
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 331 

 

На 15 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно определяне на Изпълнител по 

обществена поръчка с предмет: „Възлагане на организацията и 

технологията на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК 

от гласуването, включително от машинното гласуван, и издаването 

на Бюлетин на ЦИК на технически носител за резултатите от 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Димитър Димитров 

2. Проект на решение относно регистрация на „Галът 

Интернешънъл Болкан“ АД като агенция, която ще извършва 

проучване „на изхода“ в изборния ден в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

3. Проекти на решения относно регистрация на наблюдатели. 

Докладват: Гергана Стоянова, Красимир Ципов, 

Ерхан Чаушев 

4. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева, Елка Стоянова, 

Гергана Стоянова 

6. Гласуване извън страната. 

Докладват: Цветозар Томов и Елка Стоянова 
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7. Проект на решение относно промяна в състава на РИК. 

Докладва: Гергана Стоянова 

8. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Цветанка Георгиева, Силвия 

Стойчева, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, 

Любомир Георгиев, Красимир Ципов, Севинч 

Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 14,20 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Десет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на 

заседание. 

Колегата Матева отсъства, тъй като е на дело във Върховния 

административен съд. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като съм получила преписките 

почти по време на заседание, моля да ме включите в дневния ред с 

доклад в Административни преписки и Доклади по дела, жалби и 

сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

ви следния проект на дневен ред: 
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1. Проект на решение относно определяне на изпълнител по 

обществена поръчка с предмет: Възлагане на организацията и 

технологията на компютърната обработка с докладчик господин 

Димитров. 

2. Проект на решение относно регистрация на „Галът 

Интернешънъл Болкан“ АД като агенция, която ще извършва 

социологическо проучване с докладчик госпожа Георгиева. 

3. Проекти на решения относно регистрация на наблюдатели 

с докладчици  госпожа Стоянова, господин Ципов и господин 

Чаушев. 

4. Медийни пакети с докладчици господин Димитров. 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици колегите: 

Матева, Елка Стоянова и Гергана Стоянова. 

6. Гласуване извън страната с докладчици господин Томов и 

госпожа Елка Стоянова. 

7. Проект на решение относно промяна в състава на РИК с 

докладчик госпожа Стоянова. 

8. Доклади по административни преписки с докладчици 

колегите Матева, Димитров, Войнов, Георгиева, Стойчева, 

Стоянова, Георгиев, Ципов, Солакова и Ганчева. 

Имате ли предложения по дневния ред? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля да ме включите в Доклади по 

дела, жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме 

дневния ред. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

 

Започваме с точка първа: 
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ВЪЗЛАГАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ТЕХНОЛОГИЯТА НА 

КОМПЮТЪРНАТА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ В РИК И В ЦИК 

ОТ ГЛАСУВАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ МАШИННОТО 

ГЛАСУВАН, И ИЗДАВАНЕТО НА БЮЛЕТИН НА ЦИК НА 

ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в моя папка има пълните 

документи по обществената поръчка за преговорите и процедурата 

по договаряне без предварително обявление с предмет: „Възлагане 

на организацията и технологията на компютърна обработка на 

данните от РИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на 

ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г.“. 

Ако отворите папката, ще видите, че там има в PDF формат 

копие на всички документи. От тях важните, които смятам кратко да 

ви представя, са протоколите от работата на комисията и 

проведената среща, която беше кратка, тъй като нямаше спорни 

теми. Около половин час продължи обсъждането. Имаше бележка 

относно номерацията на точките в договора, тъй като там имаше 

малък пропуск, произведен от една редакция.  

В преговорите участваха назначената от наша страна с 

решение на председателя комисия в състав: аз, Емил Войнов, 

Любомир Георгиев, Р. Ц. и външният експерт Борислав Цветков; от 

страна на „Информационно обслужване“ АД – господин Ивайло 

Филипов, госпожа П. Б., която е ръководител на отдел „Правен“ в 

компанията, и господин С. – директор, дирекция „Системна 

интеграция и иновации“. 

Отразени са основните моменти от тези преговори. В част от 

преговорите обсъдихме въпроса каква ще бъде схемата на доставка 
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на апаратите и устройствата, с които ще се извършва 

видеонаблюдение. Оказа се, че те са универсални.  

Колеги, предлагам с протоколно решение да утвърдим 

доклада за резултатите от работата и по този начин да упълномощим 

председателя на Централната избирателна комисия да подпише 

доклада, който представя комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма. 

Моля да одобрим така представения доклад, като приемем 

работата на комисията, която беше назначена, за провеждане на 

обществената поръчка относно възлагане на организацията и 

технологията на компютърната обработка на резултатите от 

гласуването в изборите на 2 април 2023 г. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За да довършим процедурата по 

избор на изпълнител, предлагам да вземем решение текстът, на 

което е в моя папка, и с това решение да определим за изпълнител на 

обществената поръчка „Информационно обслужване“ АД. 

Имаме основание, имаме проект на такова решение, мотиви и 

определяме за изпълнител на обществената поръчка 

„Информационно обслужване“ АД по уникален номер на поръчката 

– № 04312-2023-0004, публикуван в Регистъра на обществените 

поръчки. 

С това решение ще възложим на „Информационно 

обслужване“ АД да извърши дейността, по която ще подпишем 

договор. Решението трябва да се добави към документацията в 

ЦАИС ЕОП. 

Предлагам да гласуваме решение, с което да определим 

изпълнителя след проведените успешни преговори. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

изказвания по проекта на решение или предложения, ако имате по 

текста? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1767-НС/15.02.2023 г. 

 

Преминаваме към втора точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

„ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД КАТО АГЕНЦИЯ, 

КОЯТО ЩЕ ИЗВЪРШВА ПРОУЧВАНЕ „НА ИЗХОДА“ В 

ИЗБОРНИЯ ДЕН. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги,  постъпило е 

заявление с вх. № 1 от 13.03.2023 г. от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 

БОЛКАН“ АД, представлявано от Първан Симеонов, чрез 

пълномощника Цветана Паликарска, за регистрация като агенция, 

която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден 

в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

състояние от 09.02.2023 г., издадено от Агенцията по вписванията; 

пълномощно от Първан Симеонов в полза на Цветана Тодорова 

Паликарска; инструкция (методика) за извършване на проучване „на 

изхода“ (exit-poll) в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); 

списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на 

245 анкетьори, както и номерата на избирателните секции, извън 

които ще се осъществява анкетирането, като списъците са 

представени и на технически носител; кратка презентация на опита 
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на дружеството за провеждане на социологически проучвания „на 

изхода“ (exit-poll). 

Извършена е проверка на предложените лицата, която 

установява, че всички предложени 245 лица отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс и на наше Решение № 1743-НС от 

08.03.2023 г.  

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

на Централната избирателна комисия да 

„РЕШИ: 

Регистрира „Галъп интернешънъл Болкан“ АД като агенция, 

която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

Регистрира като анкетьори предложените от Агенцията 245 

упълномощени лица съгласно списък, приложен към настоящото 

решение. 

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението № 1768-НС/15.03.2023 г. 

 

Преминаваме към трета точка: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение относно регистрация на наблюдатели от сдружение 
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„Платформа за местно развитие“ за участие в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е заявление с вх. № 13-1 от 14.03.2023 г. от 

сдружение „Платформа за местно развитие“ от Павлина 

Костадинова Чолева, упълномощена от представляващата 

сдружението, регистрирано с Решение № 1757-НС от 13.03.2023 г. 

на ЦИК като българска неправителствена организация за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи, 4 

броя декларации по образец (Приложение № 35-НС); списък с 

имената и единния граждански номер на изрично упълномощените 

от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като 

наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в 

електронен вид на технически носител в excel формат.  

Пълномощно от представляващия сдружението в полза на 

Павлина Чолева е налично в преписката за регистрация на 

сдружението по Решение № 1757-НС.  

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели, се установява, че към датата на 

регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс. 

Предвид тези обстоятелства и констатацията, че са 

представени всички необходими документи и вследствие резултата 

от проверката, на основание посочените в проекта на решение 

правни основания от Изборния кодекс и Решение № 1607-

НС/09.02.2023 г. на Централната избирателна комисия, предлагам да 

вземем решение, с което Централната избирателна комисия да 

регистрира като наблюдатели за страната 4 упълномощени 

представители на сдружение „Платформа за местно развитие“ с 

посочени имена и ЕГН-та. 
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Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им бъдат издадени удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана 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 № 1769-НС/15.03.2023 г. 

Следващ докладчик – господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, постъпило е заявление с вх. 

№ 9-4 от 14.03.2023 г. от сдружение „Земеделски младежки съюз“, 

представлявано от Нели Генова Делгянска, чрез пълномощник 

Мария Димитрова Иванова, регистрирано с Решение на ЦИК 

№ 1747-НС/09.03.2023 г. като българска неправителствена 

организация за участие с наблюдатели в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от 

представляващия Нели Генова Делгянска в полза на Мария 

Димитрова Иванова; пълномощно от представляващия Нели Генова 

Делгянска, в полза на 16 лица, представители на сдружението; 

декларации по образец 16 броя; списъци с имената и единните 

граждански номера на изрично упълномощените от сдружението 

лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в 

изборите за народни представители.  

В заявлението и в списъците на упълномощените лица са 

предложени 16 лица за регистрация като наблюдатели в страната. 

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че 

към датата на регистрацията 15 лица отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс, а за 1 лице са установени несъответствия. 
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На съответните основания от Изборния кодекс и Решение № 

16-07/09.02.2023 г. на ЦИК ви предлагам следното 

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира като наблюдатели 15 упълномощени 

представители на „Земеделски младежки съюз“ както следва – 

посочен е списък на 15-те лица със съответните ЕГН. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им бъдат издадени удостоверения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, 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. 

Решение № 1770-НС/15.03.2023 г. 

Следващ докладчик – господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви проект за 

регистрация на наблюдатели от сдружение „АД унитатем“ с вх. № 5-

4 от 14.03.2023 г. То е вече регистрирано. 

Представени са необходимите документи за регистриране 

като наблюдатели в страната на 9 упълномощени представители на 

сдружението. 

Извършена е проверка. От проверката е установено, че 8 лица 

отговарят на изискванията на Изборния кодекс, за едно има 

несъответствие, поради което предлагам да регистрираме като 

наблюдатели за страната 8 упълномощени представители на 

сдружение „Ад унитатем“ със съответните им имена, които да се 

впишат в публичния регистър. 

На регистрираните лица да се издадат съответните 

удостоверения. 

Предлагам да гласуваме този проект на решение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1771-НС/15.03.2023 г. 

 

Продължаваме с четвърта точка: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, имаме три договора и едно запитване. 

Започвам със запитване, постъпило от Off news за медийния 

пакет на НДСВ. Стойността на запитването е 3 600 лв. с ДДС. Има 

такава наличност в медийния пакет. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим запитването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на  

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам на вашето внимание за 

одобрение договор, сключен между ПП „Консервативно обединение 

на десницата“ и bTV „Медия груп“.  

Договорът е на стойност 7 621,06 лв. с ДДС. Приложен е 

доста подробен медиен план. Стойността е налична, това 

остатъчната от пакета на партия КОД. 
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Предлагам да одобрим този договор 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор е сключен 

между ПП „Българско национално обединение“ – БНО, и 

„СЕЛЕВКИДИ“ ЕООД, които поддържат сайта Razkritia.com. 

Стойността на договора е 10 560 лв. с ДДС. Осем платени 

публикации включва медийният план.  

Предлагам да одобрим договора Сумата е налична в 

медийния пакет на БНО. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в докладите си досега 

пропуснах да съобщя входящите номера на последните два доклада: 

вх. НС-24-100 и вх. № НС-24-99 – първият договор, който 

гласувахме. 

С вх. № НС-24-101/15.03.2023 г. е следващият договор, който 

сключва ПП „Национално обединение“. Отново е със същия 

изпълнител, но е за Goreshto.net. Стойността на договора е 4 320 лв. 

с ДДС. Сумата е налична в медийния пакет на БНО. 

Предлагам да одобрим договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният за днес доклад в тази 

точка е с вх. № НС-24-97. Постъпил е за одобрение договор, 

сключен между ПП „Национално движение за стабилност и възход“ 

и Телевизия „Евроком“. Към него е приложен медиен план. 

Стойността на договора е 2 400 лв., които са налични в пакета на 

НДСВ.  

Предлагам да одобрим и този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, информирам ви, че 

бях на заседание по делото с П. С., като представляващ гражданско 

сдружение, във връзка с искане по Закона за достъп до обществена 

информация и обжалване решението на Централната избирателна 

комисия да не бъде предоставена, тъй като не е такава по смисъла на 

закона. Делото беше разгледано и обявено за решаване. Когато има 

решение, ще докладвам. 

Връщам на доклад определението на Административен съд – 

София-град, по адм. дело № 2283/2023 г., с което се прекратява 
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производството по делото и се изпраща преписката на Централната 

избирателна комисия за произнасяне в законоустановения срок. 

Както докладвах, това определение може да бъде обжалвано 

и от Централната избирателна комисия, но тъй като вече е 

обжалвано от ОИК – Столична, която е страна в това производство, 

и поради грешка или опущтение на съда са преценили, че ЦИК е 

страна в това производство. 

Предлагам ние да не го обжалваме и да изчакаме 

произнасянето на Върховния административен съд по жалбата на 

ОИК – Столична. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания или други предложения. 

Ако няма други предложения, моля за протоколно решение 

да не се обжалва определението на съда. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана 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. 

Следващ докладчик – госпожа Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило по 

електронната поща писмо с вх. № НС-20-43/15.03.2023 г., което е със 

заглавие: „сигнал за нарушение на член на РИК – Плевен“. 

Писмото е изпратено от госпожа Соня Колтуклиева, в което 

се казва: „На вниманието на Централната избирателна комисия 

относно нарушение на Изборния кодекс от член на РИК – Плевен“. 

В съдържанието на писмото е написано, че от публикации в 

социалната мрежа „Фейсбук“ става ясно, че член на РИК – Плевен, 

грубо нарушава Изборния кодекс, като участва в акции с цел 

предизборна пропаганда за посочен политически субект, 

регистриран за участие в изборите. 
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Към това писмо са приложени разпечатки от фейсбук профил 

на господин Иван Иванов и публикувани там снимки.  

Припомням, че на вчерашно заседание докладвах писмо, в 

което, предполагам същият този господин И. И., беше отразен като 

лице за контакт, пак във връзка с такова твърдяно нарушение, като 

беше посочено, че е видно от публикации в социалните мрежи, по-

конкретно „Фейсбук“. По тази причина и предвид това, че 

предизборната кампания в социалните мрежи не се контролира от 

Централната избирателна комисия и с оглед на изложените 

обстоятелства ви докладвах писмото за сведение.  

По същия начин докладвам и настоящото писмо също за 

сведение, като допълвам доклада си, че независимо от тези 

обстоятелства, във вчерашния ден Централната избирателна 

комисия с протоколно решение реши да изпрати към районните 

избирателни комисии писма, в които им заостря вниманието на това, 

че основно задължение на членовете на районните избирателни 

комисии е да не участват в предизборни агитации, както и че същите 

имат статута на длъжностни лица по смисъла на Наказателния 

кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, мисля, че сме 

сезирани с жалба или сигнал, не разбрах точно какво, от госпожа 

Колтуклиева. Мисля, че това е порочна практика, която се 

осъществява видно от снимковия материал – членове на РИК, на 

СИК да участват в предизборна кампания. Считам, че Централната 

избирателна комисия трябва да вземе крути мерки такива прояви да 

бъдат прекратени още в зародиш. 

Учудвам се на становището на докладчика, че следва да 

остане това за сведение. Ако тръгнат всички членове, председатели 

и секретари на районни избирателни комисии на различни партии – 



16 

не говоря за конкретна партия, да правят агитации, кога ще си 

вършат работата и какъв независим орган са! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Съгласна съм с докладчика, че 

вчера по повод подобен сигнал ние сме изпратили писмо – 

съжалявам, не съм била в залата, и поставих въпроса извън 

микрофон в началото на заседанието по повод това, че видях 

публикации в медии с твърдения за предизборна агитация от член на 

РИК, и попитах дали е минавало такова нещо през Комисията, дали 

ние знаем. Да, изпратили сме писмо, като сме обърнали внимание на 

РИК – Плевен. 

Колеги, категорично възразявам – повечето жалби и сигнали, 

които минават, ние ги приемаме за сведение, което обезсмисля и 

нашата работа. Още повече, в годините назад, винаги казваме: 

медиите са партньор, когато Централната избирателна комисия 

произвежда изборите и така нататък. Сега в момента главен 

редактор ни е сезирал – госпожа      К.,     като сочи, че има 

нарушение на Изборния кодекс от       А.             С.          С., член на 

РИК в 15 МИР – Плевен, и ние ще приемем сигнала за 

сведение, което е абсурдно по мое мнение. 

Аз лично предлагам пък да поискаме становище от господин 

А.     С.    С. за твърденията дали е извършвал предизборна агитация, 

както и повторно да помолим РИК – Плевен, във връзка с 

вчерашното ни писмо – какво се е случило, защото, мисля, че 

Централната избирателна комисия, въпреки че съобразно Изборния 

кодекс няма правомощия да регулира „Фейсбук“, тъй като не е 

медийна услуга по смисъла на закона, ЦИК обаче все още, 

доколкото ми е известно, контролира районните избирателни 

комисии и спазва за прилагането на Изборния кодекс. 

Считам, че да извършваш предизборна агитация в полза на 

която и да е политическа партия или субект, който участва на 

предстоящите избори, все още по Изборния кодекс е нарушение. И 
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ние, когато сме сезирани с такъв сигнал, трябва да положим всички 

усилия, без значение за коя партия става дума, без значение за кой 

член на РИК става дума, да не допуснем такива неща. 

В тази зала е имало много дебати по повод как, когато 

районните избирателни комисии не изпълняват указанията на 

Централната избирателна комисия, не изпълняват някакви 

разпоредби на закона, ние дори сме стигали да дебатираме… (Шум.) 

Очевидно е, че колегите си говорят и не проявяват интерес 

към жалбата. Аз мога и да спра с изложението си. Благодаря. 

Приключвам със становището си.  

Очевидно е, че ЦИК не желае да разглежда жалби за 

нарушения от членове на РИК за предизборна агитация, без 

значение кой ги изпраща. В случая става въпрос за журналист, за 

главен редактор. Който и да ги изпрати, считам, че такъв сигнал е 

сериозно нарушение на Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

други изказвания или предложения. Няма. 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ганчева да 

се изискат писмени обяснения от господин Александър Стефанов 

Станев, член на РИК в 15 МИР – Плевен, както и становище на РИК 

във връзка с изпратеното вчера писмо по доклада на колегата 

Стоянова – не мога да цитирам в момента изходящия номер. Той ще 

се посочи в писмото. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 3 (Гергана 

Стоянова, Любомир Георгиев, Цветозар Томов). 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В тази точка ще докладвам нещо 

като половин сигнал. Вече докладвах писмото от СЕМ, в което на 

практика има двоен сигнал – единият е за участието на господин 
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Расате в БНТ 1, програмата „Панорама“ на 10.03.2023 г., но в 

изпратеното писмо-сигнал се обръща внимание, че на предизборен 

дебат на същата дата по програма „Христо Ботев“ в БНР отново 

господин Расате е използвал език, който е необичаен. В случая 

говорим за много кратко участие. Това, което БНР ни е изпратило, 

всъщност представлява 1 минута и няколко секунди, в които 

акцентът се поставя върху това, че циганите не се интересуват от 

читалища, книги и други културни занимания – 12,48 ч., както и че 

се е настанила – знаете, че той воюва с либералната идеология – 

„педераска“, „джендърска“, „ненормална“ културна ориентация. 

Това също е едно изречение: 12,28 – 12,29 ч.  

И двата записа са в папката ми. Може да ги изслушате. 

Имам колебание заради много краткото участие в този дебат 

и много кратките фрагменти, който съм прослушал, поради което 

вчера се въздържах да предложа две решения. Освен това, вече 

веднъж сме го наказали за участието му в БНТ, въпреки че, разбира 

се, според разпоредбите на Изборния кодекс – чл. 183, ал. 4 би 

трябвало да санкционираме всяко решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, време за 

запознаване.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам част от този сигнал, 

подаден с вх. № НС-20-35, да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз подкрепям, доколкото законът 

така или иначе обезоръжава ЦИК в тази административно-

наказателна процедура – дали главният юрисконсулт след това ще го 

накаже или не, въпросът изобщо не стои. За мен е по-важно в 

рамките на заседанието да се получи категоричното становище на 

ЦИК в такива случаи, че не ги приемаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Аз, доколкото разбирам, предложението 

на докладчика е частта с участието в БНР да остане за сведение, тъй 

като за участието в БНТ вече сме взели решение. 

Тъй като е изготвен проект на решение, аз подкрепям да бъде 

санкциониран и за участието му в БНР и да бъдем последователни в 

действията си – когато има установено действие от кандидат, което 

нарушава добрите нрави, да установяваме нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други изказвания? 

Колеги, имаме представен проект на решение. Може би само 

да се направи корекция, тъй като е допусната техническа грешка в 

чл. 183, ал. 4, а не ал. 3. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

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

2 (Любомир Георгиев, Цветозар Томов). 

Решението е № 1772-НС/15.03.2023 г. 

Следващ докладчик – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви    жалба      от  

В.     А., председател на ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И 

САМО ИСТИНАТА с вх. № НС-10-18-1/15.03.2023 г. 

Адресирана е до председателя на Централната избирателна 

комисия. В жалбата си той сочи, че с изпратен на електронната поща 

на ЦИК от 2 март 223 г. имейл е поискал информация по ЗДОИ 

относно актуализация на избирателните списъци, по които ще се 

извършва гласуването на изборите, съгласно резултата от 

последното преброяване. 

Сочи, че до този момент не е получил нито мейл, нито на 

хартиен носител отговор от ръководената от нас Комисия – от Вас, 

госпожо Председател, което го навежда на мисли и чувства, че тази 

тема се укрива от народа на България умишлено. 



20 

Именно в този ред на мисли се жалва пред нас за бездействие 

от страна на ръководената от нас институция съгласно дадените ни 

права по Конституцията на Република България, като сочи, че в най-

кратки срокове следва да му бъде предоставена информацията на 

хартиен носител. 

Колеги, във връзка с тази жалба припомням, че във връзка с 

писмото, което той сочи и е предмет на жалбата, ние го разгледахме 

на наше заседание и от 6 март има писмо до господин        В.            

А. – ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА, 

на мейла, от който е било получено запитването. Отговорихме му, че 

във връзка с писмо с наш изх. номер от 3 март го уведомяваме, че 

избирателните списъци се съставят по реда на „Глава четвърта – 

Списъци от Изборния кодекс на Република България“, от 

съответните общински администрации и че отпечатването на 

избирателни списъци се извършва от ГД ГРАО. 

Аз имам две предложения, за да удовлетворим господин 

Ангелов и да не си мисли, че Централната избирателна комисия не 

разглежда неговите искания – повторно да му изпратим писмото с 

наш изх. № от 6 март 2023 г., и да изпратим цялата преписка на 

компетентния орган, а именно Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството за преценка дали искат някаква друга 

допълнителна информация да внесат по така направените искания от 

господин Ангелов. 

Изхождам от това, че след като разгледахме и отговорихме на 

господин Ангелов, такива питания, не мога да се сетя по доклад на 

кой от колегите, препратихме и на ГД ГРАО. 

Предложенията ми са две: веднъж – повторно да му изпратим 

нашия отговор и на второ място, да изпратим преписката – 

отпечатването е от ГД ГРАО, въпреки че той иска информация за 

съставяне на списъците, което е от компетентния орган по чл. 323. 

(Реплика.) Не предлагам на кметовете. 
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Засега повторно да му изпратим отговора, тъй като, оставам с 

впечатлението, че той сочи, че не е получил отговор, да изпратим 

повторно отговора от 6 март 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Елка 

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

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

1 (Цветозар Томов). 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, кратък отрицателен вот. 

Нямам нищо против предложението на докладчика, но 

самият въпрос, който ни задава господин Ангелов, е напълно лишен 

от смисъл, освен че е зададен по един доста груб начин – той 

разпорежда на Централната избирателна комисия. 

Би трябвало господинът да е наясно, че избирателните 

списъци не се изготвят по резултатите от последното преброяване на 

населението, за което той иска информация. 

Поради това е невъзможно да се отговори на толкова нелепо 

зададен въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

точка осма:  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Министерството на електронното управление с вх. № НС-04-38 

относно удостоверяване на съответствието на техническите 

устройства за машинно гласуване. С това писмо отново ни напомнят 

какви информационни активи очакват да получат във връзка с 

целите на удостоверяването на съответствието, а също така ни 

изпращат и протокол относно избора на 6 броя машини за гласуване 
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на случаен принцип на теглене на серийните номера, като очакват и 

тези 6 машини да им бъдат предоставени. 

В тази връзка предлагам да вземем решение да изпратим 

писмо до Главна дирекция „Жандармерия“ и до „Карго-партнер“, с 

което да им укажем да бъдат извадени от склада тези шест машини, 

като опишем в писмото номера на машините и те да бъдат получени 

утре в 10,00 ч. от представители на Централната избирателна 

комисия. 

Уважаеми колеги, предлагам двама служители от 

администрацията на Централната избирателна комисия да получат 

машините и това да бъде записано в писмото до ГД „Жандармерия“ 

и „Карго-партнер“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Войнов, като предлагам двамата 

служители от администрацията да бъдат Кирил Пенев и Асен 

Асенов. 

Моля, режим на гласуване машините да бъдат доставени в 

Централната избирателна комисия. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –  3 (Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Севинч Солакова). 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Шест машини са недостатъчни, за да се 

даде генерален извод за годността на всички останали до 10 хиляди 

машини за провеждане на тези избори. Тези шест машини не са 

представителна извадка, както самите те са го написали в 

методиката. 

Методът на случаен подбор не подменя въпроса, че извадката 

трябва според техните текстове да бъде представителна. Освен това 

не знам кой какво ще проверява – дали машини ще се проверяват, 
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или машини с инсталиран софтуер, и то годен за произвеждането на 

настоящите избори със съответните модификации. 

Не знам какво става тук? Във всеки случай това е 

недостатъчно за извод, че в крайна сметка машините са 

удостоверени, пък било то и за съответствие с декларации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да гласуваме 

и писмо до Народното събрание да ни бъде осигурен бус за превоз 

на машините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по писмото? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 4 (Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило още едно 

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

04-37. Писмото е относно видеонаблюдението и видеозаснемането. 

Уведомяват ни, че имат възможност на 16 март, тоест утре, от 

14,00 ч. да представят на членовете на Централната избирателна 

комисия в сградата на Централната избирателна комисия 

техническото средство, чрез което ще бъде извършено 

видеонаблюдението и видеозаснемането. 

Предлагам да изпратим писмо, с което да потвърдим за 

14,00 ч. да бъде представено устройството. 

Колеги, предлагам писмото да остане за сведение и за 

запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с току-що докладваното писмо от Министерството на електронното 

управление във вчерашния ден бяхме информирани от вицепремиера 
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който отговаря за изборите, че това представяне ще бъде направено 

и часът е същият, който е посочен в писмото. Не се налага да се 

променя датата и часът. 

Прекъсвам заседанието, което ще продължи в 16,00 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме 12 

членове – имаме кворум.  

Продължаваме с доклади в точка пета. 

Госпожо Стоянова, заповядайте.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка от днес има две 

жалби с вх. №№ НС-15-139 и НС-15-140. Връщам ги на доклад. 

Докладвах ги преди два дни за запознаване на Комисията с 

уточнението, че ще предложа проект на решение по жалбите и ще ви 

го предложа при хипотезата на Административнопроцесуалния 

кодекс, тъй като страните по жалбата са едни и същи, а 

фактическият състав е еднакъв и обжалваният акт е един и същи и е 

издаден от един и същи административен орган, поради което на 

основание чл. 32 от АПК ви предлагам решение при обединяване на 

преписките.  

Жалбите са от кмета на община Кубрат и от кмета на община 

Самуил срещу Решение № 69/09.03.2023 г. за изготвяне и 

представяне на предложенията на органа по чл. 23 за определяне на 

броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на 

територията на общините от 18 Изборен район – Разградски, и 

Решение № 70 на РИК – Разград, с което е отложено разглеждането 

на проекта за решение по дневния ред на заседание, проведено на 

9.03.2023 г.  

По фактическата обстановка и двете жалби при нас с вх. №№ 

НС-15-139 и НС-15-140 са оспорени тези решения, като по 

отношение Решение № 69 се твърди, че същото е 
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незаконосъобразно. Фактическата обстановка е описана в решението 

и накратко ще ви запозная с нея.  

Решение № 69 е взето на база на предложение за изменение 

на дневния ред на заседанието на РИК – Разград. На 9.03.2023 г. са 

провели заседание, обективирано в протокол 7-НС от същата дата. 

Той е публикуван на сайта на РИК – Разград. Документите по 

преписките са пристигнали в оригинал и в Централната избирателна 

комисия вчера на 14.03.2023 г. Видно е, че на това заседание са 

присъствали 12 от общо 13 членове. По отразения в протокола 

дневен ред – точка 1 до точка 6, се занимават с вземане на решения 

по промени в съставите на СИК, одобряване на предпечатен образец 

на бюлетината, текущи дейности на РИК и не са относими към 

фактическата обстановка по настоящата преписка.  

Точка 7 и т. 8 от дневния ред са отразени в обявения дневен 

ред, като разглеждане на проект на решение за определяне на броя 

на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на 

избирателите с трайно увреждане на територията на община Самуил 

и т. 8 съответно е същата за община Кубрат.  

Точка 9 и т. 10 от дневния ред са били предвидени след 

вземането на решенията по т. 7 и т. 8 за разпределяне на 

ръководните състави на подвижните секционни избирателни кутии 

между партиите и коалициите, съответно за община Самуил и 

община Кубрат.  

Заседанието е протекло при наличие на кворум. При 

обявяването на дневния ред е постъпило предложение от член на 

комисията за промяна на дневния ред, който е предложил вместо да 

се приемат решения по т. 7 и т. 8 за определяне броя на секциите за 

двете общини, да се изпрати писмо до кметовете на всички общини в 

изборния район, с което да им се укаже, предложенията, които се 

представят пред РИК, да бъдат с приложени документи, които 

обективно да отразяват трайните увреждания на гласоподавателите, 

които са подали заявления.  
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Проведено е гласуване и при проведеното гласуване с 9 гласа 

„за“ и три „против“ изменението на дневния ред е прието. 

Комисията е пристъпила към работа. По т. 1 до т. 6 са се произнесли 

със съответните решения. Точка 7 и т. 8 са фигурирали в дневния 

ред, тъй като са постъпили с писма – вх. № 77/06.03.2023 г. на РИК – 

Разград, и вх. № 81/07.03.2023 г. на РИК – Разград. Двете 

предложения на кмета на община Самуил и на кмета на община 

Кубрат са за определянето на броя на ПСИК на територията на 

съответните общини, съобразно подадените заявления.  

В Решение № 69 се разглежда една изцяло нова хипотеза, тъй 

като комисията е взела решение да не разглежда по същество 

постъпилите уведомления от кметовете за постъпилия брой 

заявления и съответно за определяне на брой подвижни секционни 

избирателни комисии на секциите и е предложен изцяло нов 

диспозитив, в който РИК – Разград, задължава кметовете на общини 

в 18.Изборен район – Разград, при представянето на уведомленията 

за подадения брой заявления, с цел определяне на броя на 

подвижните секционни избирателни комисии, към тези уведомления 

да прилагат заявленията на база на които уведомяват РИК, както и 

документите, които лицата, подали тези заявления, са представили 

за да удостоверяват наличието или липсата на трайно увреждане, 

което не им позволява да гласуват в изборна секция.  

Моето становище и по този начин съм подготвила проекта на 

решение, е, че това решение е незаконосъобразно. Съображенията 

ми са, че, на първо място, това решение страда от много сериозен 

порок. В резултат на постановяването на това решение те на 

практика не са изпълнили законовото си правомощие – да определят 

броя на подвижните секционни избирателни комисии в община 

Кубрат, респективно в община Самуил.  

След като прочетох протокола от заседанието, както и самото 

Решение № 69, което също е публикувано на сайта на РИК – 

Разград, не можах да установя на база на какво са обективирали, 

откъде са черпили законово основание, за да установят този ред за 
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допълнително събиране на документи, съответно да задължат 

кметовете на общини да представят тези документи, тъй като 

считам, че тази процедура и ред е определена при надхвърляне 

обхвата на правомощията на районната избирателна комисия, 

описани изрично в чл. 72, ал. 1, точка 1 до точка 29 от Изборния 

кодекс.  

В хипотеза на постъпило уведомление от кмет на съответна 

община, което съдържа всички изискуеми реквизити както по 

Изборния кодекс, така и по наше Решение № 1738-НС/06.03.2023 г., 

районната избирателна комисия действа при обвързана 

компетентност и би следвало да постанови актове, с които да 

определи броя на подвижните секционни избирателни комисии и не 

може да избира решението на даден въпрос. Конкретно тази дейност 

на районните избирателни комисии, това задължение е 

предварително уредено с изрично нормативно предписание, което 

би трябвало да ангажира административния орган и той да го 

приложи фактически и без други аргументи.  

В протокола на районната избирателна комисия няма 

изложени мотиви по отношение на необходимост от изискване на 

такива документи. В самото решение № 69 е записано, че тези 

документи се изискват, за да могат да бъдат установени фактите и 

обстоятелствата по наличието или липсата на трайно увреждане за 

съответен заявител, за да бъде той включен в избирателния списък. 

Като пак казвам, че РИК – Разград е приела, че функциите по този 

контрол са в неин прерогатив и се позовава на чл. 72, ал. 1, точка 1 и 

6 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 89, ал. 2 и с чл. 90, ал. 1 

изречение второ от Изборния кодекс. Считам, че такова позоваване 

би имало относителна тежест и би могло да бъде възприето 

единствено и само когато районната комисия би извършвала 

проверка за това, дали фактически има постъпили минимум 10 

заявления, като този аргумент го излъчим от разпоредбата на чл. 90, 

ал. 1 от Изборния кодекс, където пише, че районните избирателни 

комисии определят броя на ПСИК-овете, когато има подадени най-
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малко 10 заявления. Там е изключено въобще коментирането на 

органа по чл. 23 или друго. В тази хипотеза, в мотивите на 

оспорваното решение на РИК – Разград, е посочен конкретно 

обхватът с диспозитива на постановеното решение и проверка. Те са 

целили извършване на проверка за установяване на наличието на 

трайно заболяване, което представлява пречка на избирателя да 

упражни правото си на глас. Изискани са не само заявленията, но  и 

медицинските документи, прилагани от заявителите.  

Считам, че в този обхват контролът е изцяло възложен от 

чл. 37, ал. 3а от Изборния кодекс и точки трета и четвърта от наше 

Решение № 1738 от 6 март на органа по чл. 23 от Изборния кодекс.  

Считам, че РИК – Разград, е направил неправилен прочит на 

законовите текстове и този прочит не кореспондира с обхвата и 

обема на разписаните в изборния закон правомощия на районните 

комисии.  

Това за мен всъщност представлява съществен порок на 

издадения акт, защото те реализират функции, които са извън 

процедурите по Изборния кодекс, предвидени за районните комисии 

и при липса на съответни правомощия. Затова считам, че Районната 

избирателна комисия в 18.Изборен район е допуснала съществени 

нарушения на принципите на изборното законодателство, като е 

постановила оспореното решение № 69 и считам, че това налага 

отмяна на постановения от нея акт и преписката следва да бъде 

върната за ново произнасяне и то с изрични наши указания за ново 

произнасяне по представените уведомления от кмета на община 

Самуил и кмета на община Кубрат за образуване на ПСИК за 

териториите на тези две общини.  

Това е становището ми по отношение на Решение № 69.  

Становището ми по отношение на оспорването на Решение № 

70, което казва: районната избирателна комисия реши: отлага за 

следващо заседание решаването на въпросите по точки 7, 8, 9, 10 от 

дневния ред“, считам, че то попада в обхвата на дефиницията по 

чл. 21, ал. 5 от АПК, като част от производството по издаване на акт. 
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И тъй като с него не се прегражда законов интерес на 

жалбоподателя, нито се нарушават негови права, нито се вменяват 

задължения, той изобщо не подлежи на обжалване като такова и по 

тази причина в тази част жалбите следва да бъдат оставени без 

разглеждане.  

Затова предлагам на Комисията да се запознае с преписките и 

с изложените от мен аргументи и да постанови решение, с което 

оставя без разглеждане жалбите от кмета на община Кубрат и Кмета 

на община Самуил срещу Решение № 70 от 9.03.2023 г. на РИК – 

Разград, за отлагане разглеждането на проекти на решение по 

дневния ред на заседанието от 9.03.2023 г. и отменя Решение № 69 

от 9.03.2023 г. на 18 РИК – Разград, съответно да бъде върната 

преписката за ново произнасяне, съобразно мотивите изложени в 

проекта на решението. 

Това е предложението ми за решение по казуса.  

Моля, ако нямате коментари, да го гласуваме, ако имате 

коментари, да ги обсъдим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по така представения подробен проект на 

решение във връзка с две жалби.  

Заповядайте, господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, аз няма да подкрепя 

предложението на докладчика и искам да обясня защо. Причините 

да не го подкрепя са свързани не само с конкретния казус, а и с това 

какъв знак бихме дали към районните избирателни комисии тогава, 

когато вземат решения, свързани с проверка на обстоятелства, които 

е необходимо да изяснят, с оглед на техните отговорности по 

отношение на осигуряването на гаранции за законосъобразен и 

честен изборен процес.  

В случая Решение № 69, доколкото виждам от самото 

решение, има диспозитив, съдържащ едно изискване, да се 

предоставят от кметовете заедно с предложенията за разкриване на 
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ПСИК, също заявленията, подадени от гражданите, които се 

нуждаят от тази услуга.  

Аз не виждам никакво основание да считаме, че районните 

избирателни комисии нямат право да искат това, да извършват 

такава дейност, която идва от функциите им, заради които всъщност 

ги има.  

Елка Стоянова цитира това, че позоваването на посочените 

текстове от изборното законодателство в решението би имало 

относима тежест при произнасянето на Районната избирателна 

комисия, би обективирало предпоставките за законосъобразност 

единствено в хипотеза, в която целта с постановеното решение –  

проверка, се отнася до проверка на обективното наличие на 

съответен брой заявления. Но всъщност това е основното, което 

цели тази проверка. Така че в самия текст на мотивната част на 

предложението за решение се съдържа противоречие. Те искат нещо 

сравнително простичко от кметовете – да представят заявленията 

като предложение към предложението им за разкриване на 

избирателни секции. От никъде не следва опит за някаква 

рестрикция от страна на районната избирателна комисия. Тя иска да 

провери тези документи и то не като некомпетентна от медицинска 

гледна точка страна, а според мен въз основа на доста основания, 

които намираха място в публичното пространство, защото има не 

един публичен скандал, съотнесен с образуването на такива секции в 

общините, за които става дума в това решение.  

Пак ще кажа, че даже конкретният случай не е толкова важен. 

Ако ние дадем знак, че избирателните комисии в България нямат 

право едва ли не да искат да проверяват и контролират предложения 

на други органи, как да го отнесем това към нашата дейност като 

Централната избирателна комисия?  

За мен това решение, още повече с указания за задължително 

следване на мотивите в този проект за решение при вземането на 

повторно решение, противоречи на основните неща, които 

изборното законодателство ни задължава да правим като 
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Избирателна комисия да се опитаме доколкото ни стигат силите да 

гарантираме честността на изборния процес. Заради всичко това аз 

няма да подкрепя така предложеното решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз имам само една реплика, ще 

преценя допълнително дали по проекта ще се изкажа. Препоръчвам 

на колегите да не намесваме публичното пространство, където се 

проектират едни становища, изразявани в политически централи, 

защото ние прилагаме закона. И аз предлагам да прилагаме закона, 

когато се произнасяме по жалби, на основание текстове посочени в 

Изборния кодекс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Разбира се, че е така. Именно поради 

това не можем да ограничаваме правото на районните избирателни 

комисии да извършват проверки и да упражняват контрол на 

дейността на други органи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други изказвания 

има ли?  

Аз бих предложила на страница 4 първият абзац малка 

редакция. Докладчикът да погледне и някои дати има, които може 

би са техническа грешка.  

Колеги, ако няма други изказвания или предложения по 

текста, подлагам на гласуване така представения проект на решение, 

като ще се коригират допуснатите технически грешки.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

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

2 (Любомир Георгиев, Цветозар Томов). 

Колеги, решението е № 1773-НС.  
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Продължаваме с точка шеста.  

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.  

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № 04-

01-23-1/14.03.2023 г. Писмото е подписано от господин Костадин 

Коджабашев – заместник-министър на външните работи. Към него е 

приложена заповед на министъра на външните работи Николай 

Милков, с която упълномощава господин Костадин Коджабашев, да 

прави предложения до Централната избирателна комисия за членове 

и резервни членове на секционните избирателни комисии извън 

страната. С това писмо приложено са изпратени диск, изпратен е 

списък с кандидати за членове и за резервни членове на секционните 

избирателни комисии извън страната за изборите за народни 

представители, насрочени на 2 април 2023 г. Като е заявена 

готовността на Министерство на външните работи да предостави 

допълнително кандидати за резервни членове на СИК извън 

страната за секциите, за които няма предложение при консултациите 

между политическите партии. Докладвам го за сведение и предлагам 

да се предостави на екипа, който обработва данните, които ще 

започнат да пристигат от политическите партии след вчерашните 

консултации за попълване съставите на секционните избирателни 

комисии.  

В тази връзка докладвам това, че вчера бяха проведени 

консултациите за попълване на съставите на секционните 

избирателни комисии извън страната с парламентарно 

представените политически партии. Имаше представители на всички 

политически партии, които имаха парламентарни групи в 48-мия 

парламент.  

Консултациите бяха успешни. Стигна се до споразумение по 

всички въпроси, разглеждани по време на консултациите. Подготвен 

е файл с уточнените съгласувани и приети на консултациите 

предложения на политическите партии за членове и за ръководство 

на секционни избирателни комисии. Определихме срок за 
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подписване на документацията от консултациите утре, тъй като днес 

още се готви стенографския протокол. В тази връзка предлагам да 

изпратим на политическите партии и на Министерството на 

външните работи файла, в който са обобщени резултатите от 

консултациите, с цел да ги улесним при подаването на информация 

за своите представители. Този файл е подготвен. Предлагам с 

протоколно решение да решим да бъде предоставен на 

политическите партии и Министерство на външните работи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с таблицата, която е в резултат на консултациите, които вчера 

бяха проведени? Аз ще допълня колегата Томов, да изпратим 

таблицата на вниманието на партиите и коалициите, които бяха на 

консултациите, за тяхно улеснение. Но предвид сроковете в 

Изборния кодекс и задължението на ЦИК не по-късно от 20 март да 

назначи съставите на секционните избирателни комисии и с оглед 

необходимостта от извършване на проверка на предложените лица 

за членове на секционни избирателни комисии, таблицата да бъде 

върната с нанесените предложения, поименните предложения да 

бъдат върнати на Централната избирателна комисия в срок до 

17 март до 12,00 ч., за да може в следобедната част да бъде 

извършена и проверката относно това, дали не са налице някои от 

качествата по чл. 3, ал. 3, тоест едно лице да не участва в повече от 

едно качество в изборите.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Следващ докладчик – госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви въпрос 

гласуване в чужбина с вх. № НС-22-152/15.03.2023 г. Отговорът се 

съдържа във въпрос № 3, затова не предлагам отговор.  
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Въпрос от       Г.      Р. с вх. № НС-22-153/15.03.2023 г. 

Госпожа Райкова иска да разбере начина, по който студентка 

български гражданин обучаващ се гр. Утрехт, Нидерландия да бъде 

член на СИК в същия град или в близост, къде трябва да се 

регистрира или да подаде заявление.  

Колеги, аз няма да предложа отговор на госпожа Райкова, 

поради следните причини, въпреки че приветствам наши студенти да 

са активни и да желаят да обезпечат съставите на СИК извън 

страната. Считам, че Централната избирателна комисия е разгледала 

този въпрос дори мисля по мой доклад, беше на 6 март, като е 

гласувала и въпрос с отговор, който аз не откривам във „Въпроси и 

отговори“, към настоящия момент, след като са проведени 

консултациите и доколкото разбрах, Министерството на външните 

работи има предложения. Не мисля, че на госпожа Райкова можем да 

й помогнем. Затова аз го предлагам за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение?  

Госпожо Матева, заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, това което докладва колегата 

Томов, че е изпратено от Министерство на външните работи, са 

предложенията на Министерство на външните работи за по един 

член във всяка секционна избирателна комисия. Те тепърва ще 

трябва да предложат на незаетите места членове. Така че аз 

предлагам това писмо да бъде препратено на Министерство на 

външните работи по компетентност и да преценят, дали могат да я 

предложат за някое от незаетите места, ако има секции с незаети 

места от партиите и коалициите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения има ли?  

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 
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против - 4 (Димитър Димитров, Красимир Ципов, Йорданка 

Ганчева, Севинч Солакова) 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, гласувах „против“, защото 

считам, че чрез препращане до Министерството на външните 

работи, в момента Централната избирателна комисия не стана ясно, 

че не се изпълняват протоколните решения, които Централната 

избирателна комисия взима и не се качват своевременно въпроси и 

отговори. Защото, ако имаше такъв отговор, там където е гласувано 

на 6 март, нямаше може би госпожа Р. да ме пита.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте в тази точка – Гласуване извън страната.  

Определям госпожа Матева за малко да води заседанието.   

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладът ми е кратък и е за сведение и 

запознаване, тъй като предстои на работна група да бъде гледан. 

Запознайте се с преписка НС-23-69, която е изпратена до 

Централната избирателна комисия във връзка с предстоящото 

организиране на временен комуникационен пост и в него са описани 

необходимите в тази посока действия и се моли за съдействие от 

председателя на Държавна агенция национална сигурност. 

Предлагам във връзка с това писмо и след като го обсъдим на 

работна група да бъдат изпратени писма до Народното събрание и 

до „Информационно обслужване“ АД във връзка с обезпечаването 

на част от дейностите изложени в писмото. И отделно да се прецени 

как Централната избирателна комисия да удовлетвори, ако е налице 

такова  основание, останалите посочени в писмото нужди. За 

сведение и запознаване.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

преминаваме към седма точка от дневния ред.  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА РИК.  

Заповядайте, колега Стоянова.  
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка е проект на 

решение № 1737 за промяна в състава на Районна избирателна 

комисия от 1. Изборен район – Монтана.  

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-

141/14.03.2023 г. е постъпило заявление от             Д.              Л.          

К. за освобождаването му като член на РИК – Монтана. С вх. № НС-

11-30 от 14 март е постъпило предложение от       Т.        А., 

упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – 

Обединение“, на мястото на                 Д.                Л.             К. за 

член на Районна избирателна комисия – Монтана да бъде назначена 

В.               К.              Г. Към предложението са приложени 

декларация по чл. 60, ал. 3, точка 1 и чл. 65 и чл. 66 от Изборния 

кодекс и копие от диплома за завършено висше образование на       

В.        К.        Г. и пълномощно в полза на Т. А. 

Предвид гореизложеното и на основанията посочени в 

проекта за решение предлагам Централната избирателна комисия да 

вземе решение, освобождава като член на районна избирателна 

комисия 12-ти изборен район – Монтана,         Д.         Л.          К. 

с посочено ЕГН и анулира издаденото му удостоверение и назначава 

за член на Районна избирателна комисия 12-ти изборен район – 

Монтана,          В.         К.          Г. с посочено ЕГН. На 

назначения член на районна избирателна комисия да се издаде 

удостоверение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги становище по проекта? Няма. 

Подлагам го на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е с № 1774-НС/15.03.2023 г. 

Преминаваме към осма точка: Доклади по административни 

преписки. 
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В тази точка ще ви докладвам писмо от Софийски градски 

съд, Наказателно отделение по въззивно наказателно частен 

характер дело № 3887/2021 г., с което се изисква справка, дали 

лицето Христо Богомилов Терзийски с посочено ЕГН е кандидат за 

народен представител в бъдещето 49-то Народно събрание.  

Подготвен е отговор на писмото в папката с моите инициали, 

с което информираме съда, че лицето с посоченото ЕГН е кандидат 

за народен представител в изборите за Народно събрание на 2 април, 

като е регистриран с решение № 46 от 27 февруари на Районна 

избирателна комисия, РИК 10 – Кюстендил.  

Има ли предложения и становища по проекта на писмо? 

Няма. 

Моля режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.  

Следващ докладчик – колега Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В моя папка вх. № 07-39 от 

14.03.2023 г. е пристигнало писмо, с което производител на 

оборудване за изборите е предложил услугите си и ни е уверил в 

ниските му цени. Производителят е китайски. За сведение. В моята 

папка може да видите писмото.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик – колегата Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-22-148/14.03.2023 г. от      К.          В., която ни съобщава, че 

има желание да е член на секционна избирателна комисия по време 

на изборите и ни пита към кого трябва да се обърне и каква е 

процедурата за избирането на членовете.  
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Отговорът на поставения въпрос се намира на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия в рубриката 

„Въпроси и отговори“. Затова докладвам това писмо за сведение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик – колегата Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с входящи номера НС-25-10-

1 и НС-25-10-2 от 14.03.2023 г. сме получили междинни отчети за 

излъчване на материалите от разяснителната кампания за периода 

2.10.2023 г. от bTV и от Радио компания Си Джей. За сведение на 

Комисията ги докладвам и за приобщаване към преписката по 

изпълнение на договора.  

С вх. № НС-06-61/15.03.2023 г. е получена преписка от 

Столична община, район „Овча купел“ към която са приложени 

документи, съгласно наше решение, във връзка с отваряне на 

запечатано помещение по искане на разследващите органи. За 

сведение.  

С вх. № НС-22-146/14.03.2023 г. е получено едно обръщение 

от господин А. А., с което той заявява, че притежава качества, които 

му позволяват да подпомага Централната избирателна комисия в 

изборния ден. За сведение го докладвам.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващият докладчик колегата Гергана Стоянова. Заповядайте.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ПВР/НС-9-29-3 от Следствен отдел, Софийска градска 

прокуратура, с което изискват във връзка с посочената преписка да 

бъдат предоставени заврени копия на посочени в писмото 

документи, декларации от избирател и страници към списъка за 

гласуване извън страната. В моя папка е проект на писмо в отговор, 

придружително, с което да изпратим на следователя изисканите 

заверени копия на документи. в моя папка с проектен номер 6221.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по подготвеното писмо? Няма. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

НС-22-151/14.03.2023 г., питане от гражданин относно възможността 

да гласува в България, след като е подал заявление за гласуване в 

чужбина. Докладвам ви го за сведение, тъй като отговор на този 

въпрос и какво е необходимо да бъде предприето от негова страна е 

наличен в секцията на страницата на Централната избирателна 

комисия „Гласуване извън страната“, често задавани въпроси, който 

се явява въпрос № 6.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик – колегата Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам за сведение писмо с вх. 

№ ЦИК-04-20/14.03.2023 г., с което министъра на електронното 

управление с писмо до всички администрации, да се прекрати 

употребата на посочен от него инструмент в сайтовете на 

държавната администрация със съответните мотиви за това. 

Докладвам го за сведение.  

В тази точка докладвам и проект на писмо в папката с мои 

инициали с № 6216 за запознаване и последващо вземане на 

решение до директора на „Информационно обслужване“ АД и до 

районните избирателни комисии във Варна и Ловеч, във връзка с 

определението на районна избирателна квота при предстоящото 

изчисление във връзка с определяне на мандати на независими 

кандидати.  

Предлагам членовете на Централната избирателна комисия да 

се запознаят с предложения текст и да вземем съответните решения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

имате ли? Няма. 
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Колеги, предлагам да прекъснем заседанието за 10 минути за 

проветряване на залата, да се запознаят колегите и после ще 

започнем с гласуването на този проект.  

Прекъсвам заседанието за 10 минути.  

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме 

9 членове. Заповядайте, госпожо Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад писмо с вх. 

№ МИ-15-41 от ОИК – Велинград, в което те ни питат по отношение 

на постъпили при тях сигнали, във връзка с твърдения за наличие на 

конфликт на интереси на общински съветници от Общински съвет – 

Велинград, дали и как да процедират. Принципно намирам питането 

на ОИК – Велинград дори и безпредметно, защото би трябвало 

общинската избирателна комисия да може да съобрази тези неща и 

сама. С оглед това, че са потърсили съдействие от Централната 

избирателна комисия с искане за указания как да процедират, ви 

обръщам внимание на преписката.  

Има ли са едно искане от 6.03.2023 г. с вх. № 198 техен, в 

което са изложени предположения за наличие на конфликт на 

интереси и един сигнал по отношение на друго лице, пак с изложени 

твърдения в сигнала за наличие на интереси и цитираното искане с 

техния входящ номер 198. Вторият сигнал, който е адресиран до тях 

с вх. № 199 са адресирани и до КПКОМПИ.  

Комисията конкретно ни пита как  трябва да процедира в тази 

ситуация. Те считат, че ОИК – Велинград не е компетентен орган за 

установяване наличието или липсата на конфликт на интереси на 

посочените в сигналите лица и ЗПКОМПИ е специален нормативен 

акт, предвид което би трябвало установяването на конфликта на 

интереси да се извършва от специализираните органи с правомощия 

по КПКОМПИ.  
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Питат ни следва ли ОИК – Велинград, като се събере на 

заседание да разгледа подробно описаните по-горе искания и сигнал, 

необходимо ли е изрично произнасяне на ОИК – Велинград с 

решение и в какъв смисъл. И след като са изпратили до КПКОМПИ, 

следва ли ОИК – Велинград да препрати същите по компетентност 

до комисията.  

Подготвила съм проект на отговор до Общинска избирателна 

комисия – Велинград, проектен № 62-30 в папка с мои инициали от 

днес. По отношение на първия въпрос считам, че ОИК – Велинград 

предвид разписаните в Изборния кодекс и в Закона за местното 

самоуправление и местната администрация правомощия, няма как да 

се произнесе по наличието или липсата на конфликт на интереси по 

настоящите две искания и сигнал.  

Освен горното препращането по компетентност на 

КПКОМПИ би трябвало да си го преценят сами, но с оглед факта, че 

искането и сигнала са изпратени от искателя и от подалия сигнала и 

до КПКОМПИ, такова действие от тяхна страна не е належащо. 

Самото писмо от Общинска избирателна комисия – Велинград е в 

моя папка от 13.03.2023 г. Моля да се запознаете с проекта на 

отговор до ОИК – Велинград и ако има бележки да ги отразим, ако 

не да го подложим на гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по така представения проект на отговор до ОИК.  

РОСИЦА МАТЕВА: Моля, за време за запознаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, време за 

запознаване,  после ще върна за гласуване на този проект.  

Следващ докладчик – госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам вх. 

№ НС-03-55/14.03.2023 г. В залата се намират предпечатните 

образци на изборни книжа посочени в това писмо. Предварително 

изпратените за съгласуване ние върнахме на администрацията на 

Министерския съвет, одобрени по два броя от тези образци на 
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изборни книжа, затова тези ще останат при нас. Писмото е за 

сведение.  

Докладна записка ЦИК-09-88/15.03.2023 г., предложение за 

сключване на граждански договори със служители от Народното 

събрание, които да подпомагат Централната избирателна комисия. 

Посочени са дирекциите, чиито служители е необходимо да се 

включат в това подпомагане, с оглед наближаването на датата на 

изборите. Предлагам да изпратим писмото до главния секретар на 

Народното събрание с искане ръководителите на дирекция 

„Информационни и комуникационни системи“, дирекция 

Управление на собствеността“, отдел „Административно 

обслужване“, сектор „Квестори“ да ни предоставят списък на 

служителите, които по-късно по график ще осъществяват дейности 

по подпомагане работата на Централната избирателна комисия. 

Сключените договори от датата на сключването до 14 април 2023 г., 

като за квесторите е само за периода от 2 април до 5 април 2023 г. 

Приложен е и проект на граждански договор, който принципно също 

предлагам да одобрим. А средствата за изплащане на 

възнагражденията по тези договори ще бъдат за сметка на приетата 

план-сметка за изборите по бюджета на Централната избирателна 

комисия. Проектът на писмо е към докладната записка, както и 

проекта на договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания.  

Моля режим на гласуване.  

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

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица 

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

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

постъпилите оферти от А1, „Виваком“ и Yettel до вътрешната мрежа 

имаме качена справка за ползваните услуги по договора от 2021 г. 

към настоящия момент, както и предложените условия в отделните 
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оферти, включително и проект на писмо. Докладвам ви ги за 

запознаване, за да можем да изпратим в кратък срок да ни кажат, 

какви допълнителни преференции могат да предложат на 

Централната избирателна комисия. 

За сведение ви докладвам вх. №НС-05-30/15.03.21023 г. от 

областния управител на област София сме получили информация за 

определените зали за 23-та и 25-та районна избирателна комисия.  

За сведение ви докладвам и писмо от администрацията на 

Министерския съвет НС-03-56/14.03.2023 г. Това е информация за 

определените изпълнители за изработка на изборните книжа и 

материали, както и за печатите на секционните избирателни 

комисии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

докладваното от госпожа Стоянова преди малко писмо до Общинска 

избирателна комисия – Велинград, има ли изказвания. Няма. 

Моля режим на гласуване 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Следващ докладчик – господин Ципов. 

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

59/13.03.2023 г. писмо от община Лясковец. Кметът на общината 

иска разрешение за достъп до запечатани помещения на основание 

наше Решение № 1750 от 10.03.2023 г. да се предостави достъп до 

запечатани помещения за прибиране на изборни книжа и материали 

от изборите за народни представители на 2 април 2023 г. В 

запечатаното помещение има изборни книжа и материали от 

проведени избори за народни представители, членове на 

Европейския парламент, общински съветници и кметове, президенти 

и вицепрезидент за последните пет години.  
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В моя папка от днес ще видите проект на писмо, с което 

уведомяваме, че Централната избирателна комисия ще приеме 

отделно решение за съхраняване на изборните книжа и материали от 

изборите за народни представители, които ще се произведат на 

2 април 2023 г., за което Община Лясковец ще бъде уведомена.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

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

150/14.03.2023 г. Въпрос получен по имейл от гражданина      К.       

А., с което ни поставя въпрос, тъй като на 2 април 2023 г. ще 

отсъства от населеното място, където му е постоянният адрес, ще 

може ли да гласува на друго място, или да му бъде издаден временен 

адрес.  

Колеги, отговорът на поставения въпрос е в рубриката 

„Въпроси и отговори“ на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия, с оглед на това докладвам поставения въпрос 

за сведение. 

Докладвам ви също така вх. № ЦИК-08-110/15.03.2023 г., 

писмо от Комисията за защита на личните данни, с което ни 

информират, че издава бюлетин, който отразява събития и 

инициативи в областта на защита на личните данни както и в 

национален, европейски и световен мащаб, на който се публикуват и 

съответните решения и становища на Комисията за защита на 

личните данни. Докладвам го за сведение. 

Докладвам за сведение и вх. № НС-06-53/09.03.2023 г., писмо 

от община Бургас, придружено със съответната заповед и протокол 
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за осъществяване на достъп до запечатано помещение във връзка с 

искане от страна на ОД на МВР – Бургас. Докладвам го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа едно 

писмо с две приложения до Печатницата на БНБ, да изпратим 

списъка на упълномощените лица за получаване на хартиените 

бюлетини по двама членове на районните избирателни комисии, по 

един представител на областните администрации, съгласно решение 

1644 за осъществяване на контрол и сключения договор с 

Печатницата на БНБ, както и адресите за доставка до областните 

центрове на отпечатаните хартиени бюлетини.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Колеги, в тази точка ви докладвам – с вх. № НС-23-56 от 

10.03.2023 г. сме получили от Държавна агенция национална 

сигурност писмо, в което се казва, че във връзка с предстоящите 

избори е създадена в ДАНС необходимата организация за 

предприемане на допълнителни мерки за гарантиране политическите 

права на гражданите при провеждане на изборите на 2 април 2023 г. 

Сформиран е Оперативен щаб за осъществяване на цялостна 

координация на оперативната информационна, аналитична работа по 

обезпечаване сигурността на изборния процес и са предоставени 

координати на лице, телефон за контакт. Докладвам ви го за 

сведение. Ще бъде съхранявана тази информация в обособена папка 

в деловодството.  
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С вх. № НС 09-74/15.03.2023 г. сме получили заповед № РД-

04-194 от 10.03.2023 г. на административния ръководител градски 

прокурор на Софийска градска прокуратура, във връзка с указания 

относно организация на работа и осъществяване контрол за 

законосъобразност от Прокуратурата при провеждане на избори и 

референдуми. Предоставени са дежурни прокурори и съдебни 

служители за 1-ви и 2 април. Моля да се запознаете. В моя папка от 

днешна дата е и също ще бъде предоставена в обособена папка в 

деловодството на разположение на всички.  

С вх. № НС-00-97/14.03.2023 г. сме получили от 

„Информационно обслужване“ АД списък за достъп за 

демонстрацията на 17 март 2023 г. на системата за компютърна 

обработка, която ще се извърши в Централната избирателна 

комисия. Посочени са осем лица и молят за осигуряване на достъп 

до залата. Ще бъде изготвен списък за издаване на пропуски на 

представителите на „Информационно обслужване“ АД.  

С вх. № НС-00-96/14.03.2023 г. „Информационно 

обслужване“ АД са ни предоставили предложения за схема на 

Изчислителния пункт към Централната избирателна комисия. В моя 

папка от днешна дата е. Моля да се запознаете с предложението за 

схема на разполагане на работните места в съответните зали, които 

са ни предоставени за ползване във връзка с изборите от Народното 

събрание.  

Следващия ми доклад е в точка пета от дневния ред. 

В моя папка от днешна дата, подпапка „постановление, 

прокуратура“ е проект на жалба до Апелативна прокуратура – 

София, от Централната избирателна комисия против постановление 

от 16.02.2023 г. на прокурор при Софийска градска прокуратура. 

 Моля да се запознаете с нейното съдържание, за да мога да я 

подложа на гласуване.  

Колеги, имате ли предложения по текста? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Гергана Стоянова, 

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, Цветозар Томов); против – 

няма.  

Господин Георгиев, заповядайте в точка трета от дневния 

ред:  

Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В точката за наблюдатели в папка с 

мои инициали може да видите проект на решение с проектен номер   

1740 относно регистрация на наблюдатели от сдружение ЗОНА ЗА 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА 

МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.  

Постъпило е заявление с вх. № 3-2 от 15.03.2023 г. от 

сдружението, регистрирано с Решение на ЦИК № 1697-НС от 

22 февруари 2023 г., като българска неправителствена организация 

за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г.  

Към заявлението са приложени съответните документи, 

включително пълномощно в полза на 28 лица, които да бъдат 

регистриран като представители за страната на сдружението, 28 броя 

декларации и списък с имената и единния граждански номер на 

изрично упълномощените от сдружението лица.  

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че 

към датата на регистрацията 26 лица отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс, а за 2 лица са установени несъответствия.  

Предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

решение, с което да регистрира като наблюдатели за страната 

26 упълномощени представители на сдружение ЗОНА ЗА 
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ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА 

МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както следва, съгласно списък.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма 

Решението е с № 1775-НС/15.03.2023 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В същата папка проекта с № 1741 е 

относно постъпило искане с искане да бъдат регистрирани като 

международни наблюдатели представители на Парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г.  

Изпълнени са съответните изисквания на Решение № 1607-

НС от 9 февруари 2023 г. на Централната избирателна комисия и 

разпоредби на Изборния кодекс. 

Предлагам Централната избирателна комисия да регистрира 

като международни наблюдатели следните лица по приложения 

списък.  

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публични 

регистри и да им се издадат удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля режим на гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Гергана Стоянова, 

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, Цветозар Томов); против – 

няма.  



49 

Решението е с № 1776-НС/15.03.2023 г. 

Колеги, ще ви помоля подготвените проекти за решение на 

колегата Георгиев с проектни номера 1734 и 1743, които са в папка с 

неговите инициали за запознаване, да се запознаете, за да може в 

утрешното заседание да ги обсъдим и да ги подложа на гласуване.  

Господин Димитров, заповядайте за съобщение.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в моята папка има едно 

съобщение, то е служебно, че ще се състои публично представяне на 

програмата за компютърна обработка от „Информационно 

обслужване“ АД на 17.03.2023 г. от 10.30 часа източно крило. 

Погледнете съобщението.  

На демонстрацията могат да присъстват по един 

упълномощен представител на регистрираните за участие в изборите 

партии и коалиции и организациите, регистрирани за наблюдение на 

изборите.  

Присъствие на публичното представяне на програмата за 

компютърна обработка може да се заявява до 17.00 ч. на 16 март 

2023 г. на електронната поща на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението за съобщения на нашата интернет страница имате 

ли изказвания? Няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Може ли едно допълнение, това да 

се изпрати на партиите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Съобщението да се 

публикува на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия. Да се изпрати на регистрираните за участие в изборите 

партии и коалиции и като прессъобщение на средствата за масово 

осведомяване.  

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Гергана Стоянова, 

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, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре, 

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

 

(Закрито в 18,05 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  

 

 

Стенографи:  

Стефка Аличкова 

 

Силвия Михайлова 

 

 


