
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 329 

 

На 13 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН  РЕД: 

 

1. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

2. Гласуване извън страната.  

Докладва: Цветозар Томов 

3. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Докладват: Росица Матева, Елка Стоянова, 

Красимир Ципов 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Силвия 

Стойчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Камелия Нейкова 

5. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели. 

Докладват: Цветанка Георгиева, Красимир 

Ципов, Йорданка Ганчева,Ерхан Чаушев, Елка 

Стоянова 

6. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладва:, Йорданка Ганчева 

      

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Севинч Солакова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Елка Стоянова, 
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Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева   

ОТСЪСТВА: Гергана Стоянова. 

 

Заседанието бе открито в 11,00 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!  

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

В залата сме 9 членове на Централната избирателна комисия. 

Имаме кворум за провеждане на заседание.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Медийни пакети с докладчик Димитър Димитров. 

2. Гласуване извън страната с докладчик Цветозар Томов. 

3. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици Росица 

Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов. 

4. Доклади по административни преписки с докладчици: 

Росица Матева, Емил Войнов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, 

Силвия Стойчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Камелия 

Нейкова 

5. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели. 

Докладват: Цветанка Георгиева, Красимир Ципов, Йорданка 

Ганчева, Ерхан Чаушев, Елка Стоянова 

6. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчик госпожа Ганчева. 

Имате ли предложения по дневния ред?  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите в точка пета. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля и мен да включите в точка пета. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

 

Започваме с първа точка от дневния ред.  

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Господин Димитров, заповядайте в точка първа.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, постъпили са няколко 

запитвания, по-точно четири, както и толкова договори за одобрение.  

С изх. № НС-24-81/13.03.2023 г. сме получили запитване от bTV 

„Медия Груп“ за медийния пакет на Консервативно обединение на 

десницата (КОД). Стойността е 7 621,06 лв. с ДДС. Сумата е налична 

в пакета. Можем да отговорим с да. 

Запитване с вх. № 24-79 от БНР, първо запитване за медийния 

пакет на ПП „Български възход“. Стойността е 4 800,00 лв. с ДДС. 

Налични са в медийния пакет на партията.  

С вх. № 24-76/11.03.2023 г. Радио „Експрес“ е направило 

запитване за медийния пакет. Наличността на 4 314,60 лв. с ДДС. В 

медийния пакет на „Национално движение за стабилност и възход“ 

имат такава наличност.  

Телевизия КИС 13 от Русе е направила запитване за медийния 

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

8 124,00 лв. Такава наличност има в медийния пакет на партията. Има 

един проблем, че не може да се отвори сайта на телевизията, за да се 

установи дали са публикували тарифите си, но в текста те са посочили 

адресите, на които може да се провери тарифата и твърдят, че такава 

тарифа е публикувана. Ще го проверим още веднъж и в писмото ще 

им обърнем внимание, че не може да се извърши проверка.  
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Предлагам с протоколно решение да одобрим всички тези 

запитвания. Да отговорим с да на питанията за наличности в 

медийните пакети.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, госпожо 

Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам за тази русенска медия 

отделно да се гласува, където не може да се направи проверка на 

сайта.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Заявката, която е за медийния пакет 

на Народна партия „Истината и само истината“ от Телевизия КИС 13 

ще гласуваме, когато успеем да направим проверката за наличието на 

тарифа, която да е обявена на страницата на медията.  

Предлагам да гласуваме останалите постъпили заявки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 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, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Има и няколко договора, постъпили за 

одобрение. С вх. № НС-24-82 е постъпил за одобрение договор 

сключен между Народна партия „Истината и само истината“ и 

Телевизия „Евроком“. Приложен е медиен план за изпълнение на този 

договор. Сумата за която са се договорили страните е 9 240,00 лв. с 

ДДС. Моля да одобрим този договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 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, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, който е 

представен за одобрение, е с вх. № НС-70/10.03.2023 г. Той е сключен 

между КОД и Радиокомпания Си Джей bTV Радио. Стойността на 

договора е 2 567,70 лв. с ДДС. Сумата е налична в медийния пакет на 

Партия КОД. Моля да одобрим този договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля режим на гласуване.  

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

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

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, който е 

постъпил за одобрение, е с вх. № НС-24-69 сключен между Партия 

КОД и Faktor.bg, Информационна агенция „Фактор“, стойността на 

договора е 500 лв. Налични са в медийния пакет на Партия КОД.  

Моля да одобрим договора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме.  

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

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

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

против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, последният договор, който е 

постъпил за одобрение, е с вх. № 24-80/13.03.2023 г. Той е сключен 

между Коалиция „Неутрална България“ и „ИТН-Консулт“, който е 

собственика на информационен сайт Novinata.bg. Стойността на 

договора е 3000 лв. с ДДС. Има медиен план.  

Предлагам да одобрим този договор, тъй като стойността е в 

пакета на партията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля да гласуваме.  
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, Емил 

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

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

против – няма.  

 

Продължаваме с точка четвърта.  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.  

Господин Войнов, имате ли готовност?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпили са няколко 

писма от Министерството на електронното управление.  

Първото е с вх. № НС-04-27/10.03.2023 г. То е относно 

удостоверяването на съответствието по чл. 213а, ал. 2 от Изборния 

кодекс и е аналогично на писмото им с вх. № НС-04-21/08.03.2023 г., с 

което ни искаха софтуера и другите документи за удостоверяване.  

Следващото писмо от Министерството на електронното 

управление е с вх. № НС-04-28. С него отново ни искат серийните 

номера на машините за гласуване, които ще се използват на изборите.  

Последното писмо е с вх. № НС-04-29/10.03.2023 г. С него 

повторно ни канят на публично обсъждане на методиката за 

удостоверяване на съответствието, което е днес от 9,00 ч. Последното 

писмо е за сведение.  

Относно останалите две писма предлагам да изпратим отговор 

до Министерството на електронното управление, с копие до 

председателя на Българския институт по метрология и председателя 

на Българския институт за стандартизация, с което да уведомим за 

дейностите по удостоверяване на съответствието и да им изпратим 

приложено искане и материали, както и да ги поканим на работна 

среща утре от 14,00 ч. Проектът на писмо е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, писмото е с 

проектен № 6157, което е до министъра на електронното управление, 

председателя на Българския институт по метрология и председателя 

на Българския институт за стандартизация.  

Имате ли предложения? Няма. 
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Моля режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев) 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В тази връзка предлагам да изпратим писмо 

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

сроковете, когато ще ни предоставят необходимия за удостоверяване 

софтуер, а също така да ги поканим утре на срещата от 14,00 ч. 

Проектът за писмо е под № 6156.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

проекта на писмо до „Сиела Норма“ АД имате ли изказвания, 

предложения? Няма. 

Моля да гласуваме.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев) 

Заповядайте господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гласувах против предвид тази методика, 

която ще се приеме от трите институции поне тази, която беше за 

обсъждане. Има един странен текст 4.2, от който се удостоверяват 

според тази методика тези документи, които предоставя ЦИК и 

Изпълнителя. Искам да кажа, че това е стесняващо разбиране на 

закона и мога да кажа, че ЦИК не удостоверява и не доказва годността 

на софтуера и машините за изборите. Нещо ролите са объркани тук. 

Не сме в гражданска процедура, за да доказвам аз годността на 

машините. Гласувах против именно заради това, че проверяващите 

органи, три на брой – Министерството на икономиката, Българският 

институт по метрология и Българският институт за стандартизация 

трябва да посочат конкретен списък какво точно се иска от 

изпълнителя, за да си докаже както софтуера, така и машината дали е 

годна за тези избори, не типа въобще машина. С този тип словоформи 
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излиза, че аз пускам някакви документи, а после ще кажат, ние ви 

проверихме това, за което ЦИК пусна документите. Затова гласувах 

против. Предоставят се документи по списък, а не каквото прецени 

изпълнителя, а най-малкото ЦИК, който трябва да контролира целия 

процес.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

имате ли други доклади?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо с 

вх. № НС-03-48/10.03.2023 г. Писмото е от заместник-председателя на 

междуведомствената работна група и е относно предложение за 

експерти, които да подпомагат Централната избирателна комисия по 

въпросите свързани с машинното гласуване и видеонаблюдението. В 

писмото се моли да дефинираме дейностите, които експертите следва 

да извършват, изготвяне проект на писмо, което се намира в моя 

папка. Моля да го погледнете и ако няма възражения да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по писмо с проектен № 6183. Няма. 

Моля режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Елка Стоянова, Емил 

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

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 1 (Ерхан Чаушев). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от ПП 

„Възраждане“ с вх. № НС-10-20. С него искат на основание чл. 213б 

от Изборния кодекс достъп до четири вида софтуер, приложим в 

изборния процес. Предлагам да изпратим писмо до Министерството 

на електронното управление с копие до министър Демерджиев и 

ДАНС с молба за становища по искания достъп. Проектният номер е 

6184.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проектен 

номер 6184 имате ли изказвания?  

Колеги, моля режим на гласуване.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-38/10.03.2023 г. С него ни 

предоставят график за изпълнение на дейностите по договор № 4 от 

9.03.2023 г. свързани с изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. Молят да им изпратим списък с избирателните 

секции в страната и чужбина, в които ще има машинно гласуване. 

Докладвам графика за запознаване, като по-късно предлагам да го 

обсъдим на работна група.  

Още едно писмо за запознаване от „Сиела Норма“ АД. То е с 

вх. № ЦИК-06-37, с него ни предоставят три материала за 

одобрение. Първо, листовка за членовете на СИК представляваща 

инструкция за работа с машина. Второ, плакат за инструкция за 

избирателите. Трето, ръководство за членовете на СИК. Трите 

материала са изработени на базата от предходните избори, като са 

заменени само термините контролни разписки с бюлетина от 

машинно гласуване, начален протокол с начален отчет и финален 

протокол с финален отчет, също за запознаване засега.  

Постъпило е автоматично генерирано съобщение от 

приложението към официалния вестник на Европейски съюз с вх. 

№ 06-39/10.03.2023 г. С него ни уведомяват, че нашето обявление по 

обществената поръчка за дейностите по машинно гласуване е 

получено и му е даден временен референтен номер. За сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка госпожа Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви две писма от 

медии. Първото е от Радио „Фокус“ с вх. № НС-20-31/10.03.2023 г., с 

което те заявяват желание да поканят господин В. Т. – 

изпълнителен директор на „Сиела Норма“ АД да бъде гост в 
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публицистично предаване, „България, Европа и светът на фокус“ в 

понеделник 13.03.2023 г. Като темата на разговор ще бъде 

подготовката на изборите. 

Колеги, в договор който е подписан между Централната 

избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД, а именно Договор № 4 от 

9.03.2023 г. В точка 9.4 изрично е записано, че изпълнителя няма 

право да дава публични изявления и съобщения и да разкрива, 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 

изпълнението на този договор, без предварително писмо в съгласие 

на възложителя.  

Предлагам да откажем на Радио „Фокус“ да дадем писмено 

съгласие за участие на господин    В.             Т.    в тази медия, тъй 

като не смятам, че изпълнителен директор на Изпълнител по 

обществена поръчка може да коментира подготовката на изборите в 

Република България. Подготовката на изборите може да бъде 

коментирана само от органа, на който е възложена организацията на 

изборите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения по текста?  

Моля режим на гласуване.  

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

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващото писмо, което ви 

докладвам е от  bТV, сутрешен блок за предаването „Тази сутрин“, с 

вх. № НС-20-29/10.03.2023 г. Те също биха искали да бъде 

проведено интервю с господин        В.          Т.     по следните 

въпроси: Осигуряване на хартията за машините. Ремонт и 

поддръжка на устройствата. Има ли? Колко от тях са или не са в 

изправност и т.н.? Финансовото измерение на договора с ЦИК и 

разпределението по пера за логистиката. Организация за сигурност 



11 

при съхранението на машините и транспортирането им до СИК. 

Софтуерно обезпечаване на устройствата.  

Колеги, аз смятам, че по петте теми, които са зададени, 

господин Т.      не може да коментира осигуряването на хартията за 

машините, тъй като това е дейност възложена с Изборния кодекс на 

Печатницата на БНБ. Не може да коментира ремонта и поддръжката 

на устройствата, тъй като те са собственост на държавата. И тогава 

когато има нужда държавата уведомява отговорника за 

гаранционното обслужване, независимо от това, че е „Сиела-Норма“ 

АД, за да извърши ремонт на устройствата, които се нуждаят от 

гаранционно обслужване. Смятам, че не може да коментира 

организацията за сигурност при съхранението на машините и 

транспортирането им до СИК, тъй като това е дейност, която е 

възложена на МВР. Така че ако дадем съгласие за участие мисля, че 

можем да изразим становище, че Централната избирателна комисия 

смята, че господин       В.              Т.  при евентуално интервю в 

предаването „Тази сутрин“ може да коментира единствено 

финансовото измерение на договора с ЦИК и разпределението по 

пера, както и софтуерното обезпечаване на устройствата и никакви 

други теми във връзка с организация на изборите не могат да бъдат 

коментирани.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз ще гласувам против дотолкова 

доколкото, след като проведохме среща със „Смартматик“ 

получихме еднозначен отговор, кой отговаря за софтуерното 

обезпечаване на машините и в този смисъл формирам мнението си 

по въпроса.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания има ли? Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не мисля, че има особени причини да 

се съгласим с провеждането на това интервю, които са по различни 
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от тези по отношение на предишния казус, който разгледахме. 

Затова предлагам да вземем същото решение.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз оттеглям своето предложение 

и подкрепям предложението на колегата Томов.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания или предложения има ли?  

Подлагам на гласуване предложението на господин Томов.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

„Информационно обслужване“ АД, вх. № НС-00-83/11.03.2023 г., с 

което във връзка с наше писмо от 10.03.2023 г., относно заличаване 

на кандидат под № 16 в листата на коалиция от партии заедно в РИК 

25 – София, ни информират, че промяната е отразена в системата, 

както  съответно на сайтовете на ЦИК и на РИК в разделите 

кандидатски листи. За сведение.  

Колеги, следващият ми доклад е във вътрешната мрежа в 

папката с моите инициали, има подпапка протоколи Обществен 

съвет. Докладвам ви протоколи № 143/31.01.2023 г., № 144/ 

02.02.2023 г., № 145/07.02.2023 г., № 146/14.02.2023 г. № 147/ 

21.02.2023 г. и № 148/28.02.2023 г. и ви предлагам да бъдат 

публикувани на интернет страницата на ЦИК в секция „Обществен 

съвет“ подсекция „Протоколи“, като е обърнато внимание и на 

стенографа, който работи с Обществения съвет своевременно да 

бъдат изготвени протоколите и подписани от стенографа и от 

председателя на Обществения съвет, за да бъдат публикувани 

съгласно изискванията на правилата за работа на Обществения 

съвет.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 
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Моля режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма.  

 

Продължаваме с доклади в точка втора: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.   

Господин Томов, заповядате.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, с приемо-предавателен 

протокол „Информационно обслужване“ АД предлага на 

Централната избирателна комисия на два броя еднакви технически 

носители, данните от подадените заявления за гласуване извън 

страната както следва: Избирателни списъци във формат на 

електронни таблици за ексел, 62 файла по един за всяка страна, в 

която има гласуване, като всеки файл съдържа списъци по места на 

отделни листове и колоните. Тази информация която всъщност 

подаващите заявление съобщават в електронната платформа. 

Списъци за публикуване също така във формат на електронни 

таблици за ексел 62 файла по един за всяка страна, като всеки файл 

съдържа списъците по места в страната на отделни листове и списък 

за заличаване от ГД ГРАО във формат също на електронна таблица 

за ексел, един фал съдържащ данните за всички лица, които са 

подали заявление за гласуване извън страната, общо 46 081 записа. 

Файлът съдържа колони за ЕГН, собствено, бащино и фамилно име 

и постоянен адрес, държава и място.  

Това, което предлагам, е да предадем тази информация на 

Министерство на външните работи с цел подготовка на 

предварителните избирателни списъци за гласуване извън страната, 

също чрез приемо-предавателен протокол и предаване на диск, за да 

не се поемат съществуващи теоретични рискове да изтече 
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чувствителна информация, ако се използва интернет за предаване на 

тази информация.  

Предложението ми е да вземем протоколно решение да 

предадем единия от дисковете с тази информация с приемо-

предавателен протокол на Министерство на външните работи. 

Другият диск да бъде съхранен в Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по това предложение?  

Господин Томов, вие предложихте с приемо-предавателен 

протокол да се предостави.  

Колеги, моля режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка 

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

Солакова). 

Заповядайте госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз гласувах против, защото прави 

впечатление, че за събота нямаше насрочено заседание. 

„Информационно обслужване“ АД много добре знае това. Как така е 

решено в събота да ни предоставят тази информация. Ако тя беше 

толкова спешна, защо не е предоставена веднага на Министерство на 

външните работи. Второ, остана висящ въпроса и по отношение на 

втория диск, къде ще се съхранява в ЦИК. Не че има правила, по 

които се съхраняват в касата, но все пак когато една информация се 

съхранява в ЦИК, се казва къде, за да може да се знае и да има 

някаква отговорност по отношение на съхранението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с току-що приетото протоколно решение ви предлагам за 

Централната избирателна комисия предаването на диска на 

Министерство на външните работи да бъде подписан от господин 

Томов, а дискът, който е за Централната избирателна комисия, да се 

съхранява в касата на ЦИК.  
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В този смисъл моля за протоколно решение. Всяко решение 

на ЦИК за съхранение на материали в касата се регистрира в 

регистър, така че всеки, който се интересува, може да проследи 

какво се съхранява в касата на Централната избирателна комисия.  

Моля режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, 

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

 

Продължаваме с доклади в точка четвърта.  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.  

Докладчик господин Димитров – заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, постъпило е писмо вх. № 12-

13 от 11.03.2023 г., с което господин       И.    Ц., изборен анализатор и 

иска достъп до публичната демонстрация, която ще направи 

„Информационно обслужване“ АД. Те имат по принцип всички 

наблюдатели и може би такова изречение ще изпратя, както и да 

свалят на нашата страница, на която ще има обявление за 

предстоящата демонстрация. Това е моят доклад.  

Отлагам този доклад и по-късно ще уточним детайлите около 

презентацията с „Информационно обслужване“ АД и тогава ще ви 

отговорим. Става въпрос какво да е съдържанието на писмения 

отговор. Ще го уточним до края на деня и ще го внеса.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик – 

госпожа Елка Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-

22-64-3/12.03.2023 г. Писмото е в потвърждение на изпратено наше 

писмо до НПМГ. Потвърждават, че са получили писмото ни и ще ни 

изпратят обратна връзка по отношение на организиране посещение в 

ЦИК.  

Докладвам ви за сведение и запознаване писмо от ОИК – 

Велинград, в което ни уведомяват, че при тях са постъпили няколко 
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документа, касаещи според тях приложението на ЗПКОНПИ и друг 

компетентен орган, предвид това, че ЗПКОНПИ е специален 

нормативен акт спрямо Изборния кодекс, където са уредени 

правомощията на общинските избирателни комисии. Касае се за 

искане от общински съветник, който ги уведомява за предположение 

за наличие на частни интереси на две лица. И още един сигнал с копие 

до КПКОНПИ. И двата сигнала, които са постъпили във ОИК са с 

копие до КПКОНПИ от друго лице, което твърди, че е налице 

конфликт на интереси по отношение на още един общински съветник 

в Общински съвет във Велинград.  

В сигналите се изисква от ОИК – Велинград да предприеме 

активни действия, по отношение на твърденията за наличие на 

конфликт на интереси. Самите сигнали, както вече казах са 

адресирани и до КПКОНПИ. Докладвам ви го в този вид за сведение и 

запознаване, тъй като ще предложа в следващото заседание на 

комисията, проект за отговор до ОИК. ОИК ни питат конкретно и 

искат указания, какви да бъдат последващите им действия и следва ли 

да взимат решение предвид становището на ОИК, че в случая 

компетентна е КПКОНПИ да се произнесе по постъпилите сигнали. В 

по-късната част на заседанието или в следващото заседание ще 

предложа проект на отговор до ОИК – Велинград.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик – 

госпожа Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № МИ-15-40/10.03.2023 г. 

е получена преписка от ОИК – Дългопол, към която е приложено 

решение № 150-МИ на Общинската избирателна комисия, относно 

предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на с. Цонево, 

Община Дългопол, област Варна поради подадена оставка. За 

сведение на Комисията докладвам писмото и за приобщаване към 

съответния класьор.  

Колеги, в папка с моите инициали може да се запознаете с 

коригирания вариант на клипа за машинно гласуване. Вероятно ще са 
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ви необходими няколко минути за запознаване с неговото 

съдържание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения за корекция, ако смятате, че има 

необходимост? Няма. 

Моля, да одобрим този видеоматериал и да бъде изпратен за 

излъчване, както е публикуван на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-05-

24/10.03.2023 г. е получено уведомление от областна администрация 

на област Видин за това, че всички материали от разяснителната 

кампания на Централната избирателна комисия са качени на 

официалния сайт на областната администрация. За сведение.  

И още един доклад в тази точка. Получен е въпрос от госпожа 

Загорова за това, как може да гласува в деня на изборите в град 

различен от постоянния адрес. Отговор при това изключително 

подробен на този въпрос, се съдържа на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия в рубрика „Въпроси и отговори“ 

и госпожа Загорова може подробно да се запознае.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № НС-04-01-

8-7 от секретар на делегацията на НС в ПАЧИС. Предлагам писмото 

за запознаване. В това писмо се иска и е заявено желание от 

делегация на Парламентарната асамблея на Черноморското 

икономическо сътрудничество за среща с Централната избирателна 
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комисия. Предлагам за запознаване и обсъждане и евентуално 

приемане.  

Следващото писмо ще бъде за сведение от госпожа Галина 

Георгиева с лични данни вписани в писмото. То е с вх. № НС-22-

136/10.03.2023 г. и съдържа желание за записване в списъка за 

изборите,  от който смята госпожата, че е пропусната. Имаме № 18 

от рубрика „Въпроси и отговори“ и е уредено към кого да се обърнат 

граждани, които са пропуснати от избирателния списък, в който 

смятат, че трябва да бъдат записани.  

Последно за запознаване в тази точка е писмо с вх. № НС-29-

6/10.03.2023 г., което е заявление за достъп до информация. Така е 

озаглавено от Ива Митева Йорданова-Рупчева и коалиция ЗАЕДНО 

съдържащо два въпроса, с които предлагам комисията да се запознае 

и впоследствие евентуално ще получат отговор интересуващите се.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

госпожа Солакова. Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка ЦИК-09-

80/10.03.2023 г. се предлага сключване на граждански договори с 

външни експерти, които да подпомагат Централната избирателна 

комисия при подготовката и произвеждането на изборите с 

приложен проект на договор, проект на декларации за 

конфиденциалност и контролен лист за извършен предварителен 

финансов контрол с мнение за законосъобразност. Всички проекти 

са изготвени при спазване на изискванията на вътрешните правила. 

В проекта на договор са посочени сроковете и размерите на 

възнагражденията по договорите. Става дума за         Г.        П.       Б. 

и  З.        Б.        М.  

Предлагам ви да одобрим сключването на тези граждански 

договори с двамата външни експерти, които да подпомагат ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви вх. № ЦИК-99-50/ 

11.03.2023 г., оферта от Виваком.  

Колеги, с писмо вх. № ЦИК-06-4-6/13.03.2023 г. са постъпили 

бележки по проектите на договори с Печатницата на БНБ по двете 

позиции в проведената процедура. Също е за запознаване.  

За сведение ви докладвам ЦИК-04-18/12.03.2023 г. от една 

фирма, която има проектна идея относно подобряване условията на 

труд.  

От главния секретар сме получили копие от неговото писмо, 

с което са препратили до министъра на външните работи и до 

областните управители, нашето писмо справка за заявения тираж на 

бюлетините по изборни райони. За сведение ви го докладвам. 

Докладвам ви писмо НС-15-138/11.03.2023 г. от РИК – 

Видин. Те са ни приложили към писмото на Видин с изх. № 15 и 

писмо, което са изпратили от 20.02.2023 г. до областния управител, 

относно тиража на бюлетините. Докладвам ви писмото за 

запознаване и обсъждане на работна група. Ще помоля да се качи 

цялата информация свързана с предоставянето на данни, относно 

тиража на бюлетините за Видински изборен район.  

За сведение ви докладвам писмо от РИК – Сливен, което е 

изпратено до министър-председателя, с копие до главния секретар и 

до Централната избирателна комисия относно параваните. Може би 

на работна група да обсъдим и този въпрос, дотолкова доколкото 

сме получили писмо от община Мездра и от областна 

администрация Разград. Областният управител на Разград изрично 

подчертава, че Централната избирателна комисия трябва да даде 

указания относно ползването на параваните. Може би трябва да 

имаме едно общо писмо до администрацията на Министерския съвет 
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с копие до всички области управители и до всички кметове на 

общини, тъй като ние сме препращали по компетентност с 

изразяване на становище, че всички въпроси свързани с 

организационно-техническа подготовка, решенията с които 

Централната избирателна комисия се е произнасяла във времето са 

били по предложение на администрацията на Министерския съвет.  

В този смисъл при наличие на необходимост Централната 

избирателна комисия да утвърди общи параметри по отношение на 

параваните, следва да има предложение от страна на 

администрацията на Министерския съвет. На този етап ви го 

докладвам за запознаване и обсъждане на работна група.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам, тъй като ние в 

четвъртък и в петък препратихме на райони избирателни комисии 

писма до администрацията на Министерския съвет, свързана с 

параметрите и с изискванията към параваните, като в петък писмото 

от районната избирателна комисия беше изпратено както до 

администрацията на Министерския съвет, така и до всички районни 

избирателни комисии, с указание въпросите за параметрите и вида 

на параваните да бъдат отправени към администрацията на 

Министерския съвет.  

Предлагам това писмо да бъде изпратено сега и до всички 

областни управители, до всички кметове на общини, за да бъдат в 

известност към кого трябва да задават въпросите за параваните. Тъй 

като както каза и колегата Солакова, ние се опитахме да решим 

въпроса централизирано, но администрацията на Министерския 

съвет не се съгласи с нашето предложение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания или предложения? Няма.  

Моля, да гласуваме по предложението на госпожа Матева, 

писмото, което изпратихме в края на миналата седмица до 

районните избирателни комисии по повод запитвания за параваните, 
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да бъде изпратено на областните управители и кметове на общини 

по електронна поща.  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с организирането на 

машинното гласуване, предлагам да изпратим писмо до Печатницата 

на БНБ с копие до ДЕМАКС Ди Пи Ай и да поискаме на електронен 

носител съдържанието на хартиените бюлетини по изборни райони в 

страната, както и за секциите извън страната. Във вътрешната мрежа 

е проекта на писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма.  

Моля да гласуваме.  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам 

НС-03-47/10.03.2023 г. от министъра на вътрешните работи, в 

отговор на наше писмо с искане на информация за предприети от 

МВР действия и мерки за сигурност при осигуряване на процеса на 

машинното гласуване, за кратко обсъждане и на работна група.  

Писмо за сведение НС-05-23/09.03.2023 г. Приложена е 

заповед на областния управител на Област София за определяне на 

зала за приемане на изборните книжа и материали в 24-ти Изборен 

район.  

За сведение НС-22-135/10.03.2023 г. предложение от инж. 

Димитър Василев за произвеждане на честни избори за запознаване 
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и допълнително да преценим, дали да се обсъди още един път на 

работна група.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието на Централната избирателна комисия и ще продължим в 

16.30 часа. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Десет членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с доклади в точка втора: Гласуване извън 

страната. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря, колеги. Първо, да ви 

информирам, че беше подписан приемо-предавателният протокол, с 

който предадохме на Министерството на външните работи на 

технически носител данните от подадените заявления за гласуване 

извън страната. Качен е под номер НС-00-89 във вътрешната мрежа 

в папка с мои инициали. Докладвам го за сведение. 

Докладвам писмо с вх. № НС-00-84, с което „Информационно 

обслужване“ АД ни уведомява, че във връзка с нашето искане да ни 

предадат информация относно определяне на местата, в които се 

образуват избирателни секции, за местата, където са гласували 

300 или повече избиратели, да има 300 или повече подадени 

заявления с цел да можем да определим секциите, в които следва да 

има машинно гласуване на изборите. 

За по-голямо удобство най-отдолу е публикуван Excel-ски 

файл, пак във вътрешната мрежа в моя папка. Списък на тези места, 

като в зелено са оцветени избирателните секции, където са 

гласували 300 или повече избиратели. 

Предложението ми е да приемем този списък и да определим 

местата, в които са гласували, но към него има и още едно 
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предложение, което е качено в word-овски файл малко по-високо, 

единственият файл в папката ми – предложение, машинни секции.  

Ще изчета предложението: предлагам към секциите с 300 и 

повече избиратели по списъка на „Информационно обслужване“ АД 

да добавим  още няколко секции, които са обединени по наше 

Решение № 1749. Общият брой гласували на предходните избори в 

секциите, които обединяваме, надхвърля 300 – нещо, което 

„Информационно обслужване“ АД не е отчело като ни е подало 

информацията. Става дума за секциите в Бирмингам – 343 

избиратели са гласували общо на предишните избори, Бристол – 438, 

Ковънтри – 323, Лондон, Сърбитън 2 – 306, Чатъм – 392. Това е 

първата част на предложението ми. След малко ще ви запозная и с 

втората. 

Моето предложение е да приемем списъка, изпратен от 

„Информационно обслужване“ АД, но да добавим тези пет секции, 

защото в тях са обединени по две секции, които са били на 

предишните избори и общият брой надхвърля 300 в тези пет секции. 

Също така ще добавя, че ако вземем това решение, да изпратим 

информацията за тези секции незабавно на Министерството на 

външните работи. 

Прегледал съм всички места, но предлагам за тези пет, 

защото има други, в които са над 300 и са оцветени в зелено. Реално 

във всяка от тези секции, които обединихме, са гласували повече от 

300 избиратели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Томов има ли изказвания, или други 

предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Бих искал да предложа също така да 

изпратим незабавно с писмо до Външно министерство този списък 

от секции, който току-що приехме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за списъка за секциите, в които ще има машинно 

гласуване, да се изпрати на Министерството на външните работи, 

работна група „Избори“, имате ли изказвания? Няма. 

Моля, да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 1 (Севинч Солакова). 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Гласувах „против“ по принцип за 

цялото движение на кореспонденция, уточнявания във връзка с 

изборите с другите институции.  

Прави впечатление свободното движение на чувствителна 

информация – това, което в събота се е получило в ЦИК. Кой 

донася, от кого е изпратено, защо в този ден, на кого се предава? 

 Същият въпрос стои и по отношение на Външно 

министерство. Как установихме, че това лице е упълномощено да 

получи тази информация за Външно министерство? 

Централната избирателна комисия доста често с цел 

икономия на време в този интензивен период наистина прави всичко 

възможно да създаде комфорт на всички останали институции, без 

да си даде сметка, че в рамките на Централната избирателна комисия 

някои въпроси се решават извън залата. Така се оказва. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-

04-01-13-8. С него Министерството на външните  работи ни изпраща  

предложение за номериране на избирателните секции извън страната 

съгласно нашето решение и предложение за числеността на 

съставите на секционните избирателни комисии. Приложението към 
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това писмо е предпоследният екселски файл в моя папка и брой 

членове. 

Изписани са секциите по наше Решение № 1749, както и 

членският състав, предложен от Министерството на външните 

работи за всяка от тях.  

Към тяхното предложение, което предлагам да приемем по 

принцип, също правя предложение за няколко допълнителни секции. 

Това са по същество същите секции, за които предложих да се 

въведе машинно гласуване, плюс още дена Лондон, Тотнъм, която 

също е обединена секция и в нея са гласували малко по-малко от 

300 избиратели. Това са секциите, за които сме извършили 

обединение, но в предложението на Външно министерство са 5-

членни.  

Предложението ми е да станат 7-членни. Съображението 

отново е същото – да се съобрази обстоятелството, че увеличаваме 

натоварванията на тези секции с това, че обединяваме две секции в 

една. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания? 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШВ: Общо взето не ми е ясен принципът. Все 

едно, Външно ще пуска един от държавните служители в тези 

секции – това, едно. 

Очевидно ще се увеличават отнякъде и незнайно откъде, за да 

станат 7. 

Вторият вариант, ако са седем, защото сме увеличили с 

машини и обединили, имаме и други секции с по 5-7 човека. Не ми е 

ясен принципът, поради което ще гласувам против. 

Може и да не водим дискусия, работата е ясна. Както каза и 

секретарят на Комисията тук нещата май се решават някъде другаде, 

а тук трябва само да легитимираме едни други решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: По-скоро с две думи – предложението 

ми за тези секции да станат 7-членни е свързано с това, че в тях ще 

има по-голямо натоварване и е добре да се следва и това, което го 

има на практика във всички други секции с машинно гласуване. От 

големия списък те са предвидени да бъдат 7-члени. Нямам никакво 

друго съображение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други изказвания 

има ли? 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Няма да водя спор, но все пак да си 

опишем нормално и реалността. Тук ни проглушиха ушите, че 

машинното гласуване намалявало натовареността на секционните 

избирателни комисии, а точно в тези има машинно гласуване. 

Второ, ако приемем, че все пак се натоварват с машините, 

като оставим настрана логическите противоречия, все пак броенето 

се извършва от двама-трима, а в протокола ги написва един-

единствен човек, поради което не виждам особени проблеми да са и 

с 5. Това беше само реплика. Както казах, няма да влизам в спор, но 

добре е, когато имам една теза, да си я развивам докрай, а не – 

искам, не искам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Томов във връзка с писмото на работна 

група „Избори“ с вх. № НС-04-01-13-8, първо ще подложа на 

гласуване предложението в тези шест места.  

Ще помоля колегата Томов да ги повтори. Числеността на 

секционната избирателна комисия вместо пет да бъдат седем 

членове. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Става дума за местата Бирмингам, 

Бристол, Ковънтри, Лондон, Сърбитън 2, Лондон, Тотнъм и Чатъм. 

Във всички тези места са обединени по две секции и това е мотивът, 

заради който предлагам да увеличим състава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 7 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 5 (Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Севинч Солакова). 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, учудвам се, че ние в 

17,25 ч., много малко време преди консултациите, за които сме 

изпратили покана до политическите сили, ни не знаем и не сме 

определили с наше решение колко ще бъдат членовете на 

секционните избирателни комисии извън страната. 

Считам, че с това си решение Централната избирателна 

комисия и с този въпрос означава, че ние не улесняваме субектите, 

които утре ще бъдат на консултациите, а напротив. Това е първата 

причина, поради която гласувах против. 

По направеното предложение, без да повтарям за кои секции  

и места ставаше въпрос, не ми станаха ясни мотивите защо само за 

тях, след като ние имаме 738 секции. Ако ще гледаме, и някъде ще 

правим предложение, различно от, доколкото виждам, писмото на 

Министерството на външните работи, а именно работна група 

„Избори“, което е пристигнало на 10 март, а днес сме вече 13-и. 

Защо сега чак и защо само по отношение на някои места. Аз лично 

не мога да преценя как така на едното място ще улесняваме, на 

другото – ще затрудняваме. Такива мотиви два часа преди 

консултациите и ние да не знаем бройката на членовете? ЦИК да не 

ги знае, а утре сме поканили политически партии да правят 

консултации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на Министерството на външните работи за 

числеността на съставите на секционните избирателни комисии 

подлагам на гласуване да одобрим тяхното предложение. 

Предложението, което господин Томов направи за тези шест 

секции, не събра необходимото мнозинство. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам вх. № НС-04-01-13 за 

сведение. Моля, колеги, да се запознаете. Повечето от нещата, които 

са поискали от Външно министерство, вече сме ги извършили. 

Останалото, когато мога. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

доклади по точка четвърта: Доклади по административни преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

писмо до Печатницата на БНБ заедно с докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-83. Предлагам ви да одобрим проектите на договори по 

двете позиции в процедурата за възлагане изработката и доставката 

на хартиените бюлетини и на ролките със специализирана хартия 

във връзка с получените бележки с оглед на това, че договорът се 

подписва днес, предлагам да се подпише днес. Срокът, който беше 

уточнен по време на преговорите – 12 март, изтече, а и получихме 

писмо от Външно министерство за получаване на бюлетините, 

изборните книжа до 15 март. Затова датата да бъде до 15 март тази 

година за предаване на хартиените бюлетини, както и за ролките със 

специализирана хартия, заявени от Централната избирателна 

комисия, опаковани по начин, указан от ЦИК на Външно 

министерство заедно с тези хартиени ролки. 

Предлагам да одобрим проектите и да ги изпратим за 

подписване от Печатницата на БНБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от 

Печатницата на БНБ с вх. № НС-26-32/13.03.2023 г. и по 

електронната поща, и в оригинал. Приложен е графикът за предаване 

на отпечатаните бюлетини и ролките със специализирана хартия на 

упълномощени представители на Външно министерство. 

Предлагам да изпратим писмо до Печатницата на БНБ да 

съгласуваме така представения график и едновременно с това и 

писмо до Външно министерство със съответните копия до 

Министерството на финансите, до Печатницата, до господин 

Демерджиев – да изпратим писмото на Печатницата с приложения 

график. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

има ли? 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа във 

връзка с представените предпечатни образци на протоколи, 

посочени са поименно като номера и заглавия на приложенията, 

предлагам ви да изпратим писмо до главния секретар на 

Министерския съвет, като върнем одобрени по два броя предпечатни 

образци на протоколите – единият ще остане в Централната 

избирателна комисия. 

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

писмо до областния управител на област Варна и до РИК – Варна, с 

копие до главния секретар на Министерския съвет  и до господин 

Демерджиев. 

В писмото с приложена справка до главния секретар на 

Министерския съвет, с което писмо поискахме да бъдат уведомени 

всички областни управители, и нашето писмо до районна 

избирателна комисия с приложена същата справка. В тази справка е 

допусната техническа грешка по отношение тиража на бюлетините 

за Трети изборен район – Варненски. 

Предлагам ви да уведомим областния управител на Варна и 

РИК – Варна, за тиража на бюлетините за този изборен район. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам за запознаване 

оферта от Yеttel – вх. № ЦИК-08-9/10.03.2023 г. 

За сведение ви докладвам – получили сме писмо от 

Печатницата на БНБ, с приложени образци на хартиени бюлетини за 

24 Изборен район и за гласуване извън страната. Намират се в зала 

№ 42 – вх. № НС-26-30/13.03.2023 г.  

За запознаване в момента вх. № ЦИК-04-19/13.03.2023 г. от 

Министерството на финансите бюджетна процедура за периода 

2024-а, 2026 г. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик в тази точка – господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с мои инициали е качен отговор по вх. № ПВР/НС-00-

16/21.12.2022 г.  

От 20.12.2022 г. ПВР/НС-04-2-38, извинявам се, това е вх. № 

на запитването от Столичната дирекция на вътрешните работи. 

Предходният номер, който докладвах, е отговор на запитване 

на Централната избирателна комисия до „Информационно 

обслужване“ АД относно това дали лице е подало заявление за 

гласуване извън страната, с които ни отговаря, че не е подавало. С 

писмото с първия входящ номер, който докладвах, няколко 

запитвания има. 

Подготвен е писмо-отговор, подробно, с приложение от 

избирателни списъци, декларации и така нататък. 

Моля да се запознаете с отговора и приложените към 

документи към същия, разбира се, заверени копия. Ако нямате 

предложения за допълнение или изменение, моля да го подложите 

на гласуване. Това е до комисар С., СДВР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Баханов? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото е изпратен отговор с вх. 

№ НС-22-134/10.03.2023 г. По имейл е получено запитване от    Й.  

А., който очаква да бъде упълномощен за наблюдател/застъпник на 

„Демократична България“ в община Брезово, село Бабек.  

Моли ни да му отговорим, ще има ли право да присъства на 

събранието на СИК и да получи копие от протокола вечерта преди 
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изборния ден. Предпочита отговорът да му бъде изпратен по имейл. 

Човекът си е посочил адрес имейла. 

Изпратен му е отговор да се запознае с решенията, тъй като 

двете фигури – на застъпник, и на наблюдател са различни субекти 

на изборния процес, да се запознае с решенията на Централната 

избирателна комисия. Отговорът му е изпратен на 10 март 2023 г. по 

имейла – докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

писмото от „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3-7, с което ни 

изпратиха материали за одобрение и които бяха обсъдени на работна 

група, предлагам да изпратим писмо на „Сиела Норма“ АД, с което 

да им укажем да направят промени в трите материала. Проектът на 

писмо е в моя папка с номер 6199. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля по 

проекта на писмо до „Сиела Норма“ АД за корекция на 

обучителните материали – листовка и плакат, и ръководството, че 

трябва да се преработи, тъй като не е съобразно нито с настоящите 

избори, нито с изменението в Изборния кодекс. 

Имате ли предложения по текста? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с приетите 

протоколи на СИК и с оглед обучението на членовете на 

секционните избирателни комисии предлагам да изпратим писмо на 

„Информационно обслужване“ АД, с което да ги  помолим да 

изработят 32 варианта на електронен протокол, които да бъдат 

използвани от членовете на СИК. 
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Проектът на писмо е в моя папка с проектен номер 6193. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

МВР с вх. № НС-04-02-99/13.03.2023 г. С него ни уведомяват, че са 

извършили проверка на лицата от изпратения от „Сиела Норма“ АД 

списък и не са установили данни за наличието на криминални 

прояви. Докладвам писмото за сведение, като очакваме отговора и 

на ДАНС. 

Постъпило е писмо от община Айтос с вх. № НС-06-24-5. 

Писмото е до ГД ГРАО с копие до Централната избирателна 

комисия. То е относно образуваните три избирателни секции, за 

които ГД ГРАО не е отпечатало предварителни избирателни 

списъци. Посочени са основанията, въз основа на които са 

образувани избирателните секции. Докладвам го за сведение. 

Постъпило е писмо от областната администрация в 

Пазарджик с вх. № НС-05-26/13.03.2023 г. С него ни уведомяват, че 

очакват методическите указания за СИК. Пишат ни, че за 

изработването им е необходимо технологично време и изразяват 

безпокойство относно спазването на сроковете за изработката им. 

Докладвам писмото за сведение, като се надявам в кратък срок да 

приемем методическите указания. 

Уважаеми колеги, последното ми писмо също е за сведение. 

То е от Радослав Чуков с вх. № НС-22-141. Пита дали се отпечатва 

от машината начален протокол за нулеви стойности, както и краен 

машинен протокол. След приемане на методическите указания 
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господин Чуков ще може да се запознае с отговорите на тези 

въпроси – за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

доклади в точка трета: Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви жалба 

против Решение № 1741-НС/07.03.2023 г. на Централната 

избирателна комисия. 

Жалбата е с вх. № НС-11-28/11.03.2023 г. Подадена е от 

коалиция от партии „Български възход“ срещу Решение на ЦИК, с 

което сме отменили Решение № 39-НС от 2 март 2023 г. на РИК – 

Русе. 

Жалбата е комплектувана и е внесена във Върховен 

административен съд и е насрочено съдебно заседание за 

разглеждане на делото на 14 март от 13,00 ч. Делото е № 2612/2023 

г. Жалбата я докладвам за сведение. 

Вторият ми доклад в тази точка е писмо от СЕМ, сигнал, 

който докладвах на 10 март за запознаване – НС-20-27, което е в 

папката на колегата Гергана Стоянова от 10 март. Във връзка с този 

сигнал и обсъждане в работна група ви предлагам да изпратим 

писмо до СЕМ, което се намира във вътрешната мрежа в папката с 

моите инициали. 

Моля да се запознаете с текста и ако сте съгласни, да го 

изпратим на Съвета за електронни медии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Имате ли предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 
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Колеги, прекъсвам заседанието за проветряване на залата за 

10 минути. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Десет членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с доклади в точка трета. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Административен съд – София-град, с вх. № МИ-08-6/13.03.223 г. С 

това писмо Административният съд ни уведомява, че е образувано 

адм. дело № 2283/2023 г. по описа на Административен съд – 

София-град, Второ отделение, 33 състав и по това дело е оставена 

без разглеждане подадената жалба от Росина Георгиева 

Станиславова срещу Решение № 1250-М/01.03.2023 г. на ОИК – 

Столична община, и е прекратено производството по делото. 

Приложен е и протокол от съдебно заседание, проведено на 

9 март 2023 г. Предполагам, че ни се изпраща, тъй като жалбата 

беше подадена чрез ЦИК до Административния съд. Делото е 

прекратено, тъй като жалбата беше просрочена. Това беше ясно още, 

когато пристигна при нас, но ние бяхме длъжни да я изпратим на 

съда. Докладвам го за сведение. 

Допълнително ще ви докладвам по писмото на 

Административния съд, след като се запозная подробно и с 

протокола от съдебното заседание и ще ви предложа текст в 

следващото съдебно заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В тази точка 

следващ докладчик – господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в Централната избирателна 

комисия чрез РИК – Монтана, е постъпила жалба с вх. № НС-15-

135/10.03.2023 г. от ПП ДПС, представлявана от Мустафа Сали 
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Карадайъ чрез           Т.                 Д.               Л. – секретар на 

областния съвет на ДПС – Монтана, срещу Решение № 67-

НС/07.03.2023 г. на РИК – Монтана, относно назначаване съставите 

на секционните избирателни комисии на територията на община 

Медковец. 

В жалбата се твърди, че РИК е постановила решението в 

нарушение на изискване на Решение № 1683-НС/16.02.2023 г. на 

Централната избирателна комисия.  

Моля да се запознаете с мотивната част на проекта. 

Предлагам на вниманието ви следното решение: отменя 

Решение № 67-НС от 7 март 2023 г. на РИК – Монтана, и връща 

административната преписка на РИК – Монтана, с указания за 

назначаване на секционна избирателна комисия под съответния 

номер 122600003 в община Медковец при спазване на изискванията 

на Раздел II, т. 8 от Методическите указания за определяне на 

съставите на секционните избирателни комисии на територията на 

общината и за разпределение на местата в ръководството на 

секционните избирателни комисии в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. Приложение към Решение № 1683-

НС от 16 февруари 2023 г. на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по проекта на решение. 

Малко време за запознаване и ще върна на гласуване проекта 

на решение. 

Следващ докладчик в точка трета – колегата Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам за сведение и 

запознаване две пристигнали жалби с вх. №№ НС-15-140/11.03.2023 

г. и НС-15-139/11.03.2023 г. Докладвам ги заедно, защото те са 

срещу едно и също решение на РИК – Разград.  

Едната жалба е от кмета на община Самуил, другата е от 

кмета на община Кубрат.  

Моля да се запознаете със същите. Нямам готовност с 

проекта на решение. В следващото заседание ще предложа такова. 
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Също така ще предложа на Комисията да бъдат обединени 

преписките по двете жалби, тъй като касаят един и същи фактически 

състав и едно и също решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-20-

32/10.03.2023 г. е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии 

(СЕМ) затова, че е достъпен запис на агитационен материал, 

разпространен в  нелинейната услуга Fakti.bg на доставчика на 

медийни услуги Резон ООД, който е в подкрепа на кандидат за 

народен представител, съдържа лого на партията, номер на партията 

в бюлетината, информация „купуването и продаването на гласове е 

престъпление“, без на страницата на сайта да е публикувана 

информация за договор за възмездна или безплатна агитация.  

Тъй като това е първото нарушение за този доставчик на 

медийна услуга, предлагам да изпратим писмо до управителя на 

Резон ООД, с което да укажем, че следва да бъдат спазени стриктно 

изискванията на чл. 180 от Изборния кодекс във връзка с 

отразяването на предизборната кампания за народни представители 

на 2 април 2023 г. Ако има следващо нарушение, вече ще бъде 

прието решение за установяване на такова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по предложението на госпожа Стойчева? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Заповядайте, господин Баханов, в точка трета. 

Определям госпожа Матева да води заседанието за кратко. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам за 

запознаване вх. № НС-20-36/13.03.2023 г. – сигнал от СЕМ. Качен е 

във вътрешната мрежа. 

Докладвам го, тъй като има линк към него и който от 

колегите има възможност, да го изгледа. За утре ще подготвя проект 

на решение. 

Става въпрос за предаването „Референдум“. Сезирани сме от 

СЕМ. Независимо от усилията на доставчика ( в лицето на водещата 

Чешмеджиев в предаването „Референдум“) да възпрепятства речта 

на омраза, кандидатът за народен представител В. Ангелов в 

нарушение на закона използва антисемитски послания и призовава 

за насилие срещу определени политици и група от хора (21:26 и 

21:29) в „Референдум“ на 7 март 2023 г. Сега го докладвам за 

запознаване.  

Не съм изгледал предаването, ще го изгледам и ще предложа 

проект на решение, уважаеми колеги. Моля да го изгледате, за да 

може всеки да формира своето мнение и да направи информиран 

избор как да гласува. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги, преминаваме към пета точка: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 

Заповядайте, колега Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, постъпило е заявление с 

вх. № 81 от 10 март от Сдружение „Институт за социална 

интеграция“, подписано от упълномощено лице. 

Сдружението е регистрирано с Решение № 1724-

НС/02.03.2023 г. на Централната избирателна комисия за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи 

съгласно Изборния кодекс и наше Решение № 1607-НС/09.02.2023 г. 

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са 

предложени 9 лица за регистрация като наблюдатели в страната. 
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Извършена е проверка, която показва, че 8 от тях отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс, а за едно лица са установени 

несъответствия. 

Предвид предоставените документи, резултата от проверката 

и на база правните основания предлагам на Централната 

избирателна комисия да 

„РЕШИ: 

Регистрира като наблюдатели в страната осем упълномощени 

представители на Сдружение „Институт за социална интеграция“ по 

приложен списък. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения.“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1752-НС/13.03.2023 г. 

Следващ докладчик – господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Постъпило е заявление с вх. № 10 от 

09.03.2023 г. от сдружение „Институт за развитие на публичната 

среда“, представлявано от Диана Василева Ефтимова, за регистрация 

за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от        И.         

Ю.       Л. – изпълнителен директор на сдружението, в полза на 

16 лица – представители на сдружение „Институт за развитие на 

публичната среда“; декларации по образец; списък с 

имената и единния граждански номер на изрично упълномощените 
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от сдружението лица да бъдат регистрирани като наблюдатели за 

страната и извън страната.  

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са 

предложени 14 лица за регистрация като наблюдатели в страната и 

2 лица за регистрация като наблюдатели извън страната. 

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията е 

видно, че сдружението е определено за извършване на дейност в 

обществена полза. 

Централната избирателна комисия приема, че са спазени 

изискванията на Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. 

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че 

към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията 

на Изборния кодекс.  

На съответните основания от Изборния кодекс и Решение 

№ 1607-НС от 9 февруари ви предлагам следното 

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира Сдружение „Институт за развитие на публичната 

среда“ за регистрация за участие с наблюдатели за страната и извън 

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

като българска неправителствена организация. 

Регистрира като наблюдатели 16 упълномощени 

представители на Сдружение „Институт за развитие на публичната 

среда“ както следва – 14 имена със съответните ЕГН за страната и 

2 имена за извън страната със съответните ЕГН. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им бъдат издадени удостоверения.“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по така предложения проект? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

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

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1753-НС/13.03.2023 г.  

Следващ докладчик – колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам, че са постъпили 

три заявления от днешна дата: вх. № 9-1 от 10.03.2023 г, вх. № 9-2 и 

вх. № 9-3 от 13.03.2023 г. от сдружение „Земеделски младежки 

съюз“, представлявано от            Н.             Д., чрез пълномощника    

М. И. като българска неправителствена организация, която е 

регистрирана с наше решение – заявление за регистриране на 

наблюдатели, като всичките са за страната. 

Приложени са всички изискуеми документи, декларации, 

пълномощно. От проверката се установява, че предложените лица – 

с първото заявление са 24 лица, с второто заявление са 49 лица и по 

последното заявление са 11 лица, предвид което ви предлагам да 

регистрираме 79 лица, тъй като от извършената проверка, се 

установява несъответствие за пет лица. 

Предлагам проект на решение относно регистрацията на 

лицата, които отговарят на изискванията, а именно 79 съобразно 

представения проект на решение със съответните имена и ЕГН-та. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1754-НС/13.03.2023 г. 

Следващ докладчик – господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, постъпило е заявление 

с вх. № 5-3 от 10 март 2023 г. от сдружение „Ад унитатем“ за 
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участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., 

регистрирано с наше решение. 

Към заявлението са приложени всички необходими 

документи, включително декларациите. Иска се да регистрираме 

32 лица за регистрация като наблюдатели в страната. 

Извършена е проверка, според която 29 лица отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс, поради което предлагам „Ад 

унитатем“ в съгласие, единство и единност да регистрираме 29 

наблюдатели за участие в изборите на 2 април 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1755-НС/13.03.2023 г. 

Следващ докладчик – госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, постъпили са заявления с вх. № 

11 от 10.03.2023 г. и № 11-1 от 13.03.2023 г. от сдружение 

„Асоциация за лица, търсещи или получили международна закрила“.  

Заявленията са подписани от представляващия         Й.         Д.        

Я., подадени чрез упълномощени в качеството им 

на българска неправителствена организация за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. 

Приложени са изискуемите документи, както и съответните 

пълномощни. Приложени са и декларации по образец и списък с 

имената и ЕГН-та на изрично упълномощените от сдружението 

лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за 

2 април 2023 г. 

Иска се регистрацията на 155 броя лица като наблюдатели. 
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При извършване на служебната проверка по отношение на 

статута на юридическото лице с нестопанска цел е установено, че то 

е определено за извършване на дейност с обществена полза. 

Тъй като считам, че са изпълнени изискванията на т. 3.1 от 

Раздел I на наше Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г., както и 

че са представени всички изискуеми документи, извършената 

проверка е установила, че към датата на регистрацията 151 лица 

отговарят на изискванията на Изборния кодекс и за 4 са установени 

несъответствие, на база на всички тези документи и в резултата от 

проверката предлагам Централната избирателна комисия да 

регистрира сдружение „Асоциация за лица, търсещи или получили 

международна закрила“ за участие с наблюдатели в изборите за 

народни представители на 2 април, като българска неправителствена 

организация и да регистрира като наблюдатели 151 лица, 

упълномощени представители на сдружението съгласно приложение 

списък. 

Предлагам, след като бъде гласувано това решение, ако бъде 

прието, регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им бъдат издадени удостоверения. 

Това е проектът ми на решение в моя папка с днешна дата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по проекта на решение. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1756-НС/13.03.2023 г. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление с вх. 

№ 13 от 13 март 2023 г. от сдружение „Платформа за местно 

развитие“ от представляващия сдружението Н.     М.    С. за 
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регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от       Н.     С. 

полза на 9 лица; декларации по образец; списък с имената и ЕГН на 

изрично упълномощените от сдружението лица.  

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията е 

видно, че сдружението е определено за извършване на дейност в 

обществена полза. 

Проверката на лицата, предложени да бъдат регистрирани 

като наблюдатели, установява, че към датата на регистрацията 

6 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 3 лица е 

установено несъответствие. 

Предвид горното и на посочените в проекта правни 

основания предлагам Централната избирателна комисия да 

регистрира сдружение „Платформа за местно развитие“ за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април като 

българска неправителствена организация и да регистрира като 

наблюдатели за страната 6 упълномощени представители на 

сдружението по приложение списък. 

Регистрираните наблюдатели да бъдат вписани в публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1757-НС/13.03.2023 г. 

Следващ докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: докладвам проект с номер 1723 

относно регистрация на сдружение „Граждани“ за участие с 
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наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. 

Постъпило е заявление с вх. № 12 от 13.03.2023 г. от 

сдружение „Граждани“. 

Представени са всички изискуеми документи заедно със 

съответното заявление, включително е изпълнена и проверката за 

представените за регистрация като наблюдатели 4 лица. Всичките 

представени за регистриране като наблюдатели лица отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс. 

По тази причина предлагам Централната избирателна 

комисия да регистрира сдружение „Граждани“ за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. като българска неправителствена организация и регистрира 

като наблюдатели 4 упълномощени представители на сдружението 

съгласно списък. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и на регистрираните наблюдатели да се издадат 

удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1758-НС/13.03.2023 г. 

Връщаме се в трета точка по проекта на решение, докладван 

от господин Ципов. 

Имате ли изказвания, предложения? 

Заповядайте, господин Томов. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, не виждам основание да 

подкрепя предложението, което е за отмяна на решението, 

доколкото съм успял да се ориентирам, и искам да кажа защо. 

Първо, решението е взето от Районната избирателна комисия, 

всъщност съгласие на консултациите няма. Спорът е за едно 

председателско и едно секретарско място. Мотивът да отхвърлим 

решението, основанието да отхвърлим решението, виждате, в наше 

Решение № 1683 или по точно приложението към него – играх си 

досега да проверя наистина ли не е спазена т. 8 на Раздел втори на 

Решение № 1683 и не установих такова нещо. ДПС има право на три 

ръководни места и ги има при разпределението, което го има в 

Решение № 67 на РИК – Монтана. На какво основание изобщо ще 

отменяме решението. При две спорещи страни, които не могат да се 

разберат, то на едната от тях винаги няма да се хареса. 

Поради това аз ще гласувам против това предложение на 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Аз съм съгласен с това, което 

колегата Томов каза, че не е нарушено изискването на Раздел втори, 

т. 8 от Методическите указания, тъй като действително има три 

ръководни места. Според мен в самото решение на РИК – Монтана, 

има две грешки. Едната може да е техническа грешка, че е написано 

„не е непостигнато съгласие“, но по-голямата грешка според мен е 

основанието, че те са взели за основание на решението чл. 91, ал. 11 

от Изборния кодекс, че, когато е постигнато съгласие – ал. 11, а там 

фактически не е постигнато съгласие, така че би трябвало 

основанието да бъде чл. 91, ал. 12. Би могло на това основание само 

може да се отмени решението, но според мен би трябвало да падне 

абзацът, че са нарушени изискванията на Раздел втори, т. 8 от 

Методическите указания, тъй като те действително не са нарушени, 

тъй като там се говори само за ръководни места, не се цитира дали 

трябва да са равномерно разпределени. 



47 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания по проекта на решение? 

Има ли предложения по проекта? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като в случая – господин 

Ципов, ще ме извини, ако го е включил, но правя предложение 

изрично от мотивите на решението трябва да стане ясно, за да се 

пресече всякаква такава практика в общините – много от кметовете 

водят преговорите за съставите на секционните избирателни 

комисии точно по този начин – карайки и предлагайки да се гласува 

и при получено мнозинство да се прави предложение уж между 

всички има съгласие и само един или двама не са съгласни, но това 

няма никакво значение. Трябва да стане ясно, че не може да се водят 

преговори по този  ред, който не отговаря на изискванията на закона 

и на решението на Централната избирателна комисия. 

В този смисъл ще подкрепя да бъде отменено решението и да 

бъдат назначени секционните избирателни комисии при условията 

на непостигнато съгласие, съобразявайки се с изискването на закона 

за спазване на съотношението в Народното събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с 

предложението на господин Войнов за редакция в проекта на 

решение в правното основание? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Какъв е проблемът? Става въпрос за три 

секции, обърнете внимание, какво спорове водим, и то по отношение 

на една от тези три. Тук проблемът е принципен според мен.  

Не може да се гласува по отношение в консултациите кой, 

независимо как ме скимнало това в главата, а после да твърдим, че 

има съгласие. Това е грубо процесуално нарушение,  поради което 

само на това основание трябва да се върне обратно. 

И какви са тези дълги  разсъждения оттук нататък?! Не може 

да допускаме своеволия при водене на консултации! Какви са тези 

гласувания и какво? Пет към едно, десет към едно…! 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ние обсъждаме жалба срещу решение 

на РИК, не обсъждаме какво е ставало на консултациите. 

Да, съгласен съм, не може. Само че ние не отменяме 

консултациите, а спорим върху това дали да отменим едно решение, 

има ли причина да го отменим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев, за дуплика. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Господин Томов! Освен подредбата на 

едни числа в едни таблица има и една юридическа терминология и 

тя се нарича „сложен фактически състав“. Сложният фактически и 

юридически състав е една поредица от факти и ако единият факт е 

нарушен, няма как последният факт – решение на някаква си 

районна избирателна комисия да бъде интегритетна, 

законосъобразна. 

При първия нарушен факт сложният юридически факт стана 

незаконосъобразен. Това имах предвид. А числата, че ги подреждаме 

в едни таблички и може да си ги гледаме, и да си ги въртим отляво и 

отдясно, е друга работа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания, или да подложа на гласуване предложението на 

господин Войнов за изменение в мотивите на проекта на решение, 

както беше представено от него. 

Моля да гласуваме предложението на господин Войнов за 

изменение в мотивите на проекта на решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

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

6 (Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Севинч Солакова, Цветозар Томов). 

Това предложение не събра необходимото мнозинство. 
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Подлагам на гласуване проекта на решение, както е 

представен от докладчика. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 7 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова); против – 7 (Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов). 

Решението е с № 1759-НС/13.03.2023 г. при условията на 

отхвърляне. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, гласувах против, тъй 

като ние очакваме районните избирателни комисии да спазват 

плътно съотношение при назначаване съставите на секционните 

избирателни комисии, при положение че самите ние не спазваме 

това при назначаване съставите на районните избирателни комисии 

и допускаме парламентарно представени партии да нямат 

представители в ръководствата на комисиите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: От дневния ред ни 

остана една точка – шеста: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ОИК. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам искане за изплащане на 

възнаграждение, което вече е минало на доклад през залата на 9 март 

2023 г. Искането е било с вх. № МИ-27-23/28.02.2023 г., докладвано 

е и е прието решение за изплащане на 2 март 2023 г., но преди 

извършване на плащането с вх. № МИ-27-23-1/07.03.2023 г. от 

Общинската избирателна комисия са изпратили документи, които 

удостоверяват, че е допусната техническа грешка – става въпрос за 

ОИК – Бойчиновци, и молят да бъдат коригирани възнагражденията 

на членовете на ОИК – Бойчиновци, за проведено заседание на 

24 февруари 2023 г. и да бъдат съобразно писмото, което ви 
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докладвам, а именно те сочат, че е допусната техническа грешка при 

посочване на длъжностите на двама от участвалите в заседанието 

членове. Е.                И.            Р. е заместник-председател и 

длъжността на      М.    И.     М. не е член, а секретар. 

След извършен преглед отговорните служители от 

администрацията са изготвили на ново счетоводна справка, а 

именно, че проведеното заседание на 24 февруари 2023 г., на което 

са присъствали двама заместник-председатели, секретар и 4 членове, 

както и председател, сумата е за 448,21 лв. ведно с осигурителните 

вноски, като има и контролен лист за законосъобразността за 

изплащане на тази сума със забележка, че е изготвена коригирана 

справка поради техническа грешка в поставеното искане на ОИК – 

Бойчиновци. 

Предвид посоченото и доклада ми ви предлагам да отменим 

протоколното решение от 2 март и да приемем ново за изплащане на 

възнаграждението съобразно настоящия доклад и за сума по 

настоящия доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, правя 

предложение по време на консултациите всички участници да бъдат 

уведомени да не се допуска внасяне на предложения за състави на 

секционни избирателни комисии, които не са регистрирани в 

деловодството на Централната избирателна комисия. 

Правя това предложение с оглед на извършена проверка на 

предходни избори, когато се оказа, че са получавани на някакви 
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мейли предложения за състава на СИК-ове, въз основа на които 

ЦИК е взимала решение. 

С нужното уважение към институцията ЦИК, както ние 

уважаваме всички останали органи, така да изискваме към нас 

отношение като към държавен орган. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Изцяло подкрепям това предложение – 

да го обявим в началото на консултациите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като стана въпрос за 

консултациите, които ще се проведат утре, обръщам внимание, че по 

писмото, което колегата Томов докладва за сведение и приключи 

доклада си, има едно предложение от Министерството на външните 

работи. Считам, че не може в хода на консултациите да се приемат 

предложения за увеличаване броя на секционни избирателни 

комисии по отношение численост. Винаги съм застъпвала това 

мнение, доколкото знам, такива са били и решенията на Централната 

избирателна комисия. По изключение се е допускало това. 

Тъй като ние имаме такова предложение, което се докладва за 

сведение, предлагам ви, и ако колегата докладчик не възразява, сега 

да го разгледаме и да приемем решение, както приехме и за другите 

по писмото, което докладва. Считам, че не е удачно и не е коректно 

към участниците, а и към работна група „Избори“ и Министерството 

на външните работи с оглед организацията на изборите извън 

страната, да не разгледаме постъпило предложение, в което те сочат, 

че е единствено и го правят след изпращане на писмото си. 

Предлагам да обсъди това, ако Централната избирателна 

комисия счете, че е необходимо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, 

заповядайте по писмото с вх. № НС-04-01-13-9, в което се прави 
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предложение от Министерството на външните работи за 

увеличаване броя на състави на СИК. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: За увеличаване на числения състав в 

две секции в Нидерландското кралство от 5 на 7 човека без 

допълнителни аргументи за тази промяна. 

Не предлагам да увеличим числеността на тези две секции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, само обръщайки внимание 

на това, липсва критерий, по който Централната избирателна 

комисия, ако ще спазваме предложенията на Външно министерство 

с оглед и факта, че те спомагат за организацията и винаги сме 

изхождали от това, че познават по места и така нататък, с наше 

протоколно решение малко назад в заседанието одобрихме и 

приехме за всички секции техните предложения за числен състав. 

Не виждам мотиви за всичките 736 да го направим, а за две да 

не го направим, при положение че те изрично сочат, че са го 

изготвили, след като са изпратили писмото. В крайна сметка 

преценката е на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По това писмо 

господин Томов не предлага увеличение на състава от 5 на 7. 

Има ли друго предложение във връзка с предложението на 

Министерството на външните работи. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз правя предложение да си останат пет. 

(Реплики.) 

Извинявам се, господин Томов, играта на твоите логически 

конструкции, просто няма да мине. Затова изявих твоята логическа 

конструкция. То не е само статии! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, решението, 

което по-рано днес приехме, с което одобрихме броя на членовете на 

секционните избирателни комисии извън страната, за тези две 

секции в Нидерландия сме одобрили състав от по пет членове за 
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всяка една от тях. Когато за всички избирателни секции одобрявахме 

числеността, за тези две секции сме одобрили да бъдат по пет 

членове. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ще помоля, колеги, наистина да 

бъдем коректни в докладите си, защото ние се запознаваме в хода и 

един доклад би следвало да се представя с всички относими факти и 

обстоятелства. 

Когато одобрихме петчленен състав, аз не си спомням да е 

докладвано, че има допълнително предложение от работна група 

„Избори“ за тези две секции. Нека стане ясно по какви критерии как 

ние взимаме решенията си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Дали сме го гласували, кой знае защо се 

появява още едно писмо, в което ми казват, дай да ги увеличим сега 

на 7, обаче не е ясно как да станат тези седем, обаче докладчикът, 

кой знае защо това го промълвява мимоходом и не уведомява ЦИК. 

В това е цялата работа и аз просто потвърдих онова, което сме го 

правили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други доклади? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Когато е в залата, говори нещо друго от 

това, което се говори по телефони с Външно и не се докладва в 

залата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте в точка втора. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам вх. № НС-04-01-26-1 

с днешна дата – пристигнала е информация относно получени с 

вербални ноти съгласия от Република Австрия и от Кралство 

Норвегия. По отношение на Република Австрия, австрийската 

страна дава съгласие за провеждане на парламентарни избори в 

помещенията на българските дипломатически представителства във 
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Вина, като относно провеждане на изборите извън помещенията на 

ДКП, принципно съгласие не дават, но ще се произнесат, след като 

им бъдат посочени точните места и адреси и ще се получи вербална 

нота в тази посока.  

Същата е и вербалната нота на Кралство Норвегия, които 

дават съгласие за местата и адресите на избирателните секции за 

провеждане на изборите на територията на Австрия, като обръщат 

внимание, че там все още следва да се спазват местните 

противоепидемични изисквания и мерки за ограничаване на 

разпространението на корона вирус. Това е докладът ми в тази точка 

– за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По отношение на 

тези две държави, мисля, че в нашето решение е отбелязано под 

условие. 

Господин Томов, във връзка с доклада на колегата Стоянова, 

как разбират избирателите, че вече не е под условие? Този въпрос 

исках да поставя. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, поради това че в Решение 

№ 1749 избирателните секции в Кралство Норвегия са обявени под 

условие, че ще се получи съгласие на приемащата страна, предлагам 

да качим съобщение на интернет страницата на ЦИК, с което да 

обявим, че след получаването на това съгласие това условие вече е 

отпаднало за тези секции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Господин Димитров, заповядайте в Административни 

преписки. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. Колеги, с три 

последователни писма с вх. № НС-07-25/07.03.2023 г. и от днешна 

дата са постъпили три части от Инструкцията за ползване на 

криптографския инструмент. Докладвам за сведение. Ще прибавим 

преписката към папката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Томов, в точка втора. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам за сведение писмо с 

вх. № НС-04-01-13-10/13.03.2023 г. Писмото е от работна група 

„Избори“ към Министерството на външните работи и в него се 

изброяват основанията, които Министерството вижда и които са 

пречка за образуване на избирателна секция в град Манама, 

Кралство Бахрейн. В момента го докладвам за сведение и 

запознаване. Ще го върна на доклад, за да вземем решение приемаме 

ли тези мотиви или не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отново странни, противоречиви 

твърдения, които чух в момента. Докладва ни се нещо за сведение в 

Бахрейн и така нататък. 

Проблемът е утре ще има ли секция в Бахрейн или няма да 

има? Очевидно, няма да има, само че въпросът е защо сега Външно 

ми праща обосновка на това, което няма да има. Ето това е 

организационният въпрос. И бюро „Избори“ от Външно си прави 

пак каквото си иска и не си гледа Изборният кодекс, а някой ги 

докладва просто за сведение, а ЦИК не взема никакво отношение по 

организационни въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колега Чаушев, Външно беше 

направило предложение тази секция да не се открива, което беше 

представено пред Комисията, когато обсъждахме Решение № 1749 и 

не беше прието от Централната избирателна комисия. 
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Това е второ предложение на Външно министерство, където 

са изброени допълнителни аргументи, с които искат да обосноват 

това, че не са в състояние да образуват такава секция в Бахрейн. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нещо обяснявах за фактически състави. 

Колегата, естествено, не може да го разбере. Но ако е направено 

едно предложение и е взето решени, очевидно има друг факт, който 

в момента ми се докладва пак за сведение, но това са два различни 

факта. Точно това питам: утре ще имам назначаване на комисии, 

защо днес ми се появява този нов факт. Ето това е организационният 

въпрос, за който говорех, господин Томов. И то не само по телефона 

да се чудим как да си измиваме, така да се каже, с текстове 

определен тип действия, а просто трябва да се каже ясно: не искаме 

секция в Бахрейн. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, като гледам 

писмото на Министерството на външните работи, което току-що 

докладва господин Томов, мотивите им са същите както в 

предложението преди вземане на Решение № 1749, доколкото си 

спомням. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това, което потвърждава мнението 

ми, че след като веднъж сме запознати с мотивите, не е необходимо 

и много време да се отделя, освен ако не търсим някакъв проблем с 

утрешните консултации, може за вземем решението още сега.  

Днес сме получили писмо с потвърждение на мотивите от 

Външно министерство. Не може по този въпрос да имаме време да 

се запознаваме, а по въпроси, свързани с искания от Външно 

министерство на 11 март, с посочване, че те са създали организация 

за 11-и и 12-и за работа в Министерството, за да не се забавят 

сроковете и да могат законосъобразно да свършат работа във връзка 

с организацията на изборите, ние в понеделник да научаваме, че сме 

получили с приемо-предавателен протокол дискове и след това в 
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понеделник те да бъдат предадени на Външно министерство като 

избирателни списъци, а по чл. 31, ал. 2 избирателните списъци се 

правят от Външно министерство и се уведомява ГД ГРАО, за да 

извади тези лица от избирателните списъци в страната, за да не 

бъдат дублирани. Ние не прилагаме закона, а от кого имаме 

претенции и искаме той да бъде изпълняван? Затова говорим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

отношение на предложението на Министерството на външните 

работи, господин Томов, какво е Вашето предложение? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Мисля, че ако съществува в мотивите 

на Външно за невъзможност да се организира секция в Бахрейн 

трябва да приемем това като факт. Имало е и други случаи, когато 

секции, които има защо да ги има, не сме в състояние да образуваме. 

Това, което бих предложил на Комисията, е да приемем 

решение, с което да заличим тази секция. Очевидно е от това писмо, 

че няма кой да я организира. 

Мога да го направя и сега. Стори ми се по-уместно, първо, да 

го докладвам за сведение, за да има време всички да помислим. Аз 

не виждам практическа възможност тази секция да се случи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения 

има ли? 

Предложението на господин Томов е да се извърши 

изменение на Решение № 1749, като се заличи разкриването на 

избирателната секция в Бахрейн. 

Колеги, има ли други предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението на господин Томов. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 7 (Димитър Димитров, 

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

Росица Матева, Цветозар Томов); против – 6 (Георги Баханов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева). 

Това предложение не събра необходимото мнозинство. 

Решението е № 1760-НС/13.03.2023 г. 
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Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре, 

14 март 2023 г., от 11,00 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 19,30 ч.) 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенографи: 

Силвия Михайлова 

 

Стефка Аличкова 

 

 

 

 

 


