
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 294 

 

На 19 януари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Ветово, област Русе. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров, 

Цветанка Георгиева, Силвия Стойчева, Гергана 

Стоянова, Красимир Ципов, Елка Стоянова, 

Георги Баханов, Любомир Георгиев, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Севинч Солакова 

5. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладват: Силвия Стойчева и Йорданка Ганчева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева. 
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ОТСЪСТВА: Цветозар Томов. 

 

Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Единадесет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на 

заседанието. 

В отпуск е колегата Цветозар Томов. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Ветово, област Русе с докладчик госпожа Георгиева. 

2. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

3. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладва, госпожа 

Матева. 

4. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Георгиева, Стойчева, 

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, господин Ципов, Баханов, 

господин Георгиев, Чаушев, госпожа Ганчева и госпожа Солакова. 

5. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчици колегите Стойчева и Ганчева. 

Колеги, имате ли други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме така предложения и допълнен проект на 

дневен ред. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 
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Започваме с първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА ОИК – ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ. 

Госпожо Георгиева, заповядайте в точка едно. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № МИ-

11-1/17.01.2023 г. в Централната избирателна комисия е постъпило 

предложение от упълномощен представител на коалиция „БСП за 

България“ за промяна в ОИК – Ветово, като се предлага на мястото 

на Христо Георгиев Христов – член на общинската избирателна 

комисия, който е починал, да бъде назначена Ивелина Красимирова 

Бянова. 

Към предложението са приложени: декларация от госпожа 

Бянова съгласно изискванията на Изборния кодекс; копие от 

дипломата за завършено висше образование и препис-извлечение от 

акт за смърт.  

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

Централната избирателна комисия да 

„РЕШИ: 

Установява предсрочното прекратяване пълномощията на 

Христо Георгиев Христов като член на ОИК – Ветово, на основание 

чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс. 

Анулира издаденото му удостоверение. 

Назначава за член на ОИК – Ветово, Ивелина Красимирова 

Бянова със съответното ЕГН. 

На назначения член да се издаде удостоверение.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по проекта на решение? Няма. 

Моля, режим на  гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Решението е № 1852-МИ/19.01.2023 г. 

 

Продължаваме с втора точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте с Вашите доклади. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо от „Смартматик“ с вх. 

№ ЦИК-00-16/18.01.2023 г. в отговор на наше писмо от 10 януари, с 

което помолихме да ни предоставят информация относно хартията и 

данните, които може да отпечатва принтера на машината за 

гласуване. С това писмо ги поканихме и на среща. 

В отговора си „Смартматик“ предоставят информация 

относно хартията. Отговарят и на въпросите относно данните, които 

може да отпечатва принтерът, но искат допълнително обсъждане с 

Централната избирателна комисия и потвърждават готовността си за 

среща. 

Във връзка с тази потвърдена готовност за среща предлагам 

да изпратим писмо, с което да ги попитаме за удобна дата и час за 

среща в Централната избирателна комисия и за вида на самата 

среща. Подготвил съм проект на писмо, което е в моя папка. 

Предлагам след „молим да ни информирате“ да добавим  „в спешен 

порядък“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо имате ли изказвания, или предложения? На практика то 

донякъде преповтаря това, което в първоначалното писмо бяхме 

изпратили, но, очевидно, е станало някакво разминаване, тъй като са 

посочили, че имат готовност за среща, но не са отговорили кога. 

Ако няма, моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Печатницата на БНБ с вх. № ЦИК-13-3-1/18.01.2023 г. С него ни 

информират, че са заявили хартията за машините за гласуване с 

необходимите параметри. Съгласно отговора на производителя 

възможният най-ранен срок на доставка на тази хартия е календарна 

седмица 9 на 2023 г. По мои изчисления това е периодът от 

27 февруари до 3 март 2023 г. Твърдят, че полагането на 

необходимата защита и разрязването на 30 хиляди ролки ще отнеме 

около 50 календарни дни, но частично предаване на готовите ролки е 

възможно и в по-кратък срок. Предават ни 12 ролки хартия, както 

следва: три варианта на дизайн с необходимата защита – по три 

ролки от вид, освен това три ролки с отпечатано откъм лицето 

съдържание на хартиената бюлетина за гласуване в страната от 

изборите на 2 октомври 2022 г. За предаването на хартията е 

съставен приемо-предавателен протокол с вх. № ЦИК-13-3-2. 

Докладвам писмото за сведение и запознаване и предлагам 

следобед на работна група да обсъдим кога да проведем 

експериментите с хартията съгласно приетата от нас процедура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

трета точка от дневния ред. 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо 

от процесуалния представител на Централната избирателна комисия 

по Търговско дело № 822 с вх. № ЦИК-00-394-2/18.01.2023 г., с 

което ни изпращат заключение на вещото лице по съдебно-

оценителната експертиза. Заключението е публикувано във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали и може да се 

запознаете с него. Докладвам го за запознаване и сведение. 

Докладвам ви и призовка с вх. № МИ-08-1/17.01.2023 г., 

изпратена ни от Върховен административен съд по адм. дело 

№ 413/2023 г. С призовката Централната избирателна комисия се 

призовава да се яви на 2 февруари 2023 г. в 14,00 ч. във Върховен 
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административен съд за заседание по делото като ответник. 

Жалбоподателят е Ц. Н. Ц.          . Припомням, че 

този господин обжалва решение на Административен съд – 

Пловдив, което съм ви докладвала по-рано. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

четвърта тока от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № НС-09-28/17.01.2023 г. от Софийска градска прокуратура, с 

което по прокурорска преписка 24353/2022 г. се изисква информация 

от Централната избирателна комисия дали ПП „Национално 

движение за стабилност и възход“ (НДСВ), с посочен единен 

идентификационен код, в последните пет години са участвали в 

избори за народни представители, президент и вицепрезидент, 

членове на Европейски парламент и за общински съветници и 

кметове. 

От извършената справка в звено „Регистри“ се установява, че 

ПП НДСВ е регистрирана за участие в изборите за Европейски 

парламент през 2019 г. с Решение № 138/10.04.2019 г., както и за 

местните избори през 2019 г. с Решение № 1061-МИ/11.09. По 

отношение на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

има отказ за регистрация с Решение № 2096-НС. Тази информация е 

посочена в писмо-отговор, което ви предлагам да гласуваме. 

Писмото е във вътрешната мрежа с проектен номер 4880. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-00-4/17.01.2023 г. от „Информационно обслужване“ АД, с 

което ни изпращат отговор във връзка с нашето писмо за посочване 

на експерти, които да ни подпомогнат в разработването на методика 

и при проверката на седемте машини. Писмото на практика е 

изпратено веднага от „Информационно обслужване“ АД още на 

6 януари, но при нас в електронния адрес е попаднало в спам, така че 

след обаждане по телефона е изпратено повторно на 17 януари. 

Докладвам го в момента за сведение и запознаване. 

Докладвам ви протоколи от заседание на Обществения съвет: 

№ 138/08.11.2022 г.; № 139/16.11.2022 г.; № 140/22.11.2022 г.; 

№ 141/29.11.2022 г. и протокол № 142/06.12.2022 г. Това са 

стенографските протоколи от проведени заседания на Обществения 

съвет. Качени са във вътрешната мрежа в папка с мои инициали в 

подпапка „Обществен съвет“. Предлагам да бъдат публикувани на 

страницата на Централната избирателна комисия в секция 

„Обществен съвет“, подсекция „Протоколи“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

във връзка с този доклад? Няма. 

Моля да гласуваме направеното предложение за публикуване 

на протоколите в съответната секция на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия. 

Гласували 10 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 – няма. 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

Заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, в моя папка има три-четири доклада. Някои са за 

запознаване, за други трябва да вземем решение какво да правим. 
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Първият е в подпапка „ЦИК Грузия“ – постъпило е писмо, с 

вх. № ЦИК-07-7/17.01.2023 г. Изпратен ни е въпросник. Централната 

комисия се интересува по-точно от машинното гласуване, но 

въпросите са изключително обширни и подробни. Започват от 

технологиите и завършват с разяснителната кампания. Въпросите 

са 15. В момента го докладвам за сведение и запознаване.  

Ако решим, може би трябва да помолим господин Цачев да 

подготви някаква чернова, която може да се допълни, преведе и така 

нататък. На тях им трябват за лични техни цели. Те поддържат база 

данни за целите на самата ЦИК – от правни въпроси, до технология, 

какви са резултатите, какви са проблемите и така нататък. Много е 

подробен въпросникът общо формулиран. Повтарям, за сведение, 

евентуално запознаване. 

 С вх. № ЦИК-07-2-1/17.01.2023 г. е постъпила поредната 

покана, че е добре да се включим във вписването на бюлетина на A-

WEB. Докладвам го за сведение. 

Във връзка с криптото този път са ни изпратили конкретно 

какво очакват от нас, тоест посочването на контактната точка и при 

това са разделили на две – която ще се отнася до мобилните 

избиратели, и тази до мобилните кандидати. Отново я докладвам 

само за сведение. Напомнили са ни, че до 16 януари е трябвало да 

изпратим сведение – вх. № ЦИК-07-131-9/19.01.2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров, 

извинявайте, че Ви прекъсвам. 

Записала съм си някои от тези преписки. Тук не е ли 

приложена една таблица, в която всяка държава трябва да отбележи 

как се идентифицират нейните избиратели на европейски избори във 

връзка с подготовка за изменение на Директива 93109/ЕС. За 

България мисля, че е попълнена.  

В тази връзка дали сме изпращали тази информация и може 

би само трябва да потвърдим, че няма промяна. Доколкото знам как 

се идентифицираме по документите си за самоличност, това е вярно. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Доколкото се сещам, аз не мисля, че 

сега стои въпросът за точка за контакт. Доколкото се сещам от 

предходни Ваши преписки, колега Димитров, а и от кампанията по 

криптото, така да я наречем, от предходни евроизбори, в началото на 

обсъжданията – може и да греша, винаги се праща една таблица с 

актуална информация за държавите членки, която е като тип 

шаблон, по която ще става размяната и обмена на кандидатите. 

Тогава, припомням на колегите, от предходни мандати с данните за 

Република България имаше проблем. Те бяха предмет на различно 

обсъждане. Според мен сега трябва да се провери каква е била 

окончателната таблица за предните евроизбори, да се сравни с 

получената информация и ако има някакви бележки, да ги обсъдим и 

да изпратим писмо, което да послужи за основа за обсъжданията 

оттук насетне, които предстоят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В този смисъл беше 

и моето изказване, и то няма общо с контактната точка в настоящия 

момент.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам сега да одобрим 

поправката в регистрацията на избирателите, а следобед, след 

срещата ни с „Информационно обслужване“ АД, евентуално да 

отговорим или не за точката за контакт. 

Втори път са ни напомнили – преписката е с вх. № ЦИК-07-

131-8. Това е част от въпросите, които са обсъждани на срещата на 

Мрежата за изборни администрации. Тя се отнася до избирателите 

със специални нужди или с увреждания. Има 20 въпроса. Засега ги 

докладвам за запознаване, както и преди, разбира се, тъй като темата 

е обширна и се отнася както до техническата организация на 

гласуването на избирателите с увреждания, така и до 

специализираната нормативна уредба – вх. № ЦИК-07-131-8. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с преписките, докладвани от колегата Димитров, ви моля да се 

запознаете с тях и в работна група ще ги обсъдим, за да могат да се 

разделят по източници на постъпване, за да може ЦИК да вземе 
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някакво информирано решение в какъв смисъл ще отговорим или 

няма да отговорим, или ако е необходимо, ще се проведе и среща с 

Министерството на външните работи. 

Господин Димитров, имате ли други преписки? Нямате. 

Следващ докладчик – госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам ви преписка с вх. 

№ ПВР/НС-7-1/18.01.2023 г., получена от Район „Люлин“, Столична 

община, във връзка с отваряне на запечатано помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали. Отварянето на помещението 

е извършено по искането на органите на МВР. 

Преписката съдържа всички изискуеми документи съгласно 

наше решение. Докладвам я за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е получено писмо от Комисията за защита на личните данни 

(КЗЛД) с вх. № НС-23-7/13.01.2023 г. във връзка с подадена жалба в 

Комисията от посоченото в писмото лице за това, че данните на 

въпросното лице са били използвани неправомерно от ПП 

„Български национален съюз – нова демокрация“ чрез включването 

й в списък на лицата, подкрепящи регистрацията на политическия 

субект за участие в произведените на 2 октомври избори за народни 

представители. 

В тази връзка се иска от Централната избирателна комисия да 

бъде предоставено заверено копие на посочената в писмото страница 

от подписката, подкрепяща избирателите на партията за участие в 

изборите, като бъдат заличени данните на останалите лица от 

съответната страница. Изготвена е тази справка от отдел „Регистри“. 

В папка с моите инициали е и проект на придружително 

писмо до КЗЛД. Моля да се запознаете и да гласуваме изпращането 

на исканата информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по направения доклад? Няма. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Следващ докладчик – госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

писмо с вх. № НС-04-02-15/17.01.2023 г. от Столичната дирекция на 

МВР, Второ РУ, с което, във връзка с образувано досъдебно 

производство, се изисква информация от нас за посоченото в 

писмото лице – дали е гласувало през последните две години и дали 

е подавало заявление за гласуване на адрес, различен от посочения. 

В тази връзка в моя папка има проект на писмо, с което да 

изискаме тази информация от ГД ГРАО. 

Моля да се запознаете с текста и ако имате предложение, да 

бъде гласувано изпращането на писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-02-

385 – писмо от СДВР, отдел „Разследване“, да предоставим 

информация за определено лице, което е упражнило своя вот на 

изборите през месец ноември 2021 г.  

В моя папка от днес ще видите проект на отговор до СДВР, 

отдел „Разследване“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 
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Моля да гласуваме писмото с проектен номер 4885. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

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

04-2-19 – писмо от ОД на МВР – Русе, за предоставяне на 

информация във връзка с гласуването извън страната. 

В моя папка от днес ще видите проект на отговор до ОД на 

МВР – Русе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

имате ли? Няма. 

Моля да гласуваме проекта на писмо. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам ви вх. № ПВР/НС-04-2-37 – 

писмо от ОД на МВР – Търговище. В моя папка от днес ще видите 

проект на отговор до Областната дирекция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви Протокол № 2 

от заседанието на Комисията за провеждане на подбор за заемане на 

длъжността „юрисконсулт“ в дирекция „Администрация“ на 
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Централната избирателна комисия, определена със заповед под 

съответния номер от 11 януари 2023 г. Съгласно констатациите, 

отразени в Протокол № 1, в определения срок документи за участие 

в подбора са подали трима кандидати – М. Д. Ц.                                   , 

Е. З. Х. и Н. А. Н. .  

На Н. Н.    е изпратено уведомително писмо с 

указание да представи документи, удостоверяващи трудов/служебен 

стаж или други документи с удостоверителен характер, доказващи 

изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността, 

посочени в Раздел I, т. 5 на публикуваната обява за подбора, като 

лицето е предоставило в тридневен срок от уведомяването му 

допълнително следни документи: служебна бележка от 

Министерството на икономиката и индустрията, Център на 

промишлеността на Република България в Москва; свидетелство за 

осъществяване на адвокатска дейност, издадено от Руската 

Федерация (без заверка и апостил) и експертно решение на ТЕЛК. 

Комисията разгледа и обсъди допълнително представените 

документи от кандидата Н.   и прие, че същите не 

удостоверяват, че кандидатът отговаря на минималните изисквания 

за заемане на длъжността. 

С оглед на това Комисията приема, че на обявените 

минимални изисквания отговарят другите двама кандидати. 

Комисията не допуска до следващ етап на подбора лицето Н. 

  Н.  . 

В заключение, Комисията реши провеждането на следващия 

етап на подбора – решаване на тест, да се проведе на 26 януари 

2023 г., четвъртък, в сградата на Централната избирателна комисия, 

като допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за 

провеждането на втория етап от подбора. 

Интервюто ще се проведе в същия ден с кандидатите, 

получили необходимия минимален резултат и след съобщаване на 

резултатите от предходния етап на подбора. Докладвам го за 

сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Във връзка с докладвано в предходни 

заседания писмо с наш вх. № НС-04-02-415 от РУ – Крумовград, 

предлагам проект на отговор по поставените въпроси с проектен 

номер 4882. 

Моля да погледнете проекта на отговор и ако нямате 

бележки, да го подложим на гласуване, за да бъде отговорено на 

запитващия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на отговор имате  ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието за 10 минути за проветряване 

на залата. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Продължаваме с доклади в точка четвърта.  

Следващ докладчик – господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № НС-06-

1/05.01.2023 г., получено по електронната поща, и по-късно, от 

12 януари оригиналите на документите от кмета на община Видин, с 

което са изпратени протоколи във връзка с отваряне на запечатано 

помещение в сградата на общината и впоследствие запечатано, и 

след това извършване на описаните дейности. 
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Докладвам преписка с вх. № ЦИК-04-01-18-1/05.01.2023 г. и 

във връзка с това писмо от Министерството на външните работи – 

докладна записка, която е преместена в папката с мои инициали, с 

вх. № ЦИК-09-14/16.01.2023 г. от директора на дирекция 

„Администрация“. 

Предлагам да се запознаете с докладната записка, която 

завършва с предложение да се изпрати писмо с подготвен текст на 

писмото до главния секретар на Народното събрание с молба за 

съдействие за изпълнение на описаните в докладната записка 

дейности, както и да се изиска оферта, което предлагам по-късно да 

гласуваме, със съответно решение за изискването на тази оферта от 

фирмата, която и друг път е помагала с хора за извършване на такива 

дейности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, към 

докладната записка е приложен проект на писмо до главния секретар 

на Народното събрание, което ще подложа на гласуване. 

Има ли изказвания във връзка с направения доклад, или други 

предложения? 

Моля да гласуваме изпращането на писмото до главния 

секретар на Народното събрание, както е представено. 

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

Гергана Стоянова, 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 – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпила 

преписка с вх. № МИ-22-4/19.01.2023 г. за запознаване с оглед 

предходни наши писма и установена грешка, както и обсъждане на 

въпроси, повдигнати от други колеги, във връзка с местните избори. 

Доколкото разбрах, на работно ще ги обсъждаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Чаушев. 



16 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви преписка 

от Столичната дирекция на вътрешните работи, Седмо РУ. 

Разследващ полицай иска данни за едно лице дали е гласувало на 

изборите на 2 октомври 2022 г., и ако е гласувало, да видим дали има 

декларация за гласуване на адрес, различен от постоянния. Иска 

отговор със справка. Преписката е с вх. № НС-04-02-10/11.01.2023 г. 

В моя папка има писмо, изготвено от нашите юристи, които 

общо взето по същество ни казват, че ние не съхраняваме такава 

информация. Указваме къде евентуално може да има такава. 

Централната избирателна комисия не води регистри кои граждани са 

гласували или не са гласували. Предлагам да гласуваме текста на 

писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по проекта на писмо. Няма. 

Моля да го гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам и едно възнаграждение. С вх. 

№ МИ-27-2/11.01.2023 г. сме получили искане за изплащане на 

възнаграждения от ОИК – Вълчи дол, по отношение на две 

проведени заседания. Едното заседание е проведено на 21 ноември 

2022 г., на което са присъствали заместник-председател, секретар и 

8 членове, за да разгледат подаден сигнал. Искана е допълнително 

информация за лицето, визирано в сигнала. На 5 януари 2023 г. 

председател, двама заместник-председатели, секретар и 8 членове са 

разгледали този сигнал с искане за допълнителна информация. 

По преписката има счетоводна справка и контролен лист. 

Предлагам да им се изплатят двете заседания на колегите от ОИК – 

Вълчи дол, в размер на 1258,18 лв. с осигуровките. 

Предлагам да одобрим изплащането на това възнаграждение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви две 

писма от Софийска градска прокуратура, „Следствен отдел“. Иска 

ни се информация по отношение на две различни лица, а именно в 

кои избирателни секции е било включено съответното лице съгласно 

неговите постоянен и настоящ адрес, подавало ли е заявление преди 

деня на изборите за включването му в СИК в чужбина, да се 

предостави заверено копие в кои секции в чужбина е гласувало 

лицето, да се посочи техен номер и административен адрес, заверени 

копия на решенията на Централната избирателна комисия за избор 

на членове на секционните комисии, заверени копия от страниците 

на изборни списъци, заповеди за определяне на списъци на 

членовете на СИК, в които е гласувало съответното лице и справка с 

точни административни адреси на избирателните секции. Молят за 

спешен отговор. 

Уважаеми колеги, единият вх. № ПВР/НС-9-29/18.01.2023 г., 

другият – ПВН-09-1/16.01.2023 г. Не знам откъде са дошли тези 

индекси ПВР и ПВР/НС, тъй като и в двете писма не става ясно за 

кои избори се иска желаната информация. 

Изготвени са две писма до съответните следователи по тези 

преписки да уточнят за кои избори се отнася исканата информация и 

едва тогава ще можем да им отговорим. 

Предлагам да гласуваме двете писма по докладваните от мен 

преписки с посочените входящи номера, за да уточнят от Софийска 



18 

градска прокуратура, „Следствен отдел“ – двамата следователи, за 

кои избори желаят информация за посочените конкретни лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имат ли 

изказвания по направения доклад и предложения за изпращане на 

двете писма до СГП, „Следствен отдел“. 

Моля да ги гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка – вх. 

№ ЦИК-09-16/16.01.2023 г., е направено предложение да изпратим 

писмо до Народното събрание с оглед изготвянето на Годишния 

финансов отчет във връзка с ползваните от Централната избирателна 

комисия помещения и движими вещи в сградата на Народното 

събрание – да ни уведомят за сумата, която следва да бъде отнесена 

по сметките за приписани разходи и трансфер в Централната 

избирателна комисия. 

Предлагам да изпратим това писмо до компетентното звено в 

Народното събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение и запознаване ви 

докладвам вх. №№ ЦИК-04-8 и ЦИК-04-7/13.01.2023 г. от министъра 

на финансите във връзка с Бюджетната процедура 2024 – 2026 г., 



19 

както и във връзка с изготвянето на проект на бюджет за 2023 г. За 

сведение и запознаване, както казах. 

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

15/16.01.2023 г. по повод постъпило писмо с вх. № ЦИК-00-

5/09.01.2023 г.  

С първото писмо на „Информационно обслужване“ АД бяхме 

уведомени за влезли в сила разпоредби на Регламент на Европейския 

съюз – промени в Регламента, свързани с ползваните квалифицирани 

електронни подписи, на каква карта да бъдат издадени. Има 

изискване специално уредено в този европейски регламент. 

В тази връзка се предлага да изпратим писмо до 

„Информационно обслужване“ АД да ни предоставят информация за 

издадените квалифицирани електронни подписи за целите на 

Централната избирателна комисия. Информацията да съдържа данни 

относно издадената смарткарта, както и необходимостта от нейното 

подновяване, за да може да се предприемат съответни действия от 

страна на държателите на подписите. 

Предлагам да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с писмо с приложение от 

„Информационно обслужване“ АД – вх. № ЦИК-00-6/09.01.2023 г., е 

представена докладна записка с вх. № ЦИК-09-13/12.01.2023 г. с 

приложен констативен протокол. Става въпрос за представени 

документи, включително подписан за „Информационно обслужване“ 

АД в два екземпляра приемо-предавателен протокол за приемането 
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на работата по предоставените услуги по договора за поддържане и 

актуализиране на електронната страница на Централната 

избирателна комисия за периода от 6 октомври 2022 г. до 5 януари 

тази година.  

В изпълнение на договора Изпълнителят е предоставил 

цялата информация и документация за поддържането на 

актуализирана интернет страница на Централната избирателна 

комисия. Документите са проверени, за което е изготвен този 

констативен протокол.  

Предлага се Централната избирателна комисия, тъй като няма 

данни за неизпълнение на клаузите по договора за този период, да 

приеме решение за приемане на работата и за подписване на приемо-

предавателния протокол.  

Моля за решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам писмо от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. ЦИК-00-15/17.01.2023 г. 

Обръщат се към нас с молба за издаване на удостоверение във 

връзка с изпълнение на договора за предоставяне за временно и 

възмездно ползване на сървърната конфигурация. За сведение и 

запознаване го докладвам на Централната избирателна комисия. 

За сведение ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-13-

3/17.01.2023 г. От Печатницата на БНБ изпращат анкета във връзка 

със събиране на обратна информация от контрагенти на Печатницата  

на БНБ. Не предлагам участие в попълването на подобен тип анкета. 
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Колеги, докладна записка с вх. № ЦИК-09-17/17.01.2023 г. по 

повод постъпила фактура от „Рикуест“ с вх. № ЦИК-99-

2/13.01.2023 г. Извършена е проверка. С докладната записка се 

прави предложение Централната избирателна комисия да одобри 

разхода и разреши извършването на плащането по фактурата. Става 

дума за месечната абонаментна такса по договора с „Рикуест“ ООД. 

Налични са средства, но не е наличен контролен лист, поради 

което отлагам доклада. 

С вх. № ЦИК-08-2/12.01.2023 г. от Банка ДСК сме получили 

оферта до служителите в Централната избирателна комисия. Да се 

предостави на всички колеги може би по електронната поща, 

включително и на колегите от администрацията. За сведение ви го 

докладвам. 

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е 

преместена цялата преписка относно извършваната проверка в 

СДВР за гласуване на едно лице. Знаете, обсъдихме на работна 

група. Изискахме да се извърши проверката дали лицето е подало 

заявления. Изготвеният отговор е във вътрешната мрежа до 

началник С. в СДВР. 

Моля да гласуваме това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

изготвени седем проекта на писма до районните прокуратури във 

връзка с резултатите от проверката, извършена от ГД ГРАО, за 

гласуване на избиратели повече от един път в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 
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Моля да се запознаете и да ги гласуваме анблок. Посочени са 

секциите, за които имаме данни съответните лица да са гласували. 

Прилагаме наличните документи в Централната избирателна 

комисия и уточняваме откъде може да бъдат изискани заверени 

копия от документи и данни, като в тези писма ви предлагам 

изрично да посочваме, че по отношение на съставите на СИК може 

да се посочат единствено данни за имената и ЕГН-та на членовете на 

секционните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания във връзка с направения доклад и проектите на писма, 

които са във вътрешните мрежа – 14 проекта? Няма. 

Моля да ги гласуваме заедно. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с данните от 

извършената проверка в ГД ГРАО и за да можем да посочим още 

при сезирането в първото писмо до районната прокуратура дали 

лицето, гласувало извън страната, е било подало заявление, за да не 

се налага допълнително да ни пишат и да извършваме такава 

проверка, ви предлагам да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД с посочени имена и ЕГН на избиратели, които са 

гласували извън страната, с искане да ни предоставят информация 

дали са подали заявления и по кой ред, като посочат и в кой 

избирателен списък са били включени, ако има такава информация 

при тях. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

изказвания по проекта на писмо до „Информационно обслужване“ 

АД? Няма. 

Моля да го гласуваме. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, 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 ще ви докладвам писмо с вх. № МИ-06-

104/18.01.2023 г. Това е писмо от община Попово, конкретно от 

главния счетоводител на общината, в отговор на наше писмо с изх. 

№ МИ-06-35/13.01.2023 г. Това е във връзка с писмата, които 

изпратихме до 95 общини относно трансферите между бюджети и 

получени трансфери. Докладвам го за сведение с оглед на това, че 

ще получим вероятно отговори от всички общини.  

Тези писма ще бъдат разпределяни към главния счетоводител 

на Централната избирателна комисия и ще бъдат класирани в 

нарочна папка, така че докладвам го с оглед на това да е уведомена 

Централната избирателна комисия за реда, по който ще върви 

кореспонденцията на общините в отговор на тези наши писма. 

 

Преминаваме към следващата точка: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, от ОИК – Самоков, е 

постъпило искане за изплащане на възнаграждения на членовете на 

ОИК за проведено заседание на 11 януари 2023 г. и дадени две 

дежурства на 10-и и на 12 януари от председателя и секретаря на 

комисията.  

Искането е с вх. № МИ-27-4/12.01.2023 г. Към него са 

приложени счетоводна справка за размера на исканите 

възнаграждения, които са на стойност 849,87 лв., както и контролен 

лист за предварителен контрол. 
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Заседанието е проведено във връзка с предсрочно 

прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване за 

избран следващия от листата на партията.  

Моля да одобрим изплащането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Госпожо Ганчева, заповядайте в тази точка. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-5/18.01.2023 г., като 

искането е от ОИК – Любимец.  

Преписката е комплектувана с изискуемите документи по 

закон и по наше решение. Има счетоводна справка, както и 

контролен лист с положително становище за изплащане. 

Поискано е възнаграждение за дежурство, което е дадено от 

председател, секретар и един член на 11 януари 2023 г., както и за 

проведено заседание на 12 януари 2023 г. на ОИК – Любимец, на 

което са присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и 5 членове. 

Общата сума ведно с осигурителните вноски е в размер 

на 675,64 лв. Становището на финансовия контрольор е, че е 

законосъобразно поемането на такова задължение, предвид което ви 

предлагам с протоколно решение да одобрим докладваното от мен 

възнаграждение на ОИК – Любимец, за изплащане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате  ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 
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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, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги,  поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото заседание за вторник, 24 януари 2023 г., от 10.30 ч. 

Благодаря. 

(Закрито в 12,25 ч.) 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


