
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 297 

 

На 27 януари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладва: Севинч Солакова 

3. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 11,50 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум за 

провеждане на заседание. 
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Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

2. Доклади по административни преписки с докладчик 

госпожа Солакова. 

Моля за вашите предложения за допълване. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, моля за нова 

точка: Доклади по дела, жалби и сигнали, тъй като току-що ми беше 

разпределен доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това ще 

бъде точка три: Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик 

госпожа Матева. 

Други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме така предложения проект на дневен ред. 

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. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

вчерашната среща, която проведохме със „Смартматик“ и 

проведените разговори на нея, предлагам да изпратим писма до 

„Смартаматик“ и до „Сиела Норма“ АД, свързани с предстоящите 

дейности по машинното гласуване. Проектите на писма са в моя 

папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с писмата. 
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Колеги, по проектите на писма имате ли бележки, 

предложения, изказвания, или мога да ги подложа на гласуване, тъй 

като са с един смисъл. 

Моля, режим на гласуване на проектите на писма до 

„Смартматик“ и до „Сиела Норма“ АД. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

предстоящите дейности по осигуряване на машинното гласуване в 

страната и извън страната в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. предлагам да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, свързано с техническата спецификация за тези 

дейности. Проектът на писмо е с номер 4933. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

предложения по проекта на писма имате ли? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

 

Продължаваме с втора точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вчера на работна 

група и днес включително обсъдихме проекта за писмо до 

министъра на финансите в отговор на тяхно писмо с вх. № ЦИК-04-

12/25.01.2023 г. относно представяне на прогнозни разчети във 

връзка с подготовката на план-сметката за предстоящите предсрочни 
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парламентарни избори на 2 април. Проектът на писмо е във 

вътрешната мрежа.  

В първата част искането на министъра на финансите е да 

предложим разчети по план-сметката по бюджета на Централната 

избирателна комисия. Съобразяваме се с дейностите, включително и 

по досегашната практика, в т. I, като сме предвидили средства за 

възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по 

трудови и граждански договори за обезпечаване на работата на 

Централната избирателна комисия по организиране и произвеждане 

на изборите. 

На второ място – за материално-техническо осигуряване на 

изборния процес, включително за отпечатване на хартиените 

бюлетини, за компютърната обработка, за разяснителната кампания 

на правата и задълженията на гражданите, както и за обучение на 

РИК и на СИК. 

На трето място – разходи за медийни пакети.  

Правим предложение до министъра на финансите с оглед и на 

досегашната практика, която се оказа удачна и с оглед на това, че 

много от въпросите, свързани с организацията на машинното 

гласуване, предстоят за допълнително уточняване, да отбележим, че  

предлагаме отделно да бъдат предвидени средства за това машинно 

гласуване, включително със специализираната хартия с 

допълнителна защита, както и за звеното за управление на 

машинното гласуване. 

Във втората част на искането на Министерството на 

финансите е да представим прогнозни разчети, свързани с 

осигуряване на средства за възнаграждение на районните и 

секционните избирателни комисии в страната, както и на 

специалистите към РИК. 

Предлагам да направим и такова предложение, пак е 

съобразно обсъждането на работна група. 

Моля за гласуване. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания, предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

 

Преминаваме към трета точка: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от процесуалните представители на Централната избирателна 

комисия, свързано с делото, което „Сиела Норма“ АД води срещу 

Централната избирателна комисия – вх. № към ЦИК-00-

25/26.01.2023 г., може би е имало и предходно такова. 

Втората част от документите, които са изпратени, са с вх. 

№ ЦИК-00-25-1/26.01.2023 г. 

Третото е протокол от съдебно заседание, проведено на 

20 януари 2023 г., с вх. № ЦИК-00-154-2. 

Последното е с вх. № ЦИК-00-25-2/27.01.2023 г., с което се 

изисква да представим на процесуалните представители един 

документ, описан в писмото. Докладвам всичко за сведение и 

запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направения доклад от госпожа Матева, моля да гласуваме 

предоставянето на изисканото от ЦИК доказателство в посоченото 

писмо със съответния номер. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

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

Томов); против – няма. 

Има ли други доклади? Няма. 

Преди да закрия днешното заседание, ви информирам, че 

през следващата седмица ми се налага да отсъствам и на основание 

чл. 6, ал. 2 от нашия Правилник определям господин Войнов – 

заместник-председател на Централната избирателна комисия, да ме 

замества, както е записано в Изборния кодекс и в Правилника за 

организацията и дейността на Централната избирателна комисия. 

Насрочвам следващото заседание за понеделник, 30 януари 

2023 г., от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 12,12 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


