
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 334 

 

На 18 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

2. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Гергана Стоянова, Силвия 

Стойчева, Ерхан Чаушев 

3. Проект на решение относно опаковане и предаване на 

изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската 

администрация от изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. и тяхното съхраняване. 

Докладва: Емил Войнов 

4. Проект на решение относно методически указания – част 

втора, на Централната избирателна комисия по прилагане на 

Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. след 

закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със 

специализирани устройства за машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

5. Проект на решение относно методически указания – част 

втора, на Централната избирателна комисия по прилагане на 

Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. след 

закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини. 
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Докладва: Емил Войнов 

6. Доклади по административни преписки. 

Докладва: Емил Войнов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Георги Баханов, Красимир Ципов. 

 

Заседанието бе открито в 17,45 ч. и ръководено 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.  

Отсъстват поради ползване на отпуск колегите Георги 

Баханов и Красимир Ципов. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Заседанието започва със закъснение по технически причини. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели.  

Докладчик: госпожа Ганчева. 

2. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици: госпожа 

Гергана Стоянова и госпожа Стойчева. 

Имате ли предложения по дневния ред? 

Господин Чаушев? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В „Доклади по дела, жалби и сигнали“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля да ме включите с проекти на 

принципни решения.  
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Първото е относно опаковане и предаване на изборните 

книжа и материали от СИК на РИК и на общинските администрации 

от изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и тяхното 

съхраняване.  

Приемане на Методически указания – част втора, за 

секционните избирателни комисии в страната за изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени 

бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване. 

Приемане на методически указания – част втора, за 

секционните избирателни комисии при гласуване с хартиени 

бюлетини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

ви проекта на решение за опаковане да е точка трета, а проектът на 

решение относно методически указания – част втора, да бъде точка 

четвърта и пета.  

Точка 4 – за секциите с хартиени бюлетини и бюлетини от 

машинно гласуване, и т. 5 –  с хартиени бюлетини. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля само за един кратък спешен доклад в 

точка: Доклади по административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тогава в т. 6 – 

Доклади по административни преписки. 

Други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.  

 

Преминаваме към точка първа: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 
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Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпила 

преписка от Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-

8/10 от 17 март 2023 г., като във връзка с предстоящите избори за 

народни представители приложено ни изпращат искане за 

регистрация на международни краткосрочни наблюдатели на 

Мисията за наблюдение на изборите на Бюрото за демократични 

институции и права на човека към ОССЕ и молят на основание 

чл. 112, ал. 6 от Изборния кодекс да регистрираме като 

международни наблюдатели, посочени в списъка лица, и да се 

издадат съответните удостоверения. 

В искането са общо 120 лица със съответните ЕГН-та и ви 

предлагам проект на решение, с което да регистрираме 

наблюдателите по постъпилото писмо от Министерството на 

външните работи съгласно предложения проект на решение, който е 

във вътрешна мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

Решението е с № 1792-НС/18.03.2023 г.. 

 

Преминаваме към точка втора: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо – с вх. 

№ НС-15-154 сме получили от РИК – Плевен, тяхно становище, 

което ние преди това сме изискали с наше писмо от 14 март 2023 г. 

ведно с обяснение на      А.            С., което е приложено към 
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цитирания току-що номер, което също е изискано с наше писмо 

от 15 март 2023 г.  

Припомням, че това е във връзка с докладвани от мен 

последователно две писма със сигнали – едното от господин И.      

И., а другото – от госпожа Култуклиева, във връзка с твърдени от 

тях нарушения на член на районна избирателна комисия с 

приложени снимки от „Фейсбук“ профили.  

След моя доклад ние бяхме изпратили писмо до РИК – 

Плевен, на 14 март, с което им указахме строгото съблюдаване на 

текста на Изборния кодекс от членовете на районната избирателна 

комисия. Впоследствие при доклада ми на втория сигнал беше взето 

решение от Централната избирателна комисия да се изиска 

обяснение от члена на РИК – Плевен, за който ставаше въпрос с тези 

сигнали и становище на самата районна избирателна комисия. 

Именно тези отговори са приложени към № НС-15-154, които ви 

докладвам в момента. В моя папка във вътрешна мрежа с днешна 

дата е отговорът. 

В тази връзка като свързан доклад ви докладвам отново 

постъпило писмо със сигнал, отново от господин      И.   И. – вх. 

№ НС-22-145/1, във връзка с предходно изпратеното писмо и отново 

с приложени също снимки от Фейсбук профил, на които ни обяснява 

по всяка една снимка кои са лицата и изисква от нас да 

санкционираме и сменим члена на РИК – Плевен, като накрая на 

това писмо ни е уведомил, че ако не предприемем тези действия, ще 

уведоми всички национални медии, ще уведоми Обществения съвет 

към Централната избирателна комисия и цялата българска 

общественост. 

Тъй като този сигнал отново касае същите тези снимки, също 

от Фейсбук профила, както при предходния доклад, аз считам, че 

Изборният кодекс не ни дава правомощия да санкционираме 

евентуално осъществявана предизборна агитация, разпространена 

чрез социални мрежи, по-конкретно Фейсбук. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направения доклад има ли изказвания? 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз искам да отложим за друго 

заседание с оглед запознаване, предвид решението на РИК – Плевен, 

и изходящите и входящи писма – може би да се качат в една папка с 

оглед събиране на цялата преписка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам да изискаме още 

днес с оглед отлагането, за да може да разполагаме с повече 

информация, да изискаме от РИК – Плевен, становището, което са 

приели с Решение № 69-НС, да изпратят на ЦИК. Очевидно не е 

изпратено. Ако мотивите на Решение № 69 да приемат за становище, 

да го кажат ясно.  

Отделно от това, ми се струва, с оглед и изявлението на члена 

на РИК, визиран в сигнала, че не извършва предизборна агитация, 

всъщност ние не знаем на тези снимки сниман ли е този член на 

РИК, участва ли в тези мероприятия и част ли е от тези снимки. Така 

че, изпращайки до районната избирателна комисия искане да 

изпрати становище, предлагам РИК да каже на тези снимки 

фигурира ли членът на РИК       А.      С. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Категорична практика на ЦИК е да не се 

занимава с „Фейсбук“ и кой какво публикува във „Фейсбук“ – общо 

взето не знаем дали е действително или не, поради което аз не знам 

какво мога да искам и да се разпознават в някакви си снимки там. 

Против предложението на госпожа Матева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Ако приемаме, че ЦИЦ не разглежда 

сигнали за снимки и за публикации във Фейсбук, то защо изобщо се 
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занимаваме с този въпрос? Ние още от миналия път взехме решение, 

че ще изискаме от районната избирателна комисия становище, 

независимо че беше ясно, че публикацията е във Фейсбук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: След като сме взели едно решение, 

просто ще го изпълняваме и от самото решение на госпожа Матева 

тръгна към въпроса: имат ли становище другарите, господата от 

РИК – нашите колеги и дами, има или няма? Това е проблемът. Къде 

пак тръгнахме в странични плоскости? Имаме решение на ЦИК – 

изпълнено ли е, или не е изпълнено? Това е предметната област.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

Вие като докладчик, смятате ли, че е изпълнено решението на ЦИК 

да изрази становище районната избирателна комисия? Защото 

преписката е в нея! 

Заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Предвид, че текстът на писмото, 

който първоначално изпратихме към РИК – Плевен, с копие до 

всички районни избирателни комисии, гласеше, че им обръщаме 

внимание за разпоредбата на чл. 62 от Изборния кодекс – посочен 

беше текстът, който гласи какви са несъвместимостите на членовете 

на районните избирателни комисии и че същите не следва и е 

забранено да участват в предизборни агитации, в това беше 

първоначалното писмо, което изпратихме към районните 

избирателни комисии. Във втория ми доклад, на базата на който 

беше направено предложение да се изиска становището на 

районната избирателна комисия по това наше първоначално писмо, 

така беше и изпратено към тях – да изразят становище. 

Затова на мен ми се струва, че в така представеното решение 

на РИК – Плевен, текстът, който се съдържа в мотивната част, в 

абзаца в изпълнение на решение на Централната избирателна 

комисия от 15 март, намира, че посочените правни норми в 

Изборния кодекс са императивни и подлежат на спазване без да 
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бъдат обсъждани. На мен това ми звучи като тяхно становище по 

така разменените между нас кореспонденции и наше изискване, 

което им изпратихме по протоколното ни решение. 

Колегите, като се запознаят, ако не се възприема по този 

начин, ще изпратим допълнително запитване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания?  

Госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз мисля, че ясно казах в 

предложението си, че в диспозитива на решението, което е взето от 

районната избирателна комисия, няма изразено становище. Пише, че 

РИК – Плевен, предоставя на вниманието на ЦИК своето становище. 

Ако РИК – Плевен, приема, че становището е изразено в мотивната 

част на решението, нека да ни го заяви. Иначе просто да ни изпратят 

тяхното становище. Това ми беше предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения – да изискаме от РИК – Плевен, становището, за което 

става въпрос в тяхно Решение № 69 от дата 16 март 2023 г.?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 3 (Гергана Стоянова, Любомир Георгиев, 

Цветозар Томов).  

РОСИЦА МАТЕВА: Другото предложение беше да ни 

уведоми районната избирателна комисия на снимките, които се 

съдържат в сигнала, фигурира ли членът на     РИК       А.         С. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение има ли изказвания?  

Моля, режим на гласуване на това предложение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 2 (Камелия Нейкова, 

Росица Матева); против – 10 (Гергана Стоянова, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов).  

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във вчерашното заседание 

докладвах получен сигнал от Съвета по електронни медии с вх. № 

НС-20-57/16.03.2023 г. Подробно се запознахте, предполагам, със 

съдържанието на видеоматериала, който е приложен към сигнала на 

СЕМ. Сигналът е относно допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от 

Изборния кодекс при участие на кандидата за народен представител 

Боян Боянов Станков-Расате в предизборно предаване „Безплатен 

диспут“, излъчено на 15 март 2023 г. в Програма БНТ-2. 

В проекта на решение са посочени и интервалите, в които се 

установява нарушението на разпоредбата на чл. 183, ал. 4. Аз отново 

повтарям, че няма да цитирам произнесените от кандидата за 

народен представител изрази в този диспут. Те са част от проекта на 

решение. 

Предлагам въз основа на посочените правни основания и в 

проекта на решение и съдържанието на сигнала Централната 

избирателна комисия да установи нарушение по чл. 183, ал. 4 от 

Изборния кодекс, извършено от кандидата за народен представител 

от партия „Български национален съюз „Нова демокрация“ Боян 

Боянов Станков-Расате, изразяващо се в нарушение на добрите 

нрави, чрез призоваване в предизборната си агитация за насилие 

срещу определени групи граждани в участието си на 15 март в 

предаването на БНТ-2 агитационна форма „Безплатен диспут“. И 

оправомощава председател на Централната избирателна комисия да 

състави акт за установеното нарушение на лицето. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по така представения проект на решение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

Решението е с № 1793-НС/18.03.2023 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № НС-22-161/17.03.2023 г. е 

получен сигнал от        И.          Д. за това, че в приложени към 

сигнала агитационни материали – моля да се запознаете в папка с 

моите инициали са, № НС-22-161, е използвана предизборна 

агитация с деца. Нужно ли е време да ги разгледате, колеги? 

Предлагам този сигнал да бъде изпратен по компетентност до 

Държавна агенция за закрила на детето. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стойчева има ли изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир 

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

против – 4 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, 

Цветозар Томов).  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. №НС-22-165/18.03.2023 г. е 

получена жалба срещу РИК – 17, от           С.            Т. В нея се 

твърди, че повече от 24 часа жалбоподателят няма отговор на 

входирана от него жалба в РИК – 17, нито пък районната 

избирателна комисия е провела заседание за този период. 

Колеги, аз извърших проверка на сайта на РИК – Пловдив-

област, и действително последното заседание на районната 

избирателна комисия е било на 16 март 2023 г. от 17,30 ч.  

На същата дата в публичния електронен регистър на жалбите 

и сигналите е заведен и сигналът на господин Т. в 15,17 ч. От 

дневния ред на заседанието на районната избирателна комисия, от 

приетите решения, които са качени на сайта, е видно, че комисията 

не се е произнесла по тази жалба, и по още две от същата дата, които 

са заведени в регистъра. 
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Предлагам във връзка с получената жалба да изпратим писмо 

до председателя на районната избирателна комисия с указание за 

свикване на заседание и с предложение за стриктно спазване на 

разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 17, която казва, че районната 

избирателна комисия се произнася по постъпили жалби в срок от 

24 часа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стойчева има ли изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

1 ( Ерхан Чаушев).  

Следващ докладчик – господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В моя вътрешна папка, уважаеми колеги, 

има два проекта за решение по един и същи случай, който в своята 

структура горе-долу звучи така. Трябва да са качени всички 

материали. 

Подаден е сигнал срещу билбордове в община Септември за 

нарушаване на добрите нрави. Районната избирателна комисия при 

условията на липса на мнозинство, тоест по същество за отхвърляне 

на сигнала, този, който е подал сигналът, господин Александър 

Кръстев е подал сигнал срещу Решение № 81-НС на РИК – 

Пазарджик. Впоследствие с идентичен текст на жалбата се е 

включил и П. К. – кандидат за народен представител за МИР – 

Пазарджик, който просто си обжалва решението, но не е страна в 

производството по подаване на сигнала. 

С идентичен текст са двете жалби по отношение на 

ситуацията в община Септември. Двата ми текста са по жалба     на  

А.     К.             срещу Решение № 81-НС от 9 март на РИК – 

Пазарджик. Такава каквато е практиката, считам, че жалбата е 

недопустима – подадена е жалба, постановено е решение за 
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отхвърляне, по същество отхвърляне на сигнала, поради което 

производството по-нататък е недопустимо съгласно твърдата 

практика на Върховния административен съд. 

Що се отнася до жалбата от П. К. – кандидат за народен 

представител, той пък въобще не е страна в производството по 

подаден сигнал и не може да обжалва решения по отношение на 

производство по сигнал, поради което и двете решения според мен 

са недопустими. Те са две решения.  

Пак казвам,          А.         К. е подал срещу Решение № 81, но 

поради липса на мнозинство, РИК – Пазарджик, му е 

отхвърлил сигнала. 

В същото време в производството се намесва и     П.         К.,   

който пък въобще не е подавал какъвто и да е сигнал, обаче пък не 

му харесва Решение № 81, но той не е страна в самото производство 

по произнасяне по сигнала. Затова са разделени двете решения, 

защото мотивите са малко по-различни. И са описани там 

текстовете.  

Придържам се към практиката, възприета от Върховен 

касационен съд, и то с купища и наши други решения. (Реплика.) 

Нямам представа! Докладвам нещо, което е дошло при мен. Както 

прецените. Все едно, това е моят възглед по случая. По същество 

решенията са различни.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по този проект на решение № 1760. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам да се произнесем по жалба от 

А.             К.       срещу Решение № 81 съгласно текста, 

представен във вътрешната мрежа и да оставим без разглеждане 

жалбата на              А.         К.     срещу Решение № 81-НС, тъй като 

той няма правен интерес от обжалване на решението, поради това, 

че не се засягат негови права и законни интерес. Подаденият сигнал 

има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя в 

административнонаказателното производство и да обжалва отказа да 

започне такова, каквато е съдебната практика на Върховния 
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административен съд и поне 10 – 15 други подобни случаи, които 

разглежда ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 3 (Любомир Георгиев, Росица 

Матева Цветозар Томов). 

Решението е с № 1794-НС/18.03.2023 г.. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, гласувах „против“, 

тъй като смятам, че решението да бъде оставена жалбата на           А.  

К.           без разглеждане е неправилно. Лицето е сезирало районната 

избирателна комисия със сигнала, районната избирателна комисия 

не е взела решение да се произнесе по сигнала, прието е 

отхвърлително решение, така че няма резултат от подадения сигнал 

и считам, че той има правен интерес да обжалва това решение пред 

Централната избирателна комисия. Ние трябваше да отменим 

решението на районната избирателна комисия и да им укажем как да 

се произнесат съобразно фактическата обстановка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващият 

доклад? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам ви жалба от П.               К. – 

кандидат за народен представител, на РИК 13 – Пазарджик. 

Проектът на решение е във вътрешната мрежа.  

Фактическата обстановка е същата, но жалбата е пак срещу 

Решение № 81-НС от 9 март 2023 г. Жалбоподателят не е подал 

какъвто и да било сигнал в производството пред РИК – Пазарджик, 

по който е произнесено Решение № 81. Той не е участник в 

производството по подадения сигнал и считам, че както е и написан 

текстът, тъй като не е страна по административното производство по 
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подадено от трето лице сигнал, по което РИК – Пазарджик, е 

постановила Решение № 81, същият жалбоподател не притежава 

процесуално право да обжалва чужди действия. Именно защото не е 

участник в предварително започнатото производство, по което вече 

има решение на РИК – Пазарджик, предлагам да оставим без 

разглеждане тази жалба поради недопустимост. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. 

Имате ли изказвания по този проект на решение?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Любомир 

Георгиев, Цветозар Томов). 

Решението е № 1795-НС/18.03.2023 г.. 

 

Продължаваме с точка трета от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПАКОВАНЕ И 

ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК 

НА РИК И НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ОТ 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 

Г. И ТЯХНОТО СЪХРАНЯВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам ви проект на 

решение относно опаковане и предаване на изборните книжа и 

материали от СИК на РИК и на общинската администрация от 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и тяхното 

съхраняване. 

Решението е аналогично на предходни решения по опаковане 

и предаване на изборните книжа и материали, като е съобразено с 

последните изменения и допълнения на Изборния кодекс.  
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Решението е в четири части. Първата част – опаковане на 

избирателните списъци, протоколите, бюлетините и другите книжа и 

материали след приключване на гласуването.  

Втората част – предаването на пликовете с книжата и 

материалите и чувала от СИК на РИК и на общинската 

администрация.  

Трета част – съхраняване на чувалите и другите изборни 

книжа и материали и извършване на проверки.  

Четвъртата част е предаване на документацията от РИК на 

областната администрация и съхраняването й. Към решението има и 

две приложения – два констативни протокола. Предлагам да го 

погледнете и ако няма възражения, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Решението е с № 1796-НС/18.03.2023 г. 

 

Продължаваме с точка пета: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО МЕТОДИЧЕСКИ 

УКАЗАНИЯ – ЧАСТ ВТОРА, НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

КОМИСИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС ЗА 

СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 

Г. СЛЕД ЗАКРИВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН ПРИ ГЛАСУВАНЕ С 

ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви проект на решение 

относно методически указания част втора на Централната 

избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за 



 

 

16 

секционните избирателни комисии в страната за изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. след закриване на 

изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини. 

Това е втората част на Методическите указания, която 

включва установяване на резултатите от гласуване и попълването на 

протокола на СИК, както и действията на секционната избирателна 

комисия след попълване на протокола. Методическите указания бяха 

обсъдени на работна група, след като беше извършена симулация на 

преброяването на гласовете. В Методическите указания са отразени 

предложените корекции.  

Предлагам да приемем Методическите указания и проекта на 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма. 

Режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.  

Решението е с № 1797-НС/18.03.2023 г. 

 

Продължаваме с четвърта точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО МЕТОДИЧЕСКИ 

УКАЗАНИЯ – ЧАСТ ВТОРА, НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА 

КОМИСИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС ЗА 

СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 

Г. СЛЕД ЗАКРИВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН ПРИ ГЛАСУВАНЕ С 

ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ И СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

УСТРОЙСТВА ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам проект на решение 

относно приемане на Методически указания на Централната 
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избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за 

секционните избирателни комисии в страната за изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. след закриване на 

изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със 

специализирани устройства за машинно гласуване.  

Това е втората част на Методическите указания за секциите с 

машинно гласуване. Тя също включва установяване на резултатите 

от гласуването и попълване на протокола на СИК, както и 

действията на секционните избирателни комисии след попълване на 

протокола. Също са обсъдени на работна група.  

Предлагам да приемем Методическите указания и проекта на 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.  

Решението е № 1798-НС/18.03.2023 г.  

 

Продължаваме с точка шеста: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-102 от 16 март 

2023 г. То се намира в моята папка от 16 март 2023 г. и е в отговор 

на нашето запитване как са съставени списъците на секциите по 

чл. 57, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс. 

„Информационно обслужване“ АД ни уведомява, че 

списъците са съставени въз основа на информацията, налична в 

Централната избирателна комисия и в   …. , като са 
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изключени секции с вписани под 20 избиратели. 

В тази връзка искам да припомня, че ние изпратихме писмо 

до всички районни избирателни комисии да проверят тези списъци и 

да ни информират, ако има липсващи секции.  

След като получихме всички писма от районните 

избирателни комисии, се оказа, че има 103 избирателни секции, 

които не са включени в списъците по чл. 57, ал. 1, т. 3 от Изборния 

кодекс. Тези секции са в моя папка в екселската таблица.  

Предлагам с писмо до Министерството на електронното 

управление да им изпратим списъка на допълнителните секции, като 

проектът на писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

Чаушев).  

Във връзка с приетите Методически указания ви предлагам в 

понеделник, 20 март 2023 г., да поканим от 14,00 ч. Обществения 

съвет към Централната избирателна комисия за симулация на 

преброяване на двата вида бюлетини в секциите, в които ще се 

гласува с хартиени бюлетини и бюлетини от машинно гласуване при 

условията на видеонаблюдението.  

Имате ли други предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия.  

Насрочвам следващото за 20 март 2023 г., понеделник, от 

10,30 ч. Благодаря Ви. 

 

(Закрито в 18,50 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Камелия Нейкова 

 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

  Катя Бешева 

 

 

 

 

 


