
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 317 

 

На 24 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно откриване на процедура на 

договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: Дейности по осигуряване на машинното 

гласуване в страната и извън страната в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров, 

Гергана Стоянова, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,20 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 
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* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум, за 

провеждане на заседанието. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно откриване на процедура на 

договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното 

гласуване в страната и извън страната в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. Докладчик – господин Войнов. 

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

Матева. 

3. Доклади по административни преписки с докладчици: 

госпожа Гергана Стоянова, госпожа Солакова. 

Има ли други предложения? 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Моля да ме включите в Доклади по 

административни преписки. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Също в Доклади по 

административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Включвам и 

господин Димитров в Доклади по административни преписки. 

Колеги, има ли други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме дневния ред с направените допълнения. 

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. 

 

Заповядайте, господин Войнов, в първа точка: 
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА 

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: „ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА МАШИННОТО 

ГЛАСУВАНЕ В СТРАНАТА И ИЗВЪН СТРАНАТА В ИЗБОРИТЕ 

ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, предлагам ви 

проект на решение относно откриване на процедура на договаряне 

без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в 

страната и извън страната в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. съгласно техническата спецификация, включващи 

три дейности:  

Дейност 1: Подготовка, модифициране и параметризиране на 

софтуера за СУЕМГ, в това число подготовка на демоверсия. 

Дейност 2: Подготовка, инсталиране и комплектуване на 

СУЕМГ в склада. 

Дейност 3: Транспорт на СУЕМГ в страната, логистично 

осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и 

изборния ден, включително осигуряване на Център за поддръжка 

при възникнали проблеми със СУЕМГ.“ 

Процедурата с елемент на договаряне е в частност договаряне 

без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). Тя е като изключение от общия режим 

на възлагане, регламентиран в закона, поради наличието на 

обективни причини при пълното съблюдаване на прогласените в 

нормативната уредба основни принципи на възлагане, в това число 

публичност и прозрачност.  

В проекта на решение подробно е мотивирано поради какви 

причини се налага да бъде възложена тази обществена поръчка, като 

договаряне без предварително обявление. Мотивирано е с това, че 

изборите са извънредно насрочени за 2 април 2023 г., предметът на 

дейностите е такъв, че са от компетенциите на производителя на 
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машините за гласуване и изпълнителя, който досега е изпълнявал 

обществените поръчки.  

Въз основа на горното предлагам Централната избирателна 

комисия да вземе решение: открива процедура на договаряне без 

предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с 

предмета, който докладвах преди малко. 

Техническата спецификация да е неразделна част от 

решението. 

Да се изпратят покани до „Смартматик интернешънъл 

холдинг“ и до „Сиела Норма“ АД за участие в процедура по 

договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена 

поръчка по реда на Закона за обществените поръчки. 

Предлагам прогнозната стойност на обществената поръчка да 

бъде 8 млн. 500 хил. лв., като мога да аргументирам тази цена.  

На предходните избори на 2 октомври 2022 г. цената за 

провеждане на дейностите по машинното гласуване беше в размер 

на 7 млн. 544 хил. 164 лв. без ДДС. От тази сума трябва да се извадят 

сумите, които са предвидени за ролки хартия за машините, тъй като 

вече хартията за машините се доставя от Печатницата на БНБ, и 

също така да се извадят и кутиите за разписките от машинното 

гласуване, тъй като те също няма да са задължение на изпълнителя. 

Тази сума, ако я индексираме с 10% инфлация за тези шест месеца – 

може би инфлацията е малко по-ниска, но ако я приемем за 10%, 

цената става 8 млн. 5000 лв. Тъй като на тези избори, за разлика от 

изборите на 2 октомври ще се наложи модификация на софтуера, 

предлагам за тази модификация да се предвидят 500 хил. лв. и по 

този начин прогнозната цена предлагам да е 8 млн. 500 хил. лв. без 

включен ДДС. 

В диспозитива на проекта на решение са включени и 

гаранциите за изпълнение, изискванията за участие, а също така и 

документите, които трябва да представи участникът, преди да бъде 

подписан договорът. Предлагам да обсъдим този проект на решение 

и ако няма възражения, да бъде одобрен. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания или предложения? 

В проекта на решение е посочена почти всичката 

кореспонденция, която Централната избирателна комисия води от 

насрочване на изборите до момента с държавните органи в 

желанието си държавата да се включи по-активно в различните 

дейности по начин, който ще гарантира нейното участие, така че да 

може да се обезпечи напълно една или друга дейност, но за 

съжаление, и този път това не е възможно. Вероятно трябва да има и 

повече време между отделните избори, за да може да се подготвят 

институциите, така че да се включват по-активно в изборния процес 

в частта „машинно гласуване“. 

Разбира се, Централната избирателна комисия, въпреки че 

неведнъж е отправяла покана към „Смартматик“ – производителят 

на машини и създателят на софтуера, да бъде пряк партньор на 

българската държава в този процес, ще ги поканим и този път, като 

се надяваме, че ще изпрати предложение по нашата покана и може 

би за  редовните местни избори да има възможност поне една част от 

дейностите напълно да бъде покрита от държавата и по-малка част 

от дейностите, свързани с машинното гласуване, да трябва да се 

обявяват по реда на Закона за обществените поръчки и да се 

възлагат като външна услуга. 

Някой друг има ли изказване? 

Подлагам на гласуване да одобрим документацията за 

провеждане на обществената поръчка, както и предложения проект 

на решение и да отправим покана до „Смартаматик“ и „Сиела 

Норма“ АД за преговори, както е посочено в поканата. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 1 (Росица Матева.) 
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Решението е № 1702-НС/24.02.2023 г. 

Колеги, само за яснота и за протокола, тъй като казах, че 

подлагам на гласуване датата и часа на преговорите, както е 

посочено в поканата, преговорите, ако бъдат направени 

предложения, ще бъдат в понеделник, 27 февруари 2023 г., от 

13,30 ч., а оферти ще се подават до 26 февруари 2023 г. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

Решение № 2029/23.02.2023 г. на Върховен административен съд по 

адм. дело № 1879/2023 г. С това решение Върховният 

административен съд оставя в сила Решение № 1038/17.02.2023 г. на 

Административен съд – София-град. 

Решението на Административен съд – София-град, е 

изпълнено от Централната избирателна комисия. Своевременно са 

отразени промените в регистъра на коалициите, които бяха 

регистрирани за изборите на 2 октомври и в съобщенията за 

адресите и представляващите лица на парламентарно представени 

партии и коалиции, които имат право да представят предложения за 

секционни избирателни комисии в изборите на 2 април – за 

сведение. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-394-3/23.02.2023 г. 

Писмото е от вещо лице, определено и назначено от Софийски 

градски съд по Търговско дело № 822/2022 г. Моли за съдействие 

относно организирането на среща между него и съответните 

специалисти от ЦИК за изготвяне на съдебно-техническа експертиза 

по делото, като към писмото са поставени и въпросите, които трябва 

да изясни съдебно-техническата експертиза.  

Докладвам го за запознаване и предлагам да бъде възложено 

на ръководителя на звено „Правна дейност“ да се свърже с вещото 

лице – аз мисля, че то трябва да дойде в Централната избирателна 
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комисия, за да се изясни как могат да бъдат предоставени нещата, до 

които той желае да има достъп, за да може да изготви експертизата. 

Следващият ми доклад е писмо от Административен съд – 

София-град, с вх. № НС-08-30-1/24.02.2023 г., което е постъпило в 

Централната избирателна комисия днес в 9,03 ч. с резолюция за 

незабавно изпълнение. Изискват се документи, които да бъдат 

представени по адм. дело № 1744/2023 г. за заседанието, което беше 

насрочено днес от 9,30 ч.    

Подготвени бяха документите, включително и със 

съпроводително писмо, но поради невъзможност за подписване на 

съпроводителното писмо, от куриера на ЦИК бяха предоставени на 

процесуалния представител в зала по време на съдебното заседание, 

за да ги представи в изпълнение на разпореждането на съда и 

становището. Становището е изпратено и по електронна поща 

снощи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към точка  трета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.  

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНАВА: Колеги, докладвам ви на този етап за 

запознаване вх. № НР-09-1/23.02.2023 г. в моята папка от вчерашна 

дата. Това е резолюция на прокурор от Софийска градска 

прокуратура, с която прокурорът е постановил, че възлага на 

Централната избирателна комисия извършването на проверка, в хода 

на която да се изпълнят указанията, които е дал в обстоятелствената 

част, а именно проверка за извършени нарушения от лидери на 

политически партии на Конституцията, Изборния кодекс и Закона за 

политическите партии. Това е във връзка с постъпило писмо, което 

не е именувано нито като сигнал, нито като жалба, от господин 

Никола Ников, администратор на фейсбук група Граждански форум 

„Промяна“. 

Тъй като с цитираната резолюция и постановеното от 

прокурора е даден на Централната избирателна комисия на 
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основание чл. 145, ал. 3 от Закона за съдебната власт 30-дневен срок 

да се извърши това, което е възложено, докладвам го днес за 

запознаване и предлагам да бъде разгледано на работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в ЦИК е постъпило писмо по 

електронната поща с вх. № НС-05.13/23.02.2023 г. Писмото е от 

областния управител на Област Пловдив. Той поставя въпроса по 

чл. 218 – промяната в Изборния кодекс, с последните изменения – 

това, че се гласува в помещение, където се поставят паравани за 

гласуване. Искат становище и указания за решаването на този 

проблем. 

Предлагам ви да препратим по компетентност на главния 

секретар на Министерския съвет с копие до господин Демерджиев и 

областния управител на Пловдив писмото, както сме го получили. 

Едновременно с това ви предлагам писмото от Националната 

асоциация на секретарите на общини в Република България, което ви 

докладвах – вх. № НС-06-38/22.02.2023 г., също да се препрати по 

компетентност на главния секретар на Министерския съвет по 

компетентност в частта по т. 2 относно параваните за гласуване и да 

направим уточнение в частта относно преградите за гласуване с 

машини по чл. 218, само в частта по т. 2 по компетентност на 

главния секретар. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо с вх. 

№ НС-15-29-1/23.02.2023 г. Районна избирателна комисия с 
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електронен подпис, абсолютно аналогично на писмото от Стара 

Загора изпраща до Централната избирателна комисия с копие до 

всички районни избирателни комисии въпроси, свързани отново с 

възнагражденията.  

Аз се надявам така, както дълго и пространно колегите са се 

занимавали с решението за определяне на възнагражденията, така 

съвестно да подхождат и към изпълнението на своите задължения 

като членове на районни избирателни комисии. Докладвам ви го на 

тази етап за сведение, защото, отново казвам, надявам се това да не е 

тенденция, но предлагам да се обсъди на работна група, за да може 

да се прецени дали да се направят указания и да се изпратят до 

районните избирателни комисии относно прилагането на Изборния 

кодекс, който за нас е задължителен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви становище от 

Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-9/22.09.2023 г., разпределено ми 

е на 24 февруари. Становището е относно публичността в изборния 

процес и предлагам да одобрим публикуването на това становище на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия в секция 

„Обществен съвет“, подсекция „Становища“. 

Предлагам да се запознаят членовете на ЦИК с него. 

Изпратено е два пъти и е заведено с един и същи входящ номер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз само искам да обърна внимание, 

че миналата година много дълго време протоколите на Обществения 

съвет се докладваха само за сведение и не се публикуваха на 

страницата поради липса на подписи. 

Ще върна назад и ще се запозная може би с докладите, за да 

видя точно какви са били причините, но прави впечатление, че този 

път, от едно известно време, не се поставят такива въпроси, когато 
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се докладва в Централната избирателна комисия – дали това е 

отразено в протокол от заседанието, как е гласувано, за да се знае, че 

това е становище на Обществения съвет. Направи ми впечатление, 

че това е поредното писмо, където изобщо не се поставя под въпрос, 

а иначе, си спомням, че почти цяла година протоколите се 

докладваха без предложение за публикуване, защото не са били 

подписани от председателя на Обществения съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В това отношение веднъж го 

обсъждахме и в т. 9 на Правилника за дейността на Обществения 

съвет сме приели, че становищата на Обществения съвет се 

публикуват на интернет страницата на ЦИК без никакви други 

уточнения – дали с оглед на това, че това фигурира в правилата за 

дейността на Обществения съвет е необходимо при всеки такъв 

документ да взимаме отделно решение изобщо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това, което постави господин Томов, 

вече задължително би трябвало да се изисква протоколът, за да се 

види, че това е становище на Обществения съвет. Иначе с гласуване 

щеше да се публикува на страницата. Но след като той поставя 

въпроса, че има становище на Обществения съвет, моля да бъде 

публикуван и протоколът от заседанието, за да може да знаем, че 

това е становище на Обществения съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания? 

Ще извърша проверка за протоколите на Обществения съвет 

и малко по-късно ще върна предложението на госпожа Матева за 

гласуване. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, писмото, което 

докладвах и становището, е подписано от председателя на 
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Обществения съвет. Съгласно правилата цялата кореспонденция на 

Обществения съвет до Централната избирателна комисия се изпраща 

от  председателя. 

Моля да подложите на гласуване предложението за 

публикуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Също в правилата  е записано 

Общественият съвет да си представя протоколите, които не са 

налице и важният документ е протоколът, въз основа на което е 

написан текстът, наречен „становище“, поради което двете 

документални сфери са обвързани взаимно. От протокола се черпи 

властта на председателя да пише текстове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на госпожа Матева за публикуване на 

страницата на Централната избирателна комисия в съответната 

секция на становището на Обществения съвет. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 6 

(Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Ерхан 

Чаушев, Красимир Ципов, Севинч Солакова). 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Гласувах „против“ специално това 

предложение, защото ЦИК отказва да прилага елементарни правила. 

Не се публикува протоколът, за да се види, че има становище на 

Обществения съвет. То е аналогично на писмата, които получихме 

от Районни избирателни комисии – Стара Загора и Кюстендил. Има 

явно една обща, заразителна тенденция за погазване на законите от 

избирателните комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласувах „против“, защото съгласно 

т. 13 от Правилата, за които стана въпрос, за дейността на 

Обществения съвет към Централната избирателна комисия 

протоколите от заседанията следва да се публикуват в 7-дневен срок 

на сайта на ЦИК в секция „Обществен съвет“. За мен е най-

естествено и с оглед осигуряване на прозрачност на дейността както 

на Обществения съвет, така и на Централната избирателна комисия, 

които би следвало да действат като едно цяло, следва становищата 

да се публикуват с яснота как са обсъдени, как се е стигнало до това 

становище заедно с протокола. Доколкото разбрах от обсъжданията, 

и председателят не беше сигурен, че има такъв протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласувах „против“, не че съм против 

изпълнение на решение на ЦИК относно работата на Обществения 

съвет и в частност публикуване на становищата, но се 

присъединявам към изразените становища на преждеговорившите 

колеги, че отникъде не стана ясно имало ли е заседание на 

Обществения съвет, в какъв формат, колко от организациите, 

участващи в Обществения съвет, са взели участие в това заседание и 

с какво мнозинство от присъстващите е взето такова решение, както 

и изразените евентуално отрицателни становища, мнения и така 

нататък, за да мога да си формирам мнение. Отникъде не става ясно, 

че това е становище на Обществения съвет, взето по 

законопредвидения ред, а именно на свикано редовно заседание на 

Обществения съвет, с какво мнозинство. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам две писма по един и 

същи повод, като последното е с вх. № НС-22-53-1/23.02.2023 г. във 

връзка с по-предишно писмо от същия автор.  

Също така писмо с вх. № НС-00-38/23.02.2023 г. И в двете 

писма стана въпрос за опитите за регистриране със заявление за 
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гласуване извън страната на господин К. и кореспонденцията с 

участието на Централната избирателна комисия, която е имал със 

съответната организация, която се занимава с успешното попълване 

на заявленията и подаването им. И двете писма докладвам за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, в моя папка имаме изпратен от БНР проектът на 

споразумение за реда и условията за отразяване програмите на БНР 

на предизборната кампания за изборите за народни представители. 

В писмото се отбелязва, че подписването ще се състои на 

днешна дата – 24-и или на 27-ми в определен часови интервал, а при 

нас крайният вариант на подписаното споразумение ще дойде за 

одобрение с всичката съпътстваща го документация. Ние нямаме 

задължение да съгласуваме този документ, така че го предлагам за 

сведение. На 28 февруари може да очакваме вече подписаното 

споразумение, което имаме задължение да утвърдим – вх. № 20-

10/23.02.2023 г. 

Също в моя днешна папка с вх. № ЦИК-04-01-14-1 сме 

получили информация за видеоконферентната връзка от 

представители на Гугъл относно преговорите за регламента за 

прозрачност и таргетиране на политическата реклама. Знаете, че от 

около може би година и малко повече Европейската комисия се 

стреми да сключи споразумение с глобалните интернет доставчици, 

за да може колкото е възможно, да въведе ред в използването на 

интернет пространството за политическо рекламиране и в частност, 

доколкото е възможно, да се избегне таргетирането на 

политическото рекламиране. Случаят от „Кеймбридж Аналитика“ 

през 2016 г. предизвика такава реакция. Това, което ни е изпратено, 

е информация от участвалите от българска страна – госпожа          Й.,  
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и госпожа      С.      от Министерството на външните работи – за 

сведение. 

Последната за днес преписка е предложение да върнем 

отговор на едно писмо на госпожа Дебора Рикети, която най-

вероятно е отговорна като служител за поддържане на базата данни с 

националните параметри, които ще бъдат ползвани в европейските 

избори догодина и които ще бъдат предмет на криптиране при 

размяната на файлове между различните комисии. Тестът е в моя 

папка.  

В общи линии е предпазливо написан. Погледнете особено 

втория пасаж, но там съм изброил променливите от базата данни, 

която евентуално очакваме да бъде отразена в размяната на 

криптирани файлове. Това са данните, които всеки български 

избирател се идентифицира с лична карта, трите имена, бащиното 

име – да не продължавам, ЕГН, номера на личната карта със срок на 

валидност и постоянен адрес. 

Нейният въпрос е дали това са специфични за България или 

не, и аз съм отговорил, че въпросът зависи от хората, които планират 

и как планират да поддържат тази база данни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам да отговорим на 

поставените въпроси – не запомних как определихте тона на 

писмото. Ние трябва да сме конкретни, директни, категорични, 

защото сме държавен орган, господин Димитров. 

Отговорът, който е изготвен, не отговаря на поставените 

въпроси в превода, който е на нашата страница. Имаме 

идентификация на лицата – няма никакви специфични въпроси, на 

които някой друг да отговори, освен това, което е записано в 

Изборния кодекс за идентифициране на избирателите – с какви 

документи, и какво. 

Моля за редакция на отговора. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Въпросът, който тя ни задава е: 

къде, в коя колонка да запише нашите данни. Това не мога да й 

отговоря, защото зависи от методология – как са приели, какво 

считат за специфично за страната и какво общо за всички останали. 

Това е смисълът на този предпазлив отговор. 

Мога да напиша, разбира се, и текст – всъщност това е 

техническо лице, този, който ни пита. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам да не пишем до 

технически лица, а до органът, който би трябвало да ползва тази 

информация. 

Второ, много е ясно, че това е специфично за страната както 

по отношение на бащиното име, така и по отношение на 

идентификационния номер. Ако ни посочи друга колона, тогава ще 

преценим дали да бъде там. Но никой друг според мен извън ЦИК 

по този конкретен въпрос не може да изрази компетентно 

становище, защото това е въпрос относно идентификацията на 

избирателите – въпрос, който е уреден в Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Според мен 

последният абзац трябва да отпадне. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приемам всякакви редакции, но 

текстът не може да бъде различен от този, който е. Разбира се, може 

да се напише в малко по-служебен и административен тон, ако това 

е проблемът. Последният абзац всъщност предлага те да си изберат в 

коя колона да сложат съответните променливи. Мисля, че това е 

коректно. Иначе, нямам нищо против да залича последния абзац. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо? Господин Димитров, по отношение на адресата? 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Адресатът е Just-Citizenship-

Еlections анонимно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: До там да бъде 

изпратено писмото. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нямам нищо против. Естествено, 

никой няма да го прочете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Като пълноправен член на 

Европейския съюз можем да поставим това, което трябва да се 

постави като държава. И те са длъжни да се съобразят с нас. 

Моля не ми обяснявайте, че когато става дума за нас, ние 

трябва да се чувстваме втора категория и някои държави трябва да 

определят онова, към което можем само да се присъединим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста 

на писмото, предложено от господин Димитров, с отпадане на 

последния абзац? 

Във втория абзац Ви предлагам да добавите „съгласно 

Изборния кодекс българските избиратели се идентифицират“ и т.н., 

както сте го представили. 

Колеги, има ли други предложения? 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз считам, че третият абзац трябва да 

бъде преработен, тъй като ние вече сме посочили, че българските 

граждани се идентифицират с три имена – име, бащино и фамилно, 

но във файла, очевидно, който сме изпратили, не сме подчертали 

мястото за бащино и майчино име като задължително. И те питат да 

добавят ли тази категория като задължителна. За българските 

граждани тя е задължителна, защото ние се идентифицираме с три 

имена за разлика от доста други държави – членки на Европейския 

съюз, които идентифицират гражданите си само с две имена.   
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Моето предложени е да преработим третият абзац и да 

кажем, че бащиното име е задължително в България и следва тази 

категория да се добави като такава. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще направя корекциите, които се 

предложиха. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения 

има ли? 

Подлагам на гласуване изпращане на писмото, докладвано от 

господин Димитров, с редакциите, които бяха предложени по текста. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – 3 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, 

Ерхан Чаушев). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това бяха моите доклади, но ще 

помоля да обсъдим на работно заседание темата за 

криптоинструмента, тъй като ние никога не сме го обсъждали, а той 

е минавал поне в десетина преписки за сведение. 

Следващ докладчик в тази точка – господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам писмо с 

вх. № НС-23-32 от вчерашна дата. Писмото е препратено от Външно 

министерство, всъщност ни е изпратено от посолството във Виена, 

които ни обръщат внимание, че в Решение № 1643-НС/10.02.2023 г. 

сме пропуснали избирателна секция Виена ПК – Нашмарт. За 

съжаление, това действително е така, затова предлагам незабавно с 

писмо до „Информационно обслужване“ АД да поискаме 

включването на тази секции в падащото меню, като, разбира се, при 

приемането на решение по чл. 12 тя ще бъде добавена в списъка на 

местата, в които има всички основания да се открие избирателна 

секция. В нея гласуват обикновено между 400 и 500 души. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – 3 (Георги Баханов, Гергана Стоянова, 

Йорданка Ганчева). 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, гласувах „против“ не 

защото съм против да улесним избирателите като параметризираме 

във формата за електронното заявление за гласуване извън страната 

мястото съобразно грамата, но считам, че Министерството на 

външните работи с тази грама ни сезира за пропуск в Решение 

№ 1643-НС, което се отстранява не чрез протоколно решение за 

технически проблем в електронното гласуване за извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Исках просто да изразя причината, 

поради която също гласувах „против“, тъй като колегата Ганчева 

много ясно обоснова нейните мотиви. Присъединявам се към 

нейните мотиви, защото моите бяха същите при това гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължете, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам още едно 

писмо за сведение – вх. № НС-04-01-13, което съдържа предложение 

в Майнц, Федерална Република Германия да бъде разкрита само 

една секция. Предложението е от работна група „Избори“ въз основа 

на грама от Генералното консулство във Франкфурт на Майн. 

Докладвам го за сведение, като всички подобни предложения следва 

да обсъдим при вземането на решение по чл. 12. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Ще продължим в 12,00 ч. 
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(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с трета точка: Доклади по административни 

преписки. 

Колеги, във връзка с писмото, което получихме във 

вчерашния ден от господин Демерджиев, заместник министър-

председател по обществен ред и сигурност и министър на 

вътрешните работи, относно предявено искане към него от 

заместник-министъра на Министерството на електронното 

управление за среща с Централната избирателна комисия ви 

предлагам да изпратим отговор до господин Демерджиев, че 

Централната избирателна комисия има възможност за провеждане 

на среща за изясняване на поставените въпроси, в понеделник, 

27 февруари 2023 г., от 9,30 ч. в Централната избирателна комисия. 

Има ли други предложения? Разбира се, срещата трябва да 

приключи в рамките на около половин час предвид заседанията, 

които провежда Централната избирателна комисия, обичайно от 

10,30 ч. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана 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 Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с писмото, което 

получихме от главния секретар на Министерския съвет, с вх. № НС-

03-24/23.02.2023 г. – докладвах ви го за запознаване. Както ви казах, 

това е писмото-указание до областните управители, кметовете на 

общини и други органи и институции, отговорни във връзка с 
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организирането и произвеждането на изборите. Традиционно 

администрацията на Министерския съвет изпраща това писмо, 

защото с него посочва конкретни книжа и материали, които следва 

да бъдат изготвени – дали централизирано възлага на областните 

управители, или на кметовете на общини и на техните 

администрации. В тази връзка е представен доклад с вх. № ЦИК-09-

57/24.02.2023 г. заедно с проект на писмо до главния секретар на 

Министерския съвет. 

На първо място, ще започна с това, че този път не сме 

правили и не считам, че следва в Централната избирателна комисия 

да се прави проверка за технически грешки по отношение на 

номерацията на посочените приложения от изборните книжа, 

одобрени с решение на Централната избирателна комисия. По-важно 

е да обърнем внимание на няколко момента в самото писмо. Както 

се сочи и в проекта, предлагаме в частта относно избирателните 

кутии да се има предвид, че с Решение № 1679 на Централната 

избирателна комисия в т.7.1. е посочено като задължение на 

кметовете на общини да осигурят избирателни кутии, а в това писмо 

изрично да се подчертае, че те са прозрачни за поставяне на 

хартиените бюлетини и бюлетините от машинното гласуване. 

В  частта относно задължението на кметовете на общини в 

изречението „преградите и специалните кутии за бюлетините от 

машинното гласуване се доставят в комплект с машините за 

гласуване“ думите „и специалните кутии за бюлетините от 

машинното гласуване“ да отпаднат. 

По отношение на общите ангажименти на органите 

предлагаме, макар и да не е посочено в писмото, те дължат това 

съдействие, но независимо от това, ако има възможност, да се 

включи в писмото „при необходимост да изпълняват дейности, 

свързани с разяснителната кампания, обучението на членовете на 

секционните избирателни комисии, подпомагане на логистиката за 

обезпечаване на машинното гласуване“. 
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По отношение на параваните за гласуване да посочим да са 

съобразени с изискванията на закона в чл. 218 – посочени са 

съответните разпоредби в проекта на писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете. Изказвания ако има, заповядайте. Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на писмо. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Следващ докладчик – господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с проведената 

вчера работна среща с министър Демерджиев и другите 

представители на Български пощи, и във връзка с приетото днес 

решение на Централната избирателна комисия – Решение № 1702-

НС, предлагам да изпратим писмо до министър Демерджиев, с което 

да го уведомим за приетото решение и да му напомним още веднъж 

за поетия от него ангажимент. Проектът на писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с текста. Ако имате предложения или изказвания, 

заповядайте. 

Колеги, по писмото има ли предложения? По текста, 

предложен от господин Войнов, има ли изказвания? 

Ако няма, моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – 1 (Севинч Солакова). 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Разбира се, че гласувах, не за да 

уведомим министър Демерджиев, който отговаря за изборите за 
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приетото решение от Централната избирателна комисия, а по-скоро 

искам да изразя с отрицателния си вот становището, че според мен 

държавата трябва и може да организира всички дейности, свързани с 

осигуряването на машинното гласуване, създавайки необходимата 

гаранция за ползването на тези машини и гласа на избирателите, 

изключвайки всякакви рискове от злоупотреба със софтуер и всички 

други елементи и компоненти на машинното гласуване, стига да има 

воля за това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади? Няма. 

Колеги, тъй като ми се налага да отсъствам в следобедната 

част, определям господин Войнов, заместник-председател на 

Централната избирателна комисия в случай на необходимост да 

подписва документацията на Централната избирателна комисия, 

както и ако се наложи, да свиква заседание. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за 

понеделник, 27 февруари 2023 г., от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 12,20 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 


