв. Посочено е, че фактурата отговаря на изискванията на 

Закона за счетоводството и наличните средства по съответния 

параграф от бюджета на ЦИК. Предложението е да се одобри 

изплащането на абонаментната такса в посочения размер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева  и Цветанка Георгиева); против – 

1 (Севинч Солакова).  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам писмо с вх. 

№ НС-04-24/07.03.2023 г. от министъра на финансите в отговор на 

нашето писмо от 28 февруари т.г., с което направихме предложение 

и поискахме становище относно възможността за увеличаване на 

възнагражденията, определени с Решение № 1586- НС на членовете 

на РИК и на специалистите, които подпомагат РИК. Министърът на 

финансите ни уведомява, че с ПМС 20 са определени допълнителни 

средства по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет 

относно необходимите разходи по подготовката и произвеждането 

на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., като сочат 

сумата по план-сметката. 

Обръщат внимание, че съгласно план-сметката се предвиждат 

и допълнителни средства, свързани с видеонаблюдение и машинното 

гласуване. 

Обръщат внимание, че утвърдените възнаграждения на 

членовете на РИК за произвеждане на изборите на 2 април т.г. са 

завишени спрямо определените възнаграждения от последните 

аналогични избори от месец октомври 2022 г. с около 40-50%. 

Отчитат фискалната ситуация в страната, като въз основа на анализа 

и с оглед допускане запазването на очерталите се тенденции в 
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приходите и разходите възможност да възникне риск от формиране 

на прекомерен дефицит над референтната стойност от 3 на сто от 

прогнозния брутен вътрешен продукт по Пакта за стабилност и 

растеж. 

Министърът на финансите посочва и факта, че в случая се 

прилага закон за продължаване действието на отделни разпоредби 

на Закона за бюджета за 2022 г. и съответните бюджетни закони от 

2022 г. и с оглед на всичко изложено в писмото в отговор до ЦИК ни 

уведомяват, че не могат да подкрепят предложението за увеличаване 

възнагражденията на членовете на РИК и на специалистите. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка ви докладвам с вх. № НС-18-2 от 7 март сме получили от 

главния асистент на изборния анализатор от Мисията на ОССЕ 

молба за среща с господин Ксавие Кох (Нок) и госпожа Мария Роза 

Мора на 15 или 16 март в удобно за ЦИК време. Ако не съществува 

възможност за тези дни, да посочим в тази седмица друг ден. Темата 

на срещата ще бъде общата подготовка на изборите за народни 

представители на 2 април.  

Допълнително на 8 март т.г. с вх. № НС-18-2/1 са поставили 

допълнителен въпрос каква е процедурата, ако изборният анализатор 

би искал да направи среща с изпълнителя на дейностите по 

осигуряване на машинното гласуване, както и какъв е редът за 

допуск до помещенията на „Карго-партнер”, където се съхраняват 

машините за гласуване. 

Колеги, по отношение на допълнителния въпрос предлагам в 

рамките на срещата да се уточнят правилата, които представляват 

интерес. 

Предлагам срещата да бъде на 16 март в рамките на не повече 

от час примерно от 10,00 до 11,00 ч. 

Колеги, по отношение датата на срещата – 16 март, от 

10,00 ч. до 11,00 ч. в залата на ЦИК има ли други предложения? 
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Моля, режим на гласуване в този смисъл да им върнем 

телефонно обаждане за часа на срещата. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Следващият ми доклад е с вх. № НС-08-48 от 8 март 2023 г. 

Получили сме от кабинета на главния прокурор копие от съвместна 

заповед на госпожа Филипова за главен прокурор на Република 

България и господин Тончев – председател на ДАНС, за създаване 

на национално междуведомствено звено във връзка с провеждане на 

изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. Към писмото е 

приложено и копие от заповедта. Всичко е в моя папка от 8 март т.г. 

Докладвам го за сведение. 

 

Продължаваме с трета точка:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С 

ПРЕДМЕТ: „ВЪЗЛАГАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 

ТЕХНОЛОГИЯТА НА КОМПЮТЪРНАТА ОБРАБОТКА НА 

ДАННИТЕ В РИК И В ЦИК ОТ ГЛАСУВАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ОТ МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ, И ИЗДАВАНЕТО НА 

БЮЛЕТИН НА ЦИК С ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ ЗА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА 2 АПРИЛ 2023 Г.“ 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в моята днешна папка има 

вх. № НС-00-73 от 9 март 2023 г. Това е отговор на „Информационно 

обслужване” АД на нашето писмо, с което поискахме да направят 

ценово предложение по обществената поръчка с предмет „Възлагане 

на организацията и технологията на компютърната обработка на 

данните в РИК и в ЦИК от гласуването, включително от машинното 
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гласуване, и издаването на бюлетина на ЦИК с технически носител 

за резултатите от изборите за народни представители на 2 април 

2023 г.“  

Тяхното предложение е близко до нашите очаквания. Много 

голямо е нарастването в перата изграждане на изчислителен пункт в 

РИК и Изчислителен пункт в ЦИК в сравнение с миналата година. 

Това е обяснимо, защото най-малко 18 хиляди протокола ще бъдат 

вкарани в базата данни. Те трябва да бъдат набрани, проверени и т.н. 

Това е писмо, което предлагам за сведение и което ще присъединим 

към папката на обществената поръчка. 

Има доклад в моя папка, докладна записка с вх. № ЦИК-09-

77. от директора на дирекция „Администрация”, с която ни е 

представен проект на решение за откриване на процедура за 

договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена 

поръчка за организация и технология на компютърната обработка на 

данните в РИК и ЦИК от гласуването, включително от машинното 

гласуване, както и за издаването на бюлетин на ЦИК с технически 

носител за резултатите от изборите за народни представители на 

2 април т.г. Към тази докладна записка има проект на решение да 

открием процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и 

проект на договор, в който има  промени, свързани с новите условия 

на обществена поръчка. Има също и контролен лист, който 

потвърждава, че предварителният контрол е установил, че са 

налични средствата за плащането по план-сметката за изборите за 

народни представители на 2 април т.г. На работно заседание вече 

обсъждахме както проектодоговора, така и решението.  

Предлагам да одобрим това решение и утре да се пристъпи 

към назначаване на комисия, която да проведе преговорите. Това ще 

бъде утрешно решение. Преговорите могат да се състоят най-рано в 

понеделник, тъй като обществената поръчка трябва да бъде обявена 

на страницата на Агенцията за обществени поръчки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания или предложения, ако имате, по проекта на 
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решение, предложен от докладчика, за откриване на процедурата за 

обществената поръчка, имате ли изказвания и предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Решението е № 1745-НС/09.03.2023 г. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващия доклад е по проект за 

сключване на договор, който ще бъде предмет на преговорите. 

Проектът за договор е част от същата докладна записка. В него вече 

имаме неофициално предложение да се допише обявяването на 

резултатите на страницата на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на договор с изпълнителя, който да служи като основа за водене на 

преговори, моето предложение, предвид приетото Решение № 1667-

НС на ЦИК, в проекта на договора в т. 1.1., подточка „а” в частта, 

където става въпрос за сканиране и публикуване на протоколите на 

СИК, след това да се добави „както и данните от записващите 

технически устройства” и продължава „и протоколите на РИК”. 

Тоест това, което е в Решение № 1667-НС да бъде възприето и в 

проекта на договора за съответствие. 

Колеги, имате ли други предложения? Няма.  

Моля с протоколно решение да одобрим проекта на договор 

като основа за водене на преговори. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева  и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам да гласуваме покана за 

преговори с „Информационно обслужване” АД. Проектът е № 6151 
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в папката за обществена поръчка. Предложението ми е преговорите 

да се състоят в понеделник, 13 март т.г. следобед от 14,00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението  за покана за преговори? Господин Димитров 

предложи 13 март от 14,00 ч., има ли други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева  и Цветанка Георгиева); против – няма.  

 

Продължаваме с пета точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАИЦЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папката с моите 

инициали е качен проект на Решение относно регистрация на 

наблюдатели от Сдружение „Демокрация и законност” за участие в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Докладвам 

Ви, че е постъпило заявление с вх. № 2.1. от 9 март т.г. от 

Сдружение „Демокрация и законност”, представлявано от Цветелина 

Иванова Пенева с посочено ЕГН, което сдружение е регистрирано с 

наше Решение № 1696-НС от 22 февруари 2023 г. като българска 

неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите 

на 2 април т.г. Към заявлението са приложени пълномощно от         

Ц.           И.             П. в полза на 4 лица – представители на 

Сдружение  „Демокрация и законност”, 4 декларации по образец  от 

четирите лица, списък с имената и ЕГН на изрично упълномощените 

от Сдружението лица, които да бъдат регистрирани като 

наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. Списъкът е представен както на хартиен носител, така и в 
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електронен вид на технически носител в Excel формат. Към 

заявлението е списъкът на упълномощените лица. Предложени са 

три лица за регистрация като наблюдатели в страната и едно лице – 

за извън страната. От извършената проверка с вх. № НС-00-36/1 от 

9 март 2023 г. се установява, че към датата на регистрацията и 

четирите лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс. 

Колеги, като вземем предвид, че са представени всички 

изискуеми документи, както и резултата от докладваната проверка и 

на основание разпоредбите на Изборния кодекс и Решение № 1607-

НС от 9 февруари 2023 г. Ви предлагам ЦИК да вземе решение, с 

което да регистрираме като наблюдатели четирима упълномощени 

представители на Сдружение „Демокрация и законност”, както 

следва. Следва таблица, списък с трите лица, изрично посочени, че 

са за страната, с посочени имена и ЕГН, изрично е упоменато едно 

лице с име и ЕГН за регистрация извън страната. Регистрираните 

наблюдатели да се впишат в публичния регистър и да им се издадат 

съответните удостоверения. Решението подлежи на обжалване пред 

ВАС чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му. Това е 

предложението ми за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения? Моля, режим на гласуване  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Решението е № 1746-НС/09.03.2023 г. 

Колеги, прекъсвам заседанието на ЦИК. Ще продължим в 

14,30 ч. 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 
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Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с четвърта точка: Гласуване извън страната. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря Ви. Колеги, имам да ви 

докладвам три писма за сведение и запознаване. Най-същественото 

от тях е писмо с вх. № НС-04-01-13(5) от Министерството на 

външните работи – работна група „Избори“, в което са 

систематизирани мотивираните предложения на Външно 

министерство във връзка с предстоящото вземане на решение по чл. 

12 за разкриване на избирателни секции извън страната. Писмото е 

качено във вътрешната мрежа в моя папка и е използвано при 

подготовката на доклада за проект за вземане на решение по чл. 12. 

Моля да се запознаете с него. 

Второто и третото писмо са от граждани от Федерална 

Република Германия. Второто писмо е с вх. № НС-22-124 от 

7 март 2023 г., подписано е от господин Хасан Шабан, който отправя 

предложение за разкриване на избирателна секция в град Велберт, 

Германия. Посочва, че е извършена предварителна подготовка за 

намиране на удобно помещение за организация на избирателна 

секция там. 

Също предложение за Велберт се съдържа и в третото писмо, 

което е с вх. № НС-22-128 от 8 март 2023 г., и ни е изпратено от 

госпожа Румяна Кисьов. Но тя предлага освен Велберт, още 

създаване на избирателни секции в Кливланд и Раймщайн. И на 

трите места има необходимия брой от 40 заявления за гласуване. 

Проблемът обаче е в това, че германското правителство налага 

лимит върху броя на местата, в които могат да бъдат образувани 

избирателни секции, и поначало местата, покриващи условията за 

образуване на секции по чл. 14. Федерална Република Германия 

значително отхвърлят този лимит от 40 места, който ни е разрешен 

от германските власти. Именно поради това ги докладвам само за 

сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с пета точка: Проект на решение относно регистрация 

на наблюдатели.  

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: От 8 март трябва да е във вътрешна папка. 

Има проект за регистрация на наблюдатели на Сдружение 

„Земеделски младежки съюз“, които са подали и съответните 

документи за регистрация на наблюдатели. Искали са по същество 

16 лица. Извършена е проверка. За едното лице е установено 

несъответствие, поради което аз предлагам да регистрираме 

15 наблюдатели от „Земеделски младежки съюз“, изредени в 

съответното решение. Както казах, представени са всички изисквани 

документи – пълномощни, списъци в електронен вид, и е изпратено 

за проверка. Предлагам ви да регистрираме 15. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по този проект на решение относно регистрация на 

Сдружение „Земеделски младежки съюз“ за участие с наблюдатели? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

против – няма.  

Решението е № 1747-НС/09.03.2023 г. 

Продължаваме с втора точка: „Доклади по административни 

преписки“. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам ви да 

изпратим писмо до всички районни избирателни комисии, до всички 

областни управители и с копие до главния секретар на 

Министерския съвет, с което писмо да уведомим районните 

избирателни комисии, че от утре, 10 март, могат вече да извличат от 
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системата …… данните за кандидатските листи на 

регистрираните кандидати за народни представители, за да ги 

предоставят на областните управители за отпечатване и поставяне 

пред изборното помещение и в параваните за гласуване с хартиени 

бюлетини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по това предложение? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в тази точка ще ви докладвам 

едно съобщение от съда. То е по административно дело № 

2190/2023 г. Припомням, че съдебно заседание за разглеждане на 

делото беше насрочено за днес, но получихме уведомление от съда, 

че няма да бъде проведено открито съдебно заседание днес, и сега с 

това съобщение ни се връчва определение № 2052/09.03.2023 г. на 

Административен съд – София-град, с което производството по 

делото е прекратено, а жалбата на        Е.            Б.             К. е 

оставена без разглеждане. Припомням, че това беше жалба срещу 

Решение на ЦИК № 1731-НС/02.03.2023 г. 

Едновременно със съобщението ни е върнат запечатан и 

пликът, в който се намираха двете приложения, които не се 

публикуват към това решение. Като е посочено в разпореждане на 

съда, че докладчикът и председателят на състава са се запознали със 

съдържанието на плика и с двете приложения, отново са го 

запечатали, разпоредили са да се върне на Централната избирателна 

комисия, като по делото да остане само копие от това писмо и 

разпореждането. Ще се приложи към папката по делото, която се 

съхранява при юристите. 
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Колеги, информирам ви, че за утре в 10,30 ч. – припомням 

всъщност, аз вчера го докладвах, е насрочено съдебно заседание за 

разглеждане на административно дело № 2210/2023 г. отново по 

жалба на Е.      Б.    К. Жалбата е срещу решението, с което 

одобрихме последните изборни книжа, така че ако до 10,15 ч. 

нямаме информация от съда дали е прекратено разглеждането на 

делото, смятам да се явя на делото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съжалявам, ще се върна на точка първа. 

По това нямам възражение, обаче направих едно предложение, сега 

ще го направя и на микрофон. Ето този плик с техническите истории 

да отиде в касата, а в същото време от вътрешната мрежа да се 

изтрият абсолютно всички наличности с технически характеристики 

по отношение на хартиената бюлетина. И моля да се гласува. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Чаушев пликът по административно 

дело № 2190 по описа на Административен съд – София-град, за 

2023 г. с техническите характеристики на хартиените бюлетини да 

се съхранява в касата на ЦИК, а образецът на технически 

характеристики да се прехвърли в работна папка и да бъде 

премахнат от вътрешната мрежа? 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, да доуточня, че съобщението по 

делото е с вх. № НС-08-49/09.03.2023 г., а пликът, който ще 

приберем в касата, е с изх. № НС-08-46/08.03.2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в точка втора – госпожа Солакова. Заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по отложеното писмо до РИК 

– Бургас, извърших проверка. С писмо от 15 февруари 2023 г. сме 

дали съгласие за допълнителен брой специалисти – двама експерти и 

един технически сътрудник, и в тази връзка връщам обратно на 

доклад писмото с разрешение за още двама специалисти, които да 

подпомагат работата на Районната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам 

писмо № НС-05-22 от областния управител на област Габрово 

относно организационно-техническата подготовка. Уведомяват ни за 

определяне на помещение за изчислителен пункт на Районната 

избирателна комисия. Издадена е в тази връзка заповед на областния 

управител. За сведение. 

Нямам друго в момента. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в 

„Административни преписки“ има ли други доклади? Няма. 

Продължаваме с пета точка. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА:  Благодаря. Колеги, докладвам ви 

проект на решение за регистриране на наблюдатели от Сдружение 

„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за 

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

Постъпило е заявление с вх. № 4-1 от 9 март 2023 г. от сдружението. 

Сдружението е регистрирано с Решение на Централната избирателна 

комисия № 1705-НС/27.02.2023 г. като българска неправителствена 
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организация за участие с наблюдатели в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи 

съгласно наше Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. 

Извършена е проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани 

като наблюдатели от сдружението, според която всички предложени 

лица отговорят на изискванията на Изборния кодекс. 

Предвид представените документи, резултата от проверката и 

на база правното основание предлагам на Централната избирателна 

комисия да  

„РЕШИ: 

Регистрира като наблюдатели за страната 10 упълномощени 

представители на Сдружение „Гражданска инициатива за свободни 

и демократични избори“ по приложен списък. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1748-НС/09.03.2023 г. 

Колеги, предлагам ви във връзка с по-рано направен доклад 

за предложения на Обществения съвет към ЦИК и моето 

предложение да поставят предложенията си пред Централната 

избирателна комисия да бъдат поканени утре в 14,30 ч. 

Има ли други предложения? Няма. 

Утре в 14,30 ч. ще ги поканя на среща в Централната 

избирателна комисия. 

Колеги, моля за протоколно решение. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

2 (Ерхан Чаушев и Севинч Солакова). 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Насрочвам следващото за утре, 10 март 2023 г., от 10,30 ч. 

Благодаря ви. 

 

(Закрито в 15,10 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенографи: 

Виржиния Петрова 

 

Валентина Меченова 

 

   

 


