
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 328 

 

На 10 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно определяне местата в 

държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън 

страната, и броя на избирателните секции във всяко място при 

произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. 

Докладва: Цветозар Томов 

2. Проект на решение относно достъп до запечатани 

помещения в общинските администрации и в областните управи, в 

които се съхраняват изборни книжа и материали. 

Докладва: Силвия Стойчева 

3. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Емил Войнов, Димитър Димитров, 

Цветанка Георгиева, Силвия Стойчева, Гергана 

Стоянова, Росица Матева, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Димитър Димитров, Гергана 

Стоянова, Цветозар Томов, Севинч Солакова, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Камелия 

Нейкова и Любомир Георгиев 



2 

 

6. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Любомир Георгиев. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Гергана Стоянова. 

ОТСЪСТВАТ: Елка Стоянова и Йорданка Ганчева.  

 

Заседанието бе открито в 10.50 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и от господин Димитър Димитров – зам.-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Десет членове сме в залата – имаме кворум за заседание. 

Поради отпуск отсъстват колегите Ганчева и Елка Стоянова. 

Колегата Матева е на дело в Административния съд. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно определяне местата в 

държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън 

страната, и броя на избирателните секции във всяко място при 

произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. Докладчик – господин Томов. 

2. Проект на решение относно достъп до запечатани 

помещения в общинските администрации и в областните управи, в 

които се съхраняват изборни книжа и материали. Докладчик – 

госпожа Стойчева. 

3. Медийни пакети с докладчик господин Димитров. 
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4. Доклади по административни преписки с докладчици: 

господин Войнов, господин Димитров, госпожа Георгиева, госпожа 

Стойчева, госпожа Гергана Стоянова, госпожа Матева, господин 

Георгиев, госпожа Солакова и аз. 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици госпожа 

Матева, господин Димитров и госпожа Гергана Стоянова. 

Имате ли предложения за допълване? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

 

Преминаваме към първа точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ 

МЕСТАТА В ДЪРЖАВИТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ОБРАЗУВАТ 

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ИЗВЪН СТРАНАТА, И БРОЯ НА 

ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ ВЪВ ВСЯКО МЯСТО ПРИ 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Господин Томов, заповядайте в точка едно. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, във вътрешна 

мрежа на днешна дата в моя папка има един уърдовски файл „За 

решение“ е кръстен. Моля да го отворите, защото него ще 

докладвам. Това е проект на решение за определяне на местата в 

държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън 

страната и броя на избирателните секции във всяко място при 

произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. на основание чл. 12 от Изборния кодекс. 

С Решение № 1643-НС/10.02.2023 г. обявихме местата, 

отговарящи на условията на чл. 14, т. 3, включително и местата, 

където има дипломатически и консулски представителства, в които 

следва да бъдат образувани секции по чл. 14, т. 1 и прогнозния брой 
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секции във всяко място. След като изтече срокът за подаване на 

заявления за гласуване извън страната, които са общо 47 389, вече 

можем да приемем и решение по чл. 12.  

Информация за получените съгласия на приемащите държави 

за произвеждане на изборите за народни представители ни е 

представена от Министерство на външните работи. До момента 

останаха три държави, в които все още не е получено такова 

съгласие и местата в тези държави, които не са дипломатически и 

консулски представителства, следва да бъдат обявени под условие. 

Тези три държави са Австрия, Швейцария и Норвегия. 

Днес, буквално минути преди заседанието, и за Канада 

пристигна потвърждение също, както и за Италия. В момента в този 

списък останаха Австрия, Швейцария и Норвегия. 

В писмо с вх. № НС-04-01-13/5 от 9 март МВнР е 

представило на ЦИК обобщена информация на база мотивираните 

предложения на ръководителите на ДКП. В същото писмо се правят 

и предложения за местата и броя на секциите извън страната, както и 

предложения за обединяване на някои секции. Посочват се и 

съображения, мотивиращи правенето на предложения за 

неразкриването на други секции.  

По отношение на местата по чл. 14, т. 4, ако си спомняте, при 

приемането на Решение № 1643 ние приехме две предложения от 

Министерството на външните работи за образуване на секции в 

Република Северна Македония в местата Кавадарци и Прилеп. 

Междувременно при подаването на заявления в тези две места са 

събрани достатъчно заявления, за да могат секциите да бъдат 

образувани и по чл. 14, т. 2 на базата на получени 40 или повече 

заявления.  

Няма други постъпили мотивирани предложения на 

ръководителите на дипломатически и консулски представителства 

по смисъла на чл. 14, т. 4 от Изборния кодекс. 

Министерството на външните работи също така посочва, 

това, което казах преди малко, в Австрия, Швейцария и Норвегия 
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все още нямаме съгласие, разрешение за разкриване на секции извън 

дипломатическите и консулските представителства. Министерство 

на външните работи предлага до 20 март да е срокът, в който те да 

бъдат обявени под условие, че е получено съгласието на приемащата 

държава, разбира се ,до тази дата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, 

може ли до тук, защото е повече информацията. Само за кратко 

колегите да се запознаят. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Разбира се, аз се старая сравнително 

подробно да представя проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължете, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Текстът е пред вас, ще се постарая да 

акцентирам върху най-важното. Стигнахме до секциите, които би 

следвало да бъдат обявени под условие.  

Напомням ситуацията във Федерална република Германия. 

Във Федерална република Германия има повече от 40 места, които 

отговарят на условията на чл. 14, т. 2 и на чл. 14, т. 3 от Изборния 

кодекс за образуване на секции, но разрешението на германската 

страна налага този лимит от 40 и в диспозитива на решението това е 

отразено, тоест – предвидени са 40 места за откриване, няма 

възможност да бъдат открити повече. 

Оттам насетне в Обединеното кралство Великобритания и 

Северна Ирландия по становища, получени от посолството в Лондон 

и от Министерство на външните работи предлагам да вземем 

решение, с което да обединим някои секции, които са в едно 

населено място, на един адрес и в които са гласували относително 

малко избиратели, които биха могли да гласуват в една избирателна 

секция тези места са описани, виждате ги пред себе си, няма да ги 

изброявам. Не съм ги броил, около 10 места. 

В Република Гърция има места, от които не сме получили 

нито едно заявление, в които са откривани избирателни секции на 

изборите на 11 юли 2021 година, тъй като тогава беше активен 
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курортен сезон и е имало доста български курортисти на тези места. 

Това са главно на гръцките острови. В момента няма основание да 

бъдат разкривани там секции поради липсата на българска общност, 

която би могла да се възползва от наличието на секция. Това са 

места, от които не сме получили нито едно заявление за гласуване на 

друго място. Затова в проекта предлагам на тези места, това са: 

остров Лимнос, остров Лефкада, остров Тасос, Неа Мудания, Неа 

Перамос и остров Корфу да не се откриват избирателни секции 

поради липсата на смисъл да го направим. 

Има предложения от посолството в Атина секциите в 

Серафио 1, 2 и 3, където няма голям брой гласуващи избиратели, да 

бъдат обединени в една трета избирателна секция в посолството, тъй 

като не съществува практическа възможност да бъде ползвана залата 

в общинския културен център в Серафио, в която на предишни 

избори се е използвала за избирателна секция.  

Следващият проблем са две секции в Република Сърбия – 

Зренянин и Нови Сад, в които няма български граждани, които да 

гласуват и те отново са откривани инцидентно, мисля, че също през 

юли 2022 година, поради наличието на спортни мероприятия и 

наличието на българи, временно пребиваващи на тези места.  

Ще напомня, че в Зренянин беше гласувала само секционната 

избирателна комисия.  

За съжаление Чешката Република не дава съгласие за 

откриване на секции извън дипломатическото представителство. 

Поради това би следвало с писмо до Министерство на външните 

работи да поискаме заявленията, подадени за Бърно, Ихлава, 

Либерец, Млада Болеслав и Пилзен да бъдат пренасочени към Прага, 

нямаме друга възможност да разкриваме секции на територията на 

Чешката република, освен в посолството в Прага, където са 

предвидени три секции. 

Тулса, с липса на българска общност, която да гласува, го има 

и в Испания в Арчидона и Мадрид, Кослада. Няма заявления, 

подадени от тези места. Ако си спомняте на изборите на 2 октомври 
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миналата година беше същата ситуация и в крайна сметка ние 

тогава, първо, обявихме, после заличихме тези секции поради липса 

на българска общност в тях. 

Има едно предложение, идващо от посолството на Република 

България в Италия. Секцията в Генералното консулство в Милано да 

бъде изместена на адрес – Милано ( Българско училище 3), тъй като 

условията за образуване на секции там са по-благоприятни, 

разстоянието между генералното консулство и училището е 

сравнително малко, за един и същи град става дума.  

Последните две места, които не са включени в 

предложението, което правя, са курортните градове в Република 

Турция – Дидим, Бодрум и Торба, за които има малък брой 

заявления и които също така са били инцидентно натоварени, имало 

е интерес към тях само на изборите през юли 2021 година. В 

момента там няма курортисти. В Република Турция има доста 

секции, в които биха могли да гласуват евентуално единици хора, 

които са в тях. 

Това са предложенията, свързани с подготовката на 

решението по чл. 12, които предлагам Комисията да приеме. В 

диспозитива са описани, на базата на тези предложения, секциите, 

които следва да образуваме, като със звездичка са отбелязани тези 

секции в Австрия, Норвегия и Швейцария, които следва да обявим 

под условие, че до 20 март приемащата държава даде своето 

съгласие за образуване на секции извън дипломатически и 

консулски представителства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение, моля за вашите изказвания или предложения по текста.  

Предлагам ви за яснота в решението да се впише и общият 

брой на избирателните секции, които се определят с това решение. 

Виждаме, че в диспозитива имаме брой секции за всяка държава, но 

все пак е добре да имаме и общия брой на всички избирателни 

секции. 

Други предложения имате ли? Няма. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1749-НС/10.03.2023 г. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, след като приехме това 

решение бих искал да предложа да изпратим няколко писма във 

връзка с него. 

Най-напред, до политическите партии, които вече поканихме, 

изпратихме предварително формат на таблица, към този формат и 

диспозитива на приетото решение. Те имат секции по Решение 

№ 1643, които не са окончателните, за да бъде всичко съвсем точно.  

Предлагам да изпратим до представените в 48-то Народно 

събрание политически партии писмо с приложение диспозитива на 

току-що приетото решение в табличен формат, за да се готвят за 

консултациите.  

Може би е и моментът да вземем решение относно датата на 

консултациите, респективно – съобщението, което да публикуваме, 

както и да изпратим писмо за датата до парламентарно 

представените политически партии. Моето предложение е да 

направим консултациите на 14 март от 10,00 ч. Ако искате с това да 

започнем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение на господин Томов – консултациите за съставите на 

секционните избирателни комисии извън страната да се проведат на 

14 март от 10,00 ч. в Централната избирателна комисия, за което да 

бъде изпратено писмо-покана до партиите и коалициите, които са 

представени в 48-то Народно събрание и към което да бъде 

приложен в табличен вид списъка с местата, в които ще има 

избирателни секции, съобразно току-що приетото Решение № 1749-

НС, за да може да се подготвят. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Една добавка, до партиите и до 

Министерството на външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, писмото и до 

МВнР аналогично на поканата, която изпратихме, във връзка с 

последно произведените избори за народни представители на 

2 октомври 2022 година.  

Ако няма други предложения, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, освен това предлагам да 

изпратим още едно писмо до Министерството на външните работи, в 

което да искаме Министерство на външните работи да направи 

предложение относно числеността на секционните избирателни 

комисии в секциите извън страната. Също и относно обединяването 

на подадените заявления за гласуване за тези секции, за които току-

що взехме решение за тяхното обединяване, което да бъде 

препратено на Министерството на външните работи. 

Освен това необходимо е и вече да се подготвят 

избирателните списъци там. Отново трябва да изчакаме 

предложения за обединяване на заявления.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Какво се има 

предвид под обединяване на заявления, за яснота? Първото 

предложение беше да се изпрати писмо до Министерството на 

външните работи да направят предложение за числеността на 

съставите на секционните избирателни комисии извън страната. Тук 

може би трябва да бъде обвързано с някакъв срок, в който да 

направят това предложение. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Незабавно, ако е възможно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, незабавно. 

Нека да ги гласуваме едно по едно, колеги, за да няма объркване 

какво точно очакваме от Министерство на външните работи. 
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По отношение на това предложение има ли изказвания? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Следващото предложение, което направи колегата Томов е 

избирателите, които са подали заявление за гласуване извън 

страната за места, за които е взето решение за обединяване въз 

основа на мотивирано предложение на Министерство на външните 

работи по предложение на Министерство на външните работи, да 

бъдат разпределени в избирателни секции, в чиито списъци за 

гласуване ще бъдат включени, за което да информират избирателите. 

Господин Томов, в този смисъл ли Ви беше предложението? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Съвсем точно. Казахте го по-точно и от 

мен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

точка втора: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ДОСТЪП ДО 

ЗАПЕЧАТАНИ ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩИНСКИТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ И В ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИ, В КОИТО СЕ 

СЪХРАНЯВАТ ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

Определям за малко господин Димитров да води заседанието. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря. Колеги, в папка с моите 

инициали с проектен № 1555 може да се запознаете с проект на 

решение относно достъп до запечатани помещения в общинските 

администрации и в областните управи, в които се съхраняват 

изборни книжа и материали. 

Обсъждали сме проекта на работни групи, предполагам, че 

сте запознати със съдържанието. Редът не се различава от досега 

приетия ред, по който се извършваше осъществяването на достъпа. 

Предлагам в проекта навсякъде, където съществуват думите 

„областна администрация“, „областен управител“ – това е в 

„относно“ в т. 1 и в т. 3 – да отпаднат тези думи, като в 

предпоследен абзац се изпише следният текст: „Решението се 

прилага и за достъп до помещения с изборни книжа и материали, 

които се съхраняват в областните администрации“. Така областните 

управители ще могат по същия ред да осигуряват достъп до 

помещения, в които се съхраняват такива книжа и материали в 

случаите, в които това се налага. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада на госпожа Стойчева.  

Имате думата за коментари.  

Ако няма мнения и оценки, моля да пристъпим към 

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 1750-НС/10.03.2023 г. 

 

Колеги, следващата точка в дневния ред е: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ 

Вземам думата, за да докладвам запитванията и постъпилите 

договори за одобрение. 
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С вх. № НС-24-65/10.03.2023 година е постъпило запитване 

от „Селевкиди“ ЕООД за медийния пакет на Българско национално 

обединение /БНО/. Запитването е на стойност 10 560 лева с ДДС. 

Сумата е налична все още в пакета на БНО. 

Следващото е запитване с вх. № НС-24-66 отново от 

„Селевкиди“ ЕООД, сайта Goreshto.net. Запитването е за Българско 

национално обединение. Сумата на платените форми, които ще 

бъдат отразени в този сайт, е 4 320 лева с ДДС. И тази сума е 

налична в пакета, не е изразходван все още. 

Телевизия „Евроком“ е направила запитване за медийния 

пакет на Народна партия „Истината и само истината“. Заявката е за 

стойност 9 240 лева с ДДС. Входящият номер е НС-24-67. 

С вх. № НС-24-68 е постъпило запитване от „Тийм Консулт“ 

за медийния пакет на „Неутрална България“. Запитването е за услуги 

на стойност 3 000 лева с ДДС. Налични са в пакета на тази партия.  

Последното запитване, заявка е от WebGround, сайта 

Actualno.com. Получили са заявка от Българска социалдемокрация 

„Евролевица“ на стойност 1 684 лева, която все още е налична в 

пакета на тази партия. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим положителните 

отговори на запитванията, които са постъпили. 

Колеги, гласувайте. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колеги, да ви запозная с няколко от проектите за сключени 

договори, които трябва да одобрим. 

Първият договор е между ПП „Консервативно обединение на 

десницата“ и „Дарик радио“. Сумата, на която е сключен договорът 

е 7 080 лева. Изрично отбелязвам, че това е сума, която е посочена 

без ДДС. Входящият номер на договора е НС-25-60/09.03.2023 г.  

Моля, да одобрим този договор. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

С вх. № НС-25-61/09.03.2023 г. е постъпил за одобрение 

договор между „Консервативно обединение на десницата“ (КОД) и 

„168 часа“ ЕООД. Отнася се до онлайн публикации в сайта на 

„24 часа“. Стойността на договореното е 3 600 лв. с ДДС. 

Стойността е налична, одобрили сме запитвания.  

Моля, да одобрим този договор. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Същите контрагенти от „Консервативно обединение на 

десницата“ и „168 часа“ ЕООД, вх. № НС-25-62/09.03.2023 г. – с 

отделен договор са се договорили за онлайн публикации на стойност 

2 160 лева с ДДС. Сумата е налична в пакета все още. 

Моля, да одобрим този договор. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

С вх. № НС-24-64/09.03.2023 г. е постъпил за одобрение 

договор между „БНТ и ПП „Български възход“. Общата стойност на 

договора е 25 632 лева с ДДС. В пакета на ПП „Български възход“ 

все още е налична тази сума.  

Предлагам да одобрим този договор. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  
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Последният за днес договор, който представям, е с вх. № 24-

63 и е сключен между ПП „Глас народен“ и „OFF media“. Сумата, за 

която са се договорили страните, е 38 000 лв. с ДДС.  

Предлагам да одобрим този договор, тъй като е налична тази 

сума. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

С това приключихме докладите по точка трета. 

 

Можем да пристъпим към точка четвърта. 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Войнов, имате думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3-6/10.03.2023 г. То е в 

отговор на наше писмо, с което поискахме имената на лицата, които 

ще извършват модифициране и параметризиране на софтуер на 

СУЕМГ и имената на лицата, които ще инсталират машините с демо 

версия. От „Сиела Норма“ АД са ни предоставили исканата 

информация.  

Предлагам да изпратим писмо до МВР и ДАНС, с което да 

поискаме да извършат проверка на посочените лица не по-късно от 

14 март. Проектът на писмо е в моя папка. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам, както на предходни 

избори, да попитаме отново Министерството на външните работи и 

Държавна агенция „Национална сигурност“ как точно се извършва 

проверката на лица, които са чужди граждани, какво включва тази 

проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

на господин Войнов има ли изказвания, или предложения? 

Моля, режим на гласуване за изпращане на писмото с 

допълнението, предложено от госпожа Матева. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – 3 (Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Севинч Солакова)  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви още едно 

писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-55/10.03.2023 година. С 

него ни предоставят екрани с демо версия на софтуера на машините, 

както и разпечатаните от тях бюлетини и отчети. Предлагат в удобно 

за нас време да направят инсталация на демо софтуера на наша 

машина. Във връзка с това предлагам да ги поканим днес в 15,00 ч. 

да инсталират демо версия на наша машина, а също така да уточним 

екран на машината за бюлетината, тъй като в предоставения екран 

не е изпълнено едно от изискванията ни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, за протоколно решение господин Войнов да възложи 

по телефона на „Сиела Норма“ АД.  

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, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

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

26/10.03.2023 година. Писмото освен до Централната избирателна 

комисия е и до още 50 адресата и с него ни канят на публично 

обсъждане на проекта на актуализираната методика за 

удостоверяване на съответствието на доставения тип ТУМГ с 

изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс, което ще се 

проведе на 13 март от 09,00 ч. в Министерството на електронното 

управление. Докладвам го за запознаване и предлагам в по-късната 

част от заседанието да вземем решение относно поканата. 
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Колеги, последното писмо, което имам да докладвам, е 

постъпило от ГД ГРАО с вх. № НС-04-03-33. То е относно наше 

запитване за неотпечатване на отделни избирателни списъци за три 

избирателни секции в община Айтос и две избирателни секции в 

община Якоруда.  

От ГД ГРАО твърдят, че не са отпечатали избирателни 

списъци за тези секции, тъй като в Национална база данни 

„Население“ няма избиратели, на които постоянният им адрес да е 

отнесен към упоменатите секции. Според ГД ГРАО посочените 

избирателни секции не би следвало да бъдат включени в заповедите 

на кметовете, тъй като няма жилищни адреси, които да са включени 

в тези избирателни секции, което според тях е обхватът на 

избирателните секции.  

Според ГД ГРАО действията на кметовете, които разделят 

избирателния списък и създават допълнителни секции, са в 

противоречие на чл. 8, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от Изборния кодекс. 

Докладвам писмото за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докато не се прилага законът, да – ще 

се повтаря ситуацията, защото ГД ГРАО забравя едно друго нещо. В 

Изборния кодекс като че ли е записано малко по-различно, че 

избирателните секции се образуват от кметовете на общини, че 

избирателните списъци се съставят от общинските администрации, 

където се води Регистър „Население“ и че се отпечатват 

централизирано. Как така ГД ГРАО ще определя какви избирателни 

секции ще има и какви избирателни списъци ще се съставят?! 

Защото, досега, когато от МВР получаваме въпроси и изпращаме до 

ГД ГРАО, тогава удобно ГД ГРАО посочва съответните разпоредби 

от Изборния кодекс, че те се съставят от кметовете на общини. Нека 

кметовете на общини да могат да изпълняват своите правомощия по 

закон, а ГД ГРАО да знае, че централизирано отпечатва съставените 

списъци. И тези избирателни секции и избирателните списъци не са 
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нищо друго, а са само, за да подпомогнат лицата, които имат 

избирателни права и ги черпят по силата на прякото приложение на 

Конституцията, да могат да упражнят правото си на глас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам всичко това, което 

каза колегата Солакова, да бъде записано в едно писмо до ГД ГРАО 

и до съответните общини – Айтос, Якоруда и Гърмен, с указания да 

бъде приложен законът такъв, какъвто е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

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, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Следващ докладчик господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Първо, пристигнало е с вх. № ЦИК-06-5/09.03.2023 г. 

автоматичното уведомление, че поръчката, която е свързана с 

възлагане на организацията и технологията, е публикувана и се 

извършва контрол по съответния член от Закона за обществените 

поръчки. 

Вторият ми доклад е свързан с проект на заповед за 

назначаване на комисия, която да извърши подбор, да разгледа и 

оцени получените оферти. Предложенията, които са поименни, са за 

Б.  Ц., като външен експерт, М. – като част от звено „Правна 

дейност“ и господин Цачев, като резервен външен експерт. 

Разговарях с господин Георгиев, госпожа Матева е била в 

комисията, която е оценявала предишната поръчка, не зная за 

другите колеги.  
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Господин Войнов, бихте ли се включили в тази комисия за 

компютърната обработка?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, след 

направеното уточнение за състав на комисията аз ви предлагам 

председател да бъде господин Димитров – заместник-председател на 

ЦИК и членове на комисията да бъдат господин Георгиев – член на 

ЦИК, господин Войнов – заместник-председател на ЦИК,       Б.      

Ц. – външен експерт, и          Р.          Ц. – ръководител звено „Правна 

дейност“ в Централната избирателна комисия, резервен член – 

госпожа Елка Стоянова – член на ЦИК. 

Имате ли други предложения? Няма. 

Моля да одобрим състава на комисията и проекта на заповед. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиев); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Кратко писмо до министър 

Милков, тъй като сме получили запитване: „Бихте ли изразили 

становище по спора в Европейския парламент за това кога да бъде 

датата на изборите за членове на Европейския парламент през 

2024 г.2 

На поредната среща по „Общи въпроси“ е имало проблем, 

едната възможна дата е между 23-ти и 26-ти, втората е 6 – 9 юни“.  

Написал съм отговор, в който дословно се казва, че 

Централната избирателна комисия няма правомощия, свързани с 

определянето на датата на избори. Тъй като е необходимо 

обсъждане, в по-късните часове на днешното заседание да обсъдим 

отговора. 

Имам и едно писмо за сведение. То е от A-WEB и се отнася 

до месечния бюлетин, обичайно. Изпратили са линк към предишния 

и призовават да участваме в писането на следващия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Георгиева. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-

22-132/09.03.2023 г. – писмо от А.    В., в което ни пише, че в 

изборния ден ще се намира в санаториум и пита как би могла да 

гласува.  

Отговор на поставения въпрос е публикуван в рубриката 

„Въпроси и отговори“ на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия. Въпросът е под № 36. Докладвам го за 

сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

писмо с вх. № НС-16-2/10.03.2023 г. от община Провадия, с което са 

ни представени две заповеди на кмета на община Провадия за 

образуване на две подвижни секционни избирателни комисии, както 

и другата заповед – за образуване на избирателни секции в Дом за 

пълнолетни лица с физически увреждания и в МБАЛ „Царица 

Йоанна“ – Провадия.  

Докладвам за сведение така представените заповеди за 

образуване на тези избирателни секции. Информацията ще бъде 

класирана в съответното място в деловодството на Централната 

избирателна комисия.  

Следващият ми доклад е получен на мейл с въпрос от 

госпожа    Р.        К. – вх. № № НС-22-133, който буквално гласи, 

макар и не много точно зададен, член на комисия в РИК – 23, по 

лична карта в „Надежда“, може ли да гласува в секцията, където е 

назначена. Тази информация е налична в секцията „Въпроси и 

отговори“ в т. 37. Докладвам ви за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви, че 

Районна избирателна комисия 25 – София, е взела Решение № 49, с 

което е заличена регистрацията на кандидата за народен 
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представител от коалиции от партии ЗАЕДНО, вписан под № 16 в 

кандидатската листа.  

Във връзка с взетото решение на Централната избирателна 

комисия ви предлагам писмо до „Информационно обслужване“ АД с 

проектен № 6165, с което да укажем в системата ……. да бъде 

отразено заличаването на кандидата въз основа на решението на 

Районната избирателна комисия, което да се отрази на интернет 

страниците на ЦИК и РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? Няма.  

Моля, да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, информирам ви, че при 

проверка на интернет страниците на районните избирателни 

комисии се установи, че Районна избирателна комисия 26 – София, е 

взела Решение № 56/09.03.2023 г., с което е променила името на 

кандидат за народен представител, който погрешно бил изписан в 

листата –       К.                 К.         В., а правилното изписване    е         

В.             К.               В., като уточнявам, че за изпратената проверка в 

ГД ГРАО, както и извършената от Централната избирателна 

комисия в системата в ……….     , кандидатът е бил въведен с 

вярното име – Владимир Кръстев Вълев. Така, че това е 

само за сведение.  

Докладвам ви писмо с вх. № НС-15-130/10.03.2023 г. от РИК 

– Монтана, с което колегите от РИК – Монтана, се обръщат към нас 

относно параметрите на параваните за гласуване с хартиени 

бюлетини, като ни приканват за бърза реакция по компетентност 

относно определяне на параметрите на параваните в помещенията за 

гласуване.  
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Колеги, припомням, че вчера по повод на писмо на РИК – 

Перник, до Централната избирателна комисия със същия въпрос ние 

препратихме по компетентност писмото на РИК – Перник, на 

администрация на Министерския съвет с копие до всички районни 

избирателни комисии с идеята да бъдат информирани, че всички 

въпроси по отношение параметрите на параваните следва да бъдат 

отправени до администрацията на Министерския съвет. Сега ви 

предлагам отново да препратим това писмо на РИК – Монтана, до 

администрацията на Министерския съвет с копие до всички РИК, 

като изрично укажем, че районните избирателни комисии следва да 

отнасят въпросите за параметрите на параваните към 

администрацията на Министерския съвет.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Матева има ли изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, както вчера обсъдихме в 

работен порядък във връзка със зададен въпрос на брифинга на 

Централната избирателна комисия, ви предлагам да изпратим писмо 

до всички кметове на общини с копие до районните избирателни 

комисии, за да бъдат информирани във връзка с подаването на 

заявления на избиратели с трайни увреждания, които не им 

позволяват да напуснат дома си и да гласуват в изборно помещение 

и подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, тъй 

като в публичното пространство е известно, че доста от решенията 

на ТЕЛК са с изтекъл срок и във връзка с това е прието изменение на 

Закона за здравето, на чл. 101б, в ал. 2 на който е посочено, че 

лицата, които са подали заявления – декларация за 

преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на 

срока на експертните им решения и ТЕЛК не са установени вида и 
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степента на увреждане или степента на трайно намалена 

работоспособност по заявлението, е налице забавяне в медицинската 

експертиза и се удължава валидността на последното издадено 

експертно решение до издаване на ново експертно решение. В тази 

връзка ви предлагам писмото до кметовете да бъде с подобно 

съдържание, че обръщаме внимание и при установяване наличието 

на трайно увреждане, което не позволя на избирателя да гласува в 

изборно помещение и избирателят е подал заявление за гласуване с 

подвижна избирателна кутия, да се съобрази разпоредбата на чл. 

101б, ал. 2 от Закона за здравето. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Следващ докладчик – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за запознаване 

писмо с вх. № НС-03-3-2/09.03.2023 г. От администрацията на 

Министерския съвет сме получили за преглед предпечатните 

заготовки на изборни книжа, описани в 9 точки, включително 

протоколите на секционните и на районните избирателни комисии.  

Във вътрешната мрежа са публикувани писма относно 

одобряването на предпечатните образци на бюлетините от 

районните избирателни комисии. За сведение ви ги докладвам. Така 

ще се качват само във вътрешната мрежа. 

Във вътрешната мрежа с вх. № НС-15-127/09.03.2023 г. от 

РИК – 23, сме получили писмо, с което ни уведомяват, че все още не 

са изплатени възнагражденията от 11 февруари, откакто започна 

работата на районните избирателни комисии, на лицата, които 

подпомагат дейността им до 28 февруари.  
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Предлагам ви да изпратим писмото до Министерския съвет за 

незабавни указания възнагражденията да бъдат изплатени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, писмо от председателя на 

РИК – Разград, с вх. № НС-15-128/09.03.2023 година. С наше писмо 

сме дали указания за изпълнение на Решение № 1644 от 13 февруари 

на Централната избирателна комисия. Изпратили сме уведомление, 

включително указанията за работа с електронната система. Няма 

никаква промяна в тази работа по отношение на одобряването на 

предпечатните образци, включително и за тиражите на бюлетини. 

Тъй като то не е изпратено от името на районната избирателна 

комисия, задава се въпрос къде може да се запознаят със заявения от 

ЦИК тираж на бюлетините. На същото място, на което са се 

посочвали тиражите на бюлетини и на предходните избори. За 

сведение. 

Докладвам ви докладна записка с вх. № ЦИК-09-

79/10.09.2022 г. за публикуване на отчета за касово изпълнение на 

бюджета и на отчета за касово изпълнение на чуждите средства за 

месец февруари тази година. Приложени са всички документи.  

С оглед изискванията на Закона за публичните финанси и в 

изпълнение на указания на Министерството на финансите предлагам 

с протоколно решение да одобрим публикуването на приложените 

отчетни документи за месец февруари на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване в момента, с 

вх. № НС-00-74/09.03.2023 г. от „Информационно обслужване“ АД 

сме получили предложението за структура на фабричните номера и 

оптичните маркери на протоколите на секционните и на районните 

избирателни комисии за запознаване. 

Колеги, във вътрешната мрежа – проект на писмо до главния 

секретар на Министерския съвет, във връзка с предаването на 

ролките със специализирана хартия за бюлетините от машинно 

гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За запознаване и обсъждане на 

работна група два проекта на писма до Печатницата на БНБ и до 

министъра на външните работи във връзка с предаването на ролките 

хартия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали са 

двата клипа от разяснителна кампания, коригираният вариант на 

клипа за гласуване с хартиена бюлетина и клипа за гласуване с 

машини.  

Моля да ги прегледате и ако няма нови корекции, да ги 

одобрите. 



25 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете. 

Има ли бележки по клипа за гласуване с хартиена бюлетина и 

необходимост от корекции? Няма.  

Моля с протоколно решение да одобрим клипа за гласуване с 

хартиена бюлетина и да бъде качен на страницата на Централната 

избирателна комисия и изпратен за разпространение – така, както 

постъпихме с предходните два клипа. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: За пълнота на протокола, клипът за 

гласуване с машина ще бъде върнат за корекция съобразно 

забележките, които бяха направени по време на обсъждането и ще 

бъде представен отново за одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка ви докладвам проект на писмо до главния секретар на 

Народното събрание, което е във връзка с писмо от месец февруари 

относно помещенията, които ще бъдат предоставени за ползване за 

предстоящите избори и необходимостта от уточнения на срокове и 

малко повече информация за необходимост – така, както ни беше 

изискано с писмо – вх. № НС-02-8/07.02.2023 г., от главния секретар 

на Народното събрание.  

Предлагам да изпратим това писмо съобразно уточненията, 

направени в Централната избирателна комисия за осигуряване на 

помещения за временния комуникационен пункт, изчислителния 

пункт в Централната избирателна комисия, помещение, необходимо 

за разполагане на лекарски екип, допълнителни помещения, зали, 

както и местата, където ще се приемат документите, изборните 

книжа на районните избирателни комисии. Както и да бъде уточнено 

как ще работи бюфета на Народното събрание в периода от 1 – 4 

април 2023 г. 
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Имате ли предложения?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия. Ще продължим в 16.00 часа след провеждането на 

срещите, които са предвидени в следобедната част. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Девет членове сме в залата – имаме необходимия кворум. 

Има ли предложения по дневния ред? 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам нова точка: Проект на 

решение относно регистрация на наблюдатели в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ: Предлагам това да е т. 6: 

Регистрация на наблюдатели с докладчик господин Георгиев. 

Други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване по дневния ред. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Продължаваме с точка пета: Доклади по дела, жалби и 

сигнали. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

съобщение с вх. № НС-08-47-1/10.03.2023 г., с което ни се съобщава 
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Решение № 1571/10.03.2023 г. по адм. дело № 2210/2023 г. по описа 

на Административен съд – София-град. С това решение се отхвърля 

жалбата на       Е.      Б.        К. против Решение № 1735-

НС/04.03.2023 г. на Централната избирателна комисия, с което са 

утвърдени изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно 

събрание. Докладвам го за сведение. (Реплика.) Решението е 

интересно, на когото му е интересно, може да се запознае.  

Докладвам ви жалба с вх. № МИ-22-9/10.03.2023 г., която 

най-напред е постъпила по електронна поща, след което е подадена 

и в оригинал в Централната избирателна комисия. Това е жалба от  

Р.               Г.              С.     срещу Решение № 1250-МИ/01.03.2023 г. 

на    ОИК – Столична община. С тази жалба се оспорва решението 

на Общинската избирателна комисия, с което са 

прекратени пълномощията на кмета на Район „Красно село“, 

Столична община. 

Колеги, това решение на Общинска избирателна комисия – 

Столична община, подлежи на обжалване пред Административен 

съд – София-град, така е и посочено в решението, но жалбата е 

подадена до Централната избирателна комисия. Предлагам да 

препратим жалбата с всички приложения към нея на 

Административен съд – София-град. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

на госпожа Матева за препращане жалбата по компетентност на 

Административен съд – София-град? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам писмо с вх. ЦИК-00-154-

6/09.03.2023 г., с което ни е изпратено заключение по съдебно-

техническа експертиза по Търговско дело № 822. Докладвам го за 

запознаване и за обсъждане в работен порядък. 



28 

 

Докладвам ви и едно писмо от Съвета за електронни медии 

(СЕМ) с вх. № НС-2-27/09.03.2023 г. Разпределено е на 10 март и се 

намира в папката на колегата Гергана Стоянова, както и звуковият 

файл, изпратен ни от СЕМ. Ще ви моля да се запознаете с него. 

Твърдението за извършено нарушение е на 10 минута и 24 секунда. 

Сега го докладвам за запознаване и на следващото заседание да 

преценим как да постъпим с този сигнал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, връщам за малко темата за назначаването на 

комисия, която да преговаря с „Информационно обслужване“ АД. 

Към този проект пропуснах да предложа с протоколно решение да 

изпратим проекта за договор, по който ще се преговаря, на 

„Информационно обслужване“ АД. Това е моето предложение – 

протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма. 

Моля за протоколно решение. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Вторият ми доклад се отнася до 

писмо, постъпило от Външно министерство, с въпроса: „Във връзка 

с гореизложеното…“ ,  а гореизложеното е спорът по това коя да 

бъде датата на Европейските избори, може да бъде между 23-и и 25 

май или между 3-и и 6 юни. Три страни, между които България, 

освен това Люксембург и Германия настояват да бъдат през месец 

юни и това  е записано в договора. Междувременно обаче е 

направено изключение за 2019 г. и е станало месец май. 
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Знаете, че ги направихме на 25 май 2019 г. и сега ни молят, в 

случай че имаме алтернативно предложение за периода 6 – 9 юни, да 

ги информираме, като добавим съответните аргументи. 

Подготвил съм писмо, че нямаме такива аргументи, нито 

имаме алтернативно предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХЕН ЧАУШЕВ: Макар и да се неглижира въпросът за 

автора на някакъв текст и искане, жалба, мъка, Външно 

министерство е много широко понятие. В момента кой пита?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Външният министър, който е 

подписал писмото. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Питах точно това. Говорех, че когато се 

докладва, Министерството има министър, зам.-министри, главни 

секретари, ръководители на някакви си звена за изборите, и това са 

съвсем различни позиции. Ситуацията в случая, доколкото се касае 

за държавата, кой е подписал това писмо? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще отговоря веднага: „С уважение 

Николай Милков“. Министър Милков. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тогава, ако е министър и това наистина е 

държавна работа, отговаряме на министъра по следния начин. Но 

ако ме пита някой си началник-отдел, не бих му отговорил. Точно 

това твърдя – не обръщаме внимание на тези нещица. На министъра 

отговарям за държавни работи, но виж, за секретари – малко трудно. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Между другото, министърът се 

казва Милков Милков. Така е подписано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

до министъра на външните  работи имате ли други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар 

Томов); против – няма. 
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За протокола да се отбележи, че последният доклад, по който 

направихме гласуване – писмото до министъра на външните работи, 

е доклад по точка четвърта от дневния ред: Доклади по 

административни преписки. 

Следващият Ви доклад е по точка пета. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам един сигнал, постъпил 

от СЕМ, затова, че не е изпълнено изискването на чл. 180, ал. 1 от 

Изборния кодекс. 

В предаването „Опорни хора“, което е излъчено по 

програмата на „България ОN AIR“ на 4 март, въпреки че е 

отбелязано, че това е безплатно излъчен материал. От СЕМ обръщат 

внимание, че няма договор за безплатно излъчване на страницата на 

„България ОN AIR“. 

Подготвил съм отговор. Такъв, между другото, сме имали и 

на предходни избори във фондацията на Телевизия „Атака“. 

Обърнахме им внимание, че могат да отразяват безплатно, но трябва 

да имат договор затова и това е текстът на писмото – обръщаме им 

внимание, че в еди-кое си предаване, еди-кога си наистина е 

отбелязано, че това е безплатно излъчване на материал от 

предизборната кампания, включително има и „купуването и 

продаването на гласове е престъпление“, но на сайта на телевизията 

няма отбелязано, че има такъв договор. 

Предлагам да гласуваме такова писмо, да го изпратим, с 

което да ги предупредим, че договорите за безплатно излъчване на 

кампанията, трябва да бъдат публикувани на страницата на медията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

и предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар 

Томов); против – няма. 
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Продължаваме с точка шеста:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали се намира 

проект на решение с проектен номер 1718 относно искане да бъдат 

регистрирани като наблюдатели на изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. представители на Парламентарната 

асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество.  

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с 

вх. № НС-04-01-8-6/10.03.2023 г. с посоченото искане. 

Предлагам на съответните основания от Изборния кодекс и 

Решение № 1607-НС/09.02.2023 г. на ЦИК, Централната избирателна 

комисия да регистрира като наблюдатели на изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. посочените лица. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и на регистрираните наблюдатели да се издадат 

удостоверения от съответния списък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1751-НС/10.03.2023 г. 

Продължаваме с доклади по административни преписки в 

точка четвърта. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, имам да ви докладвам три 

писма. 

Първото е с проектен № 6170, качено е във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали. Писмото е до госпожа Стефана 

Караславова, главен секретар на Народното събрание във връзка с 
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насрочените с наше решение консултации с представители на 

Министерството на външните работи и партиите и коалициите 

относно назначаване съставите на секционните избирателни 

комисии извън страната, да поискаме съдействието на 

администрацията на Народното събрание да ни бъде предоставена за 

ползване Зала № 1 в източното крило от 9,00 ч. на 14 март 2023 г. до 

приключване на консултациите. 

Това в общи линии е съдържанието на писмото. Предлагам да 

го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Следващото писмо, което предлагам да 

изпратим до Министерството на външните работи, работна група 

„Избори“, е с проектен номер 6175. С него предлагам да уведомим 

работна група „Избори“, но първо да вземем решение в този смисъл, 

при изготвянето на списъците за гласуване извън страната да не се 

изписва забележката в графа 5 на Приложение № 14-НС „попълва се 

от ЦИК“, която, както знаете, няма как да бъде попълнена от 

секционните избирателни комисии извън страната. 

Този технически пропуск в Приложение № 14 със сходно 

писмо сме отстранили при предишните избори. (Реплика.) 

Колеги, оттеглям това предложение, за да направим проверка 

дали не сме уведомили в този смисъл Министерството на външните 

работи. 

Предлагам на вашето внимание третото писмо, което съм 

подготвил, по повод питането на Външно министерство дали 

предлагаме някакви изменения, свързани със съгласуването на 

начина, по който функционира проектът за удостоверение по 
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чл. 263, ал. 2 на Изборния кодекс, като, разбира се, не сме го 

обсъждали, но не намирам причина да обсъждаме въпрос за някакви 

промени в удостоверението. (Реплика.) 

Колеги, оттеглям и това писмо. Ще направим проверка и 

евентуално ще се върнем към тях в понеделник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка – господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, във връзка с шестте избирателни секции, 

които добавихме към секциите с машинно гласуване, а именно трите 

секции в община Айтос, двете секции в община Якоруда и секцията 

в  Гърмен, предлагам да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, с което да им укажем да издадат нови електронни 

подписи за смарткартите за шестте избирателни секции, а също така 

и да им укажем да ни предадат 15 комплекта смарткарти от 

тестовата сертификационна верига. Проектът на писмо е в моя 

папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по писмото? 

Господин Чаушев? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Въпреки префърцунените думички от 

типа на „вериги“ и „тинтири-минтири“, „Информационно 

обслужване“ АД трябва да издаде 11 хиляди такива, най-малко. Не 

знам защо играем на парче, камо ли пък за Якоруда? Не ми е ясно. 

Това, че „Смартматик“ иска да се снабди с 15 предварително нови 

версии, с думи прости, на картите е друг въпрос. Не знам защо ги 

иска сега? Лесно е, както беше преди, какъвто и да е избор, аз да си 

ползвам старите версии. Нещо ме притесняват новите версии. Не ми 

е ясно това. Питах: има ли 15 човека. Ами те като имат 15 човека за 

РИК-овете, много добре. Само че имат и още 10 хиляди отгоре. Не 

ми е ясна целта на занятието, поради което ще гласувам тотално 

против. Нещо ги притесняват новите версии на смарткартите. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други изказвания 

има ли? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 7 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев, 

Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам писмо с вх. № НС-03-48 от 

заместник-председателя на междуведомствената работна група, 

създадена със заповед № Р-30/22.02.2023 г. на министър-

председателя на Република България. 

С писмото ни уведомява, че съгласно наше писмо с искане за 

предоставяне на експерти, които да подпомагат Централната 

избирателна комисия по въпроси, свързани с машинното гласуване и 

видеонаблюдението, междуведомствената група предоставя на 

Централната избирателна комисия 9 експерти. Моли да дефинираме 

дейностите, които експертите следва да извършват, както и времевия 

период. Докладвам писмото за запознаване и за обсъждане на 

работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, 

заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, предлагам да 

вземем решение да качим съобщение на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия относно деня и часа за 

консултациите, които предстоят да се проведат във вторник, 14 март 

2023 г., от 10,00 ч.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за съобщение на нашата интернет страница за 

насрочените консултации за съставите на секционните избирателни 

комисии извън страната. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Солакова в Административни 

преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, писмата, които 

докладвах за запознаване в сутрешната част на заседанието, във 

връзка с предаването на ролките със специализирана хартия за 

машинно гласуване и за бюлетините от машинно гласуване, 

предлагам да изпратим писмо до Печатницата на БНБ, а с копие, до 

министъра на външните работи – господин Демерджиев, и 

постоянния секретар на Министерството на външните работи.  

С писмото до изпълнителния директор да заявим броя ролки, 

необходими за целите на машинното гласуване в секциите извън 

страната, ролките да бъдат опаковани съгласно нашето  решение за 

обявяване на поръчката, както и посочено в тяхно писмо с 

цитирания изходящ номер – начинът остава същият. Предаването да 

се удостовери с подписите на приемо-предавателен протокол, като 

за Министерството на външните работи да се подпише лицето, което 

е упълномощено за получаване на хартиените бюлетини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Отделно писмо ви предлагам до 

министъра на външните работи със съответните копия, както 

виждате. Изрично да уведомим за начина, по който ще бъдат 

опаковани ролките със специализирана хартия и начина на 

предаването, и да ги уведомим за броя ролки, които са заявени от 

Централната избирателна комисия. Проектът на писмо също е във 

вътрешната мрежа. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с решението за 

обявяване на изпълнител по поръчката за възлагане изработката на 

хартиените бюлетини, както и за изработка и доставка на ролките 

със специализирана хартия като две обособени позиции, в 

деловодството са заведени документите от Печатницата на БНБ  – 

всички необходими документи, свързани със сключването на 

договора. За сведение ви го докладвам. Предоставени са по досието 

на обществената поръчка. 

В тази връзка ви предлагам да изпратим писмо – в папка 

„бюлетини и ролки“, се намира проектът на писмо до изпълнителния 

директор на Печатницата на БНБ с приложени два проекта на 

договори за подписване. 

Моля за гласуване на писмото в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

и предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам да изпратим до 

всички РИК писма с приложена справка относно тиража на 

бюлетините. Знаете, че ние изпратихме до главния секретар на 

Министерския съвет с искане да бъдат уведомени всички областни 

управители, както и министърът на външните работи, относно 

заявените бюлетини за секциите извън страната, а ние да уведомим 
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районните избирателни комисии, независимо че те имат информация 

и чрез електронно базираната система, за одобряване на 

предпечатните образци. Проектът на писмо със справката е във 

вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

СЕВНИЧ СОЛАКОВА: Получихме писмо от 

администрацията на Министерския съвет – докладвах ви го в 

сутрешната част на заседанието. 

Колегите от администрацията провериха приложените 

образци на изборни книжа. Те са изброени по номера и заглавия. 

Предлагам ви да изпратим писмо до главния секретар на 

Министерския съвет относно одобряването без бележки на така 

представените образци на изборни книжа. 

Наред с това, както получихме предложението за фабричните 

номера и оптичните маркери за протоколите, да приложим копие от 

писмото с вх. № НС-00-74/09.03.2023 г.  

Коригирам се, преди да гласуваме това писмо, ви предлагам 

отговор до „Информационно обслужване“ АД въз основа на 

представеното предложение за структура на фабричните номера и за 

маркерите, да изпратим писмо за одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Сега моля за писмото до 

администрацията на Министерския съвет – до главния секретар, за 

съгласуване на образците на приложените книжа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за 

понеделник, 13 март 2023 г., от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 17,48 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 
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Красимира Николова 

Стефка Аличкова 


