
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 295 

 

На 24 януари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Димитър Димитров, Йорданка 

Ганчева, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, 

Силвия Стойчева, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Камелия Нейкова. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Цветозар Томов, Емил Войнов, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Росица Матева и Красимир Ципов. 

 

Заседанието бе открито в 10,50 ч. от госпожа Камелия 

Нейкова – председател на Централната избирателна комисия, и 

председателствано от господин Емил Войнов – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Тринадесет членове сме в залата. Поради ползване на отпуск 

отсъстват колегите Матева и Ципов. 

Колеги, преди да ви предложа проект на дневен  ред, ви 

информирам, че днес с решение на Народното събрание е прието да 

се проведе изслушване в качеството ми на председател на 

Централната избирателна комисия във връзка с подготовката и 

провеждането на избори, включително резултатите от извършените 

тестове с хартията за машинно гласуване, които проведохме 

успешно във вчерашния ден.  

Предвид приетото решение от парламента ще отида на това 

изслушване – надявам се да не закъснея, където ще запозная 

народните представители с работата ни, която сме свършили до 

момента, във връзка с подготовката за избори, както и за 

експеримента, който направихме вчера  със защитена хартия за 

бюлетини за машинно гласуване. 

Предвид това определям господин Войнов да води 

заседанието в мое отсъствие, включително и с обявяване на дневния 

ред. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми 

колеги, във вътрешната мрежа е публикуван проектът на дневен ред 

от три точки: 

1. Машинно гласуване – ще ви докладвам аз. 

2. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа 

Йорданка Ганчева. 

3. Доклади по административни преписки с докладчици: 

колегите Димитров, Ганчева, Баханов, Стоянова, Георгиева, 

Стойчева, Георгиев и Севинч Солакова. 

Допълнение по дневния ред има ли? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 
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Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 1 (Ерхан Чаушев). 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Ще ви докладвам няколко писма. 

Постъпило е писмо от „Смартматик“ с вх. № ЦИК-00-

20/20.01.2023 г. То е в отговор на поисканото от нас уточнение за 

датата и часа, когато да проведем среща с тях.  

Тъй като вчера на работна група уточнихме срещата да е в 

четвъртък, моля за последващо одобрение на писмото до 

„Смартматик“, което изпратихме вчера. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

В тази връзка е постъпило ново писмо от „Смартматик“ с вх. 

№ ЦИК-00-24/23.01.2023 г. С него ни изпращат параметрите за 

срещата в четвъртък в Teams, а именно ID на срещата и кода за 

достъп. Докладвам писмото за сведение и за съобразяване при 

инсталацията на компютрите. 

Постъпило е писмо от Печатницата на БНБ с вх. № ЦИК-13-

3-3/23.01.2023 г. С него ни уведомяват, че разполагат само с една 

разролваща машина, която е конструирана да работи с ролки с 

диаметър на шпулата от 1 инч и към настоящия момент 

разролването на шпула от половин инч не е изпълнимо особено в 

кратките срокове, свързани с предстоящите избори.  

Молят за незабавно провеждане на технически експеримент с 

предоставените ни мостри с шпула 25,4 мм., както и за нашето 

потвърждение, че машините за гласуване могат да работят с тях. 

Както вече е известно, вчера проведохме експерименти с 

предоставената ни защитена хартия с диаметър на шпулите 25 мм. и 
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експериментите преминаха успешно. Затова предлагам да изпратим 

писмо на Печатницата, с което да ги уведомим за горното. Проектът 

на писмо е в моя папка.  

Моля за вашите становища, ако има такива. 

Колеги, нека да се запознаем с писмото и малко по-късно ще 

го гласуваме. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо от ГД „Жандармерия“, 

с което ни уведомяват, че на 19-и и 20 януари е създадена 

организация за допускане в склада на „Карго-партнер“ на четири 

лица, служители от „Карго-партнер“, във връзка с ремонт на 29 броя 

машини за гласуване.  

Тъй като ремонтът следваше да се извърши от техници на 

„Сиела Норма“ АД – те не са били в склада поради технически 

грешки, предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД, с което 

да им укажем, че ремонтът следва да бъде извършен на 24-и и 

25 януари 2023 г. 

Проект на такова писмо има в папката ми от 12 януари. 

Ако няма становища, моля да се гласува изпращането на 

писмо до „Сиела Норма“ АД и „Информационно обслужване“ АД, с 

което да ги уведомим, че на 24-и и 25 януари ще бъде извършена 

гаранционната поддръжка в обособена част от склада. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, предлагам да изпратим писмо и до ГД 

„Жандармерия“, с което да им изпратим имената на лицата от 

„Сиела Норма“ АД и „Карго-партнер“, които ще работят на 24-и и 

25 януари 2023 г. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 
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Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, техническа грешка в писмото, което изпратихме до 

„Сиела Норма“ АД – датата, на която ще се извърши гаранционната 

поддръжка е четвъртък, 26 януари и петък, 27 януари 2023 г. Това 

ще бъде написано и в писмото до ГД „Жандармерия“. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо от „ЕнЕрДжи Сорс“ с 

вх. № ЦИК-99-4. С него ни изпращат доклад за текущото състояние 

и наличност на акумулаторни батерии и фактура по т. 2.1.2 от 

Договор № 27 от 23 декември. Докладвам писмото за запознаване, 

като ще го върна на доклад след изготвяне на докладна записка от 

администрацията относно предоставената фактура. 

Още едно писмо ще ви докладвам с вх. № НС-23-436-

1/19.01.2023 г. Писмото е от П. А.                         , който твърди, че 

бил председател на СИК. Обръща ни внимание, че картите за 

гласуване са били доста амортизирани и постоянно са давали грешки 

при прочитането в процеса на гласуване. 

Припомням, че на 11 октомври 2021 г. е поставил пред ЦИК 

и други проблеми, свързани с машинното гласуване. 

Прегледах внимателно това писмо и предлагам да остане за 

сведение по следните причини.  

Първо, на работна среща с „Информационно обслужване“ АД 

ние коментирахме въпроса със смарткартите и възможността 

картите да бъдат проверени от тях за тяхното техническо състояние. 

 Що се отнася до предишното писмо на П. А.              

ние сме се съобразили с част от препоръките му. В момента по 

негови препоръки в Методическите указания вече е указано приемо-

предавателните протоколи за предаване и приемане на машините за 

гласуване от кого да се получават и къде да се опаковат. Предлагам 

да остане за сведение. 

 

Продължаваме с втора точка от дневния ред: 
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ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

преписка, постъпила от Софийски районен съд, с вх. № МИ-08-78-

1/19.01.2023 г., като към преписката, освен че ни се връща по 

издаден акт, се прилага и влязло в законна сила на 2 септември 

2022 г. решение, с което се отменя наше Решение № 1734, както и от 

диспозитива на решението е видно, че Централната избирателна 

комисия е осъдена да заплати 370, 00 лв. разноски.  

След получаване на преписката съм възложила изготвяне на 

становище за процедиране на тази преписка, което е с вх. № ЦИК-

09-21/23.01.20223 г.  

Към момента ви го докладвам за сведение и аз ще върна 

становището за изразяване от компетентните служители на 

конкретно предложение като се съобрази практиката на Централната 

избирателна комисия в такива случаи, в които няма изпълнителен 

лист или предявяване на разноските, но Централната избирателна 

комисия е осъдена. Считам, че становищата не трябва да бъдат 

бланкетни и да цитират законови разпоредби без по същество да има 

някакво предложение към Централната избирателна комисия, което 

тя да подложи на обсъждане или гласуване. Към момента го 

докладвам за сведение и на следващо заседание евентуално ще 

върна преписката, като според мен основният въпрос е, че текат 

лихви и как се процедира с оглед законосъобразност. Все пак 

разходваме държавни средства. Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря 

Ви. 

По точката „Доклади по дела, жалби и сигнали“ няма други 

заявени. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колега Димитров, заповядайте. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в моя папка с вх. № ЦИК-

07-9/20.01.2023 г. е дошла покана, по-скоро информация, че ще има 

конференция, която се организира от Парламентарната асамблея на 

Съвета на Европа – швейцарския парламент. Общото название е 

„Избори по време на криза“. Събитието е насрочено за 10 май. За 

разлика от друг път ще има три работни езици – френски, немски и 

английски. Имаме нещо като примерни теми от дневен ред. 

Разделени са на отделни събития. Двудневна ще бъде присъствената 

конференция и ще бъде излъчвана онлайн. Засега го докладвам за 

запознаване – всеки един от нас да прецени, дали ще изпратим 

някого за участие в тази конференция. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега, 

Ганчева, заповядайте в тази точка. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

постановление за прекратяване на наказателно производство с вх. 

№ МИ-09-3/19.01.2023 г. С него е постановено прекратяване на 

производство по описа на Второ РУ при СДВР по конкретна 

преписка. Постановлението може да бъде обжалвано в 7-дневен 

срок, тъй като става въпрос за относителна давност за наказателно 

преследване, водено за престъпление по чл. 168, ал. 1, ви предлагам 

с протоколно решение да приемем да не бъде обжалвано това 

постановление. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, чухте предложението да не се обжалва.  

Ако няма становища, го подлагам на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

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

Следващ докладчик – колегата Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, с вх. № НС-06-

12/20.01.2023 г. от община Пловдив е получен комплект документи 

във връзка с отваряне на запечатано помещение, в което се 
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съхраняват документации от проведени избори за Народно събрание 

на 14 ноември 2021 г. във връзка с предаване в архив и унищожаване 

на оценени като неценни документи. 

Към писмото на община Пловдив, Район „Централен“ са 

приложени цитираните в него документи, заповеди на кмета на 

района, протокол на комисията за отваряне на помещението, 

актовете за унищожаване на неценни архиви и протокол за 

предаване за унищожаване на документите. Докладвам ви това за 

сведение. 

Ще ви докладвам в тази точка няколко на брой писма от 

Софийска градска прокуратура с искане за предоставяне на справки 

във връзка с регистрация за участие на партии в избори, проведени 

през последните пет години. Няколко са, около 8. 

Първо, докладвам писмо с вх. № НС-09-46/20.01.2023 г. от 

Софийска градска прокуратура във връзка с регистрацията на ПП 

Движение за национално възраждане „Оборище“. След справка от 

звено „Регистри“ е подготвено писмо в отговор, с което 

уведомяваме, че от 2017 г. партията не е била регистрирана за 

участие в избори. 

Следващото писмо е с вх. № НС-04-02-17/19.01.2023 г. във 

връзка с регистрация на партия „Либертас България“ (ЛБ). 

Отговорът на писмото съдържа информация, че след направена 

справка е установено, че след 2017 г. партията не е регистрирана за 

участие в избори. 

Писмо с вх. № НС-04-02-22 относно ПП „Солидарност“. В 

отговора се изпраща справка, че партията не е била регистрирана от 

2017 г. до момента за участие в изборите, проведени през тези 

години. 

Писмо с вх. № НС-04-09-24 относно партия „Щит“. 

Отговорът също е, че съгласно извършената справка, от 2017 г. до 

настоящия момент партията не е регистрирана за участие в изборите. 

Следващите писма, които ще ви докладвам по сходни случаи, 

са за регистрирани партии. 
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Вх. № НС-04002-23 относно участието на партия 

„Европейска сигурност и интеграция“. Отговорът е, че същата е била 

регистрирана.  

В предложения текст, който виждате в моя папка с проектен 

номер 4893, бих искала да добавим текст, че същата е била 

регистрирана съгласно посочените решения, като част от коалиция 

„Движение заедно за промяна“. С тази добавка в текста на писмото. 

Следващото, което ви докладвам по запитване, е с вх. № НС-

04-02-21, относно регистрацията за участие в избори на ПП 

„Християнсоциален съюз“. В отговора са посочени решенията, с 

които е регистрирана. Предлагам също да бъде добавено в текста на 

писмото, че същата партия е регистрирана за участие като част от 

коалиция с наименование „Коалиция на недоволните“. 

Вх. № НС-04-02-16 относно регистрация на ПП „Никола 

Петков“, в отговор на което представяме справка, че същата е била 

регистрирана за участие в изборите 2019 г. – местни избори, 

съгласно текста, проект на който има в моя папка. 

Последното е по писмо с вх. № НС-09-47 относно 

регистрация на ПП „Български демократичен център“. Отговорът е, 

че същата е била регистрирана за участие в изборите през 2017-а и 

2019 г. съгласно представения в моята папка текст – проект на 

отговор. 

Моля да гласуваме всичките анблок. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, чухте предложенията за писма. Имате ли съображения. 

Подлагам ги на гласуване анблок. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието за 15 минути за проветряване 

на залата. 
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(След прекъсването.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Продължава заседанието на Централната избирателна комисия. 

Колегата Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-04-03-2 от ГД 

ГРАО е получен отговор на изпратеното по наше писмо питане във 

връзка с отправени запитвания от СДВР по писмо с вх. № НС-04-02-

15. 

Предлагам така полученият отговор да бъде изпратен в 

отговор на СДВР по цитирания току-що вх. номер на писмо.  

Проект на писмо с номер 4908 е в моя папка – 

придружително, в което да кажем, че в отговор на тяхното писмо им 

изпращаме предоставената информация в писмото на ГД ГРАО.  

Моля да бъде гласувано. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението за писмо до СДВР. 

Ако няма съображения, моля процедура по гласуване. 

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

Стоянова, Емил Войнов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, имам и едно предложение, 

свързано с доклада на колегата Войнов, във връзка с предстоящата 

среща със „Смартматик“. Предложението ми е с писмо да бъде 

изпратена заявка към фирмата, която предоставя преводачески 

услуги на Централната избирателна комисия, и на основание 

сключения с тях договор да бъде предоставен преводач за 

предстоящата среща, като бъдат посочени, разбира се, и 

обстоятелствата по провеждане на срещата – време, място и 

необходимост от език, на който да бъде извършен преводът. 

Предлагам това да стане с писмо, което да гласуваме. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението да бъде изпратено писмо за преводач. 

Писмото ще бъде изпратено и по имейл. 

Моля процедура по гласуване. 

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

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Продължаваме със следващия докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпили са три искания от 

ГД „Национална полиция“ за предоставяне на информация във 

връзка с проверка по преписки по описа на Софийска градска 

прокуратура. 

С вх. № НС-04-02-25/23.01.2023 г. се иска да бъде 

предоставена информация за участия на партия „Будна България“ в 

избори за народни представители, за президент и вицепрезидент, за 

членове на Европейския парламент или за общински съветници и 

кметове. 

Извършена е проверка и в резултат на проверката е 

установено, че от 2017 г. до момента партия „Будна България“ не е 

регистрирана за участие в цитираните преди малко избори. 

Отговорът е в папка с моите инициали, както и самото искане. 

Следващото такова е с вх. № НС-04-02-26/23.01.2023 г. С 

него се иска да бъде предоставена информация за участие в 

посочените избори на партия „Демократична гражданска 

инициатива“.  

От извършената справка е установено, че партия 

„Демократична гражданска инициатива“ не е регистрирана за 

участие от 2017 г. до момента в избори за народни представители, за 

президент и вицепрезидент, за членове на Европейския парламент 

или за общински съветници и кметове.  

Последното искане е с вх. № НС-04-02-27/23.01.2023 г. и се 

отнася до участие в избори на партия „Движение за равноправен 
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обществен модел“. От извършената справка е видно, че с Решение 

№ 4256-НС/08.02.2017 г. и Решение № 4274-НС/10.02.2017 г. същата 

партия е регистрирана за участие в изборите за народни 

представители през 2017 г. 

Моля, ако нямате някакви коментари по отговорите, да 

гласуваме едновременно и трите отговора. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, чухте доклада – три писма се предлага да бъдат изпратени. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – колегата Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам ви, първо, вх. 

№ НС-22-545-1/23.01.2023 г. за сведение и за запознаване. Това е 

писмо-сигнал от няколко страници, което е входирано във Върховен 

касационен съд и в Софийски районен съд от лице, което, очевидно, 

има нужда от помощ. Мисля, че Централната избирателна комисия 

не е органът, който може да му я окаже. Затова го докладвам само за 

сведение и запознаване – вх. № НС-22-545-1/23.01.2023 г. 

Вторият ми доклад в тази точка е във връзка с насрочено в 

четвъртък, 26 януари 2023 г., от 10,30 ч. дело в Административен 

съд – Пловдив, по което Централната избирателна комисия е 

ответник. 

Моля, Комисията да вземе решение да бъде упълномощен 

един от юрисконсултите на Централната избирателна комисия, тъй 

като процесуалният ни представител – упълномощеният, в момента 

отсъства поради отпуск по болест. 

Моля за протоколно решение в този смисъл – упълномощаване 

на друг юрисконсулт, който да се яви на делото в четвъртък. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението. 
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Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване. 

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

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Ако позволите, само да допълня – правя 

уточнение: в случай че упълномощеният юрисконсулт се яви на 

работа, ако дотогава му е приключил отпускът по болест, разбира се, 

той ще се яви. Новото упълномощаване е само за случай, че редовно 

упълномощеният представител не се върне на работа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря 

Ви. 

Следващ докладчик – колегата Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № ПВР/НС-6-

2/23.01.2023 г. от община Кирково с приложено копие от заповед на 

кмета на общината за назначаване на комисия за отваряне и 

затваряне, и запечатване на помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали – за сведение. 

Докладвам и две писма с вх. №№ МИ-22-2/16.01.2023 г. и 

ЧМИ-22-1-1/20.01.2023 г. за запознаване. По-късно, евентуално в 

следващи заседания, ще има и подготвен проект на отговор на някои 

от писмата. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Следващ докладчик – колегата Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е постъпила фактура с вх. № ЦИК-99-2/13.01.2023 г. от 

„Рикуест“ ООД във връзка с договора за абонамент на поддръжка на 

системата за гласуване в Централната избирателна комисия. 

По повод на тази фактура е представена докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-17/17.01.2023 г. Отразено е, че във връзка с договора 

абонаментната такса с включен ДДС по този договор е 120,00 лв. В 

този смисъл се предлага да се одобри разходът и извършване на 

плащане по фактурата. 
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Предлагам да приемем решение за изплащане на фактурата и 

моля за това. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада. 

Становища по направеното предложение за плащане по 

фактурата? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, спомняте си, с протоколно 

решение по докладна записка с вх. № ЦИК-09-16/16.01.2023 г. 

одобрихме изпращане на писмо до главния счетоводител на 

Народното събрание за предоставяне на информация относно 

временно и възмездно ползване на помещения и движими вещи от 

Централната избирателна комисия. В тази връзка ви докладвам, че с 

писмо от същата дата – ЦИК-02-10, е получено писмо с отразена 

информация, която е необходима за изготвянето на Годишния 

финансов отчет. Затова писмото до Народното събрание не е 

изпратено с оглед получаването на необходимата информация. 

Докладвам ви го за сведение. Предоставено е на главния 

счетоводител за използване при изготвянето на Годишния финансов 

отчет на Централната избирателна комисия. 

За сведение ви докладвам писмо с вх. № НС-00-6/20.01.2023 г. 

От „Информационно обслужване“ АД сме получили информация 

относно лицата, за които поискахме такава проверка – дали са 

подали заявление за гласуване в секции, извън страната. Дванадесет 

лица, от които за 3 лица има данни, че са били подали заявления. В 

този случай имаме информация и в кои избирателни списъци са 

включени, тъй като в тези населени места, за които са били подадени 

заявленията, е имало само една секция, затова се предполага 

гарантирано, че лицата са включени в избирателните списъци. Прави 

се уточнение, че в други случаи е невъзможно със 100% гаранция да 
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се твърди, че лицата са включени в избирателен списък, когато 

секциите в населеното място са повече от един брой.  

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-02-11/23.01.2023 г. Писмото 

е от главния секретар на Народното събрание. Отбелязва се, че в 

нашето писмо, с което поискахме съдействие и оказване на 

техническа помощ от дирекция „Управление на собствеността“ при 

приемане на книжата от Министерството на външните работи в 

Централната избирателна комисия, не е било уточнено в какво се 

състои искането за съдействие. 

Като се има предвид, че служителите от дирекция 

„Управление на собствеността“ на Народното събрание са 

технически лица, специалисти в поддръжката и техническото 

обслужване на сградния и мандатен жилищен фонд на Народното 

събрание, същите не разполагат с необходимата техническа 

компетентност по приемане, описване и обработка на изборни 

книжа, а осъществяват само товаро-разтоварни дейности и само по 

изключение с оглед изпълнение на служебните им задължения. В 

тази връзка посочват, че Народното събрание ползва услугите на 

външни специализирани фирми.  

Честно казано, не ми е известно да е увеличен обемът на 

работа в Народното събрание, и да са съкратени бройки в това звено. 

Винаги сме получавали необходимото съдействие, тъй като то е 

било в рамките на възможностите на съответната дирекция.  

С това писмо в общи линии се прави предложение – такова, 

каквото имахме предполагаемо и от нашата администрация, че 

трябва да се поиска външна услуга. Докладвам ви го за сведение. 

Аз лично не намирам основание да предложа ползване на 

външна услуга при получаване на документите от Външно 

министерство и не правя такова предложение. 

Докладвам ви писмо от „Информационно обслужване“ АД с 

вх. № ЦИК-00-23/23.01.2023 г. От главния счетоводител във връзка с 

годишната инвентаризация и одита на Годишния финансов отчет за 

2022 г. се обръщат с искане на посочения одитор в писмото да се 



16 

потвърди информация, която следва да се изготви от счетоводството 

на Централната избирателна комисия. Докладвам ви го за сведение 

към настоящия момент, тъй като се установи, че Централната 

избирателна комисия има различна практика по предоставяне на 

счетоводна информация. Нека да извършим и допълнителна 

проверка. 

Във връзка с искането до „Информационно обслужване“ АД да 

предоставят информация относно необходимостта за подмяна на 

издадените квалифицирани удостоверения за квалифициран 

електронен подпис на служители от администрацията на 

Централната избирателна комисия сме получили писмо с цитирания 

входящ номер за лицата, служители на ЦИК, чиито удостоверения 

следва да бъдат подменени. Посочено е в срок до 28 февруари 

2023 г. 

Предлагам да бъде извършена подмяната, като се предприемат 

необходимите действия в тази връзка. 

По искане от „Информационно обслужване“ АД за издаване на 

удостоверение относно приключил договор между ЦИК и 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № ЦИК-00-15/17.01.2023 г. 

и постъпила докладна записка – вх. № ЦИК-09-20/23.01.2023 г., с 

предложение да бъде издадено такова удостоверение с оглед 

установената практика в Централната избирателна комисия за 

издаване на удостоверения на изпълнители по сключени с ЦИК 

договори, е изразено мнение, че „Информационно обслужване“ АД е 

изпълнило задълженията си по договора в съответствие с условията 

на същия. 

Предлагам ви да одобрим издаването на удостоверение на 

„Информационно обслужване“ АД относно изпълнението на договор 

за предоставяне за временно и възмездно ползване на сървърна 

конфигурация. 

Следва да отбележа, че лично аз не одобрявам практиката по 

издаване на удостоверение по инцидентно сключени договори, по 

които няма достатъчно трайна практика, тъй като той е един 
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договор, с еднократно действие и не е много, как да кажа, 

традиционна дейността по предмета на този договор. 

Независимо от това, с оглед установената практика, предлагам 

да издадем удостоверение на „Информационно обслужване“ АД. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, чухте предложението за издаване на удостоверение. Има ли 

изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Колегата Нейкова ще докладва в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в моя папка 

с днешна дата ви докладвам вх. № НС-23-9/23.01.2023 г. в отговор 

на наше писмо от 10 януари 2023 г. до директора на Агенция 

„Митници“ относно искана от тях информация за определени 

специализирани устройства за машинно гласуване. Техният отговор 

е, че исканата от нас информация представлява данъчна информация 

по смисъла на чл. 74 и чл. 75 от ДОПК и за разкриването й следва да 

се приложи специален ред и условия. Засега ви го докладвам за 

запознаване и за обсъждане в работна група какви да са следващите 

ни действия. 

Ще ви помоля за протоколно решение с последващо одобрение 

– на 20 януари 2023 г. изпратихме до министър-председателя писмо 

с покана за среща в продължение на проведената на 10 януари среща 

в ЦИК с участието на министъра на вътрешните работи Иван 

Демерджиев относно прилагането на чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния 

кодекс, а именно техническото осигуряване на видеонаблюдението. 

Моля за протоколно решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Моля, продължете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващият 

ми доклад е с вх. № НС-08-244-2/20.01.2023 г. Получили сме 

съобщение от Върховния административен съд, с което ни изпращат 

препис от частна жалба срещу Определение № 12040/2022 г. по 

административно дело № 3603/2021 г. Това е частната жалба от 

Комисията за защита на личните данни. Докладвам ви го за сведение 

и запознаване. 

Също така за сведение ви докладвам – в моя папка са качени, 

във връзка с проведеното първо заседание на 20 януари по 

Търговско дело № 822. Процесуалният ни представител е изпратил 

молба с доказателства. С писмото ни молят да направим преглед на 

представеното и се предоставя кратка информация от проведеното 

първо заседание. Очевидно, към момента все още не е изготвен 

протоколът от съдебното заседание, с който, когато бъде получен в 

ЦИК, ще се запознаем подробно с хода на делото. Моля да се 

запознаете в моята папка, а по отношение на проверката на 

изпратените документи, ще възложа на звено „Правна дейност“ да 

извършат тази проверка и да предоставят необходимата информация 

на Централната избирателна комисия. Нямам други доклади. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, връщаме се в първа точка: Машинно 

гласуване. 

Докладвах ви писмото от Печатницата на БНБ с тяхното 

запитване, както и предложението за отговор. 

Предлагам след последния абзац да отправим и едно запитване 

към Печатницата, като ги помолим да ни информират за сроковете, в 

които може да получим първите количества ролки със защитена 
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хартия за предстоящите предсрочни избори за народни 

представители. 

Колеги, предложението е в края на писмото да поискаме от 

Печатницата да ни предостави график за получаване на ролките 

хартия, в това число първата дата, на която можем да получим 

първото количество ролки хартия. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, има ли други, които не са се включили и желаят? Не 

виждам. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващото заседание за четвъртък, 26 януари 2023 г., от 

10,30 ч. Благодаря. 

(Закрито в 13,10 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова  

 


