
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 326 

 

На 8 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно определяне на изпълнител по 

обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на хартиени 

бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за 

бюлетини от машинно  гласуване в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Севинч Солакова 

2. Проект на решение относно условията и реда за извършване 

на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания 

и проучвания на изхода в изборния ден и регистрация на 

организациите, които ги извършват, в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Росица Матева 

3. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров. 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Красимир Ципов 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, 
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Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Силвия Стойчева. 

 

Заседанието бе открито в 14,10 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Десет членове сме в залата – имаме кворум, за провеждане на 

заседание. 

Поради отпуск отсъства колегата Стойчева. 

Преди да започнем, Честит празник на всички дами! 

Честит празник и на дамската част от съставите на 

избирателните комисии! 

Имаме поздравления от РИК – Кюстендил, по случай 

Международния ден на жената: „Бъдете смисъл, сила, майки, бъдете 

Тя – жената!“ 

Благодарим на колегите! 

Още веднъж много здраве и успех на всички дами! 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно определяне на изпълнител по 

обществена поръчка с предмет: Изработка и доставка на хартиени 

бюлетини и ролки със специализирана хартия за бюлетини от 

машинно гласуване с докладчик госпожа Солакова. 

2. Проект на решение относно условията и реда за 

извършване на допитвания до общественото мнение, 

социологически проучвания и проучвания на изхода в изборния ден 

и регистрация на организациите, които ги извършват с докладчик 

госпожа Матева. 
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3. Медийни пакети с докладчик господин Димитров. 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик господин 

Ципов. 

5. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева, господин Войнов, госпожа Елка Стоянова, 

господин Георгиев, госпожа Солакова и господин Димитров. 

Имате ли предложения по дневния ред? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

 

Господин Димитров, заповядайте с доклад в точка пета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Проект на писмо до „Информационно обслужване“ АД. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с проектен номер 6139 е 

писмото до „Информационно обслужване“ АД.  

Моля да го погледнете и ако нямате бележки, да гласуваме 

този текст. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По текста на 

писмото имате ли изказвания и бележки? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с втора точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПИТВАНЕ ДО ОБЩЕСТВЕНОТО 

МНЕНИЕ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ 
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НА „ИЗХОДА“ В ИЗБОРНИЯ ДЕН И РЕГИСТИРАЦИЯ НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ГИ ИЗВЪРШВАТ. 

Госпожо Матева, заповядайте с Вашия проект на решение. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали има проект на решение с проектен номер 1710.  

Това е проект на решение за определяне на условията и реда 

за извършване на допитвания до общественото мнение, 

социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния 

ден и регистрация на организациите, които ги извършват, за 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

В проекта на решение няма съществени промени, да не кажа, 

изобщо няма промени в това решение от решението, което сме взели 

за 2 октомври 2022 г., тъй като няма промени в нормативната 

уредба. 

Моля да се запознаете с проекта и да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания, 

или предложения по проекта на решение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1743-НС/08.03.2023 г. 

 

Връщаме се към точка първа: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ: 

„ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ХАРАТИЕНИ БЮЛЕТИНИ ЗА 

ГЛАСУВАНЕ И РОЛКИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХАРТИЯ ЗА 

БЮЛЕТИНИ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ НА 2 

АПРИЛ 2023 Г. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа са публикувани документите, свързани с проведената 

обществена поръчка за възлагане отпечатването на хартиените 

бюлетини, както и за изработване и доставка на ролките със 

специализирана хартия за бюлетините от машинно гласуване. 

На първо място, ви представям протокола от проведените 

преговори на 7 март 2023 г. с представителите на Печатницата на 

БНБ. Знаете, по откритата процедура за обществена поръчка беше 

изпратена покана до Печатницата на БНБ, която съгласно чл. 209 и 

чл. 231 трябва да изпълни тези задачи. 

Поръчката ни е разделена на две обособени позиции. 

Преговорите се проведоха и по двете позиции. 

Съставът на комисията е одобрен с протоколно решение на 

Централната избирателна комисия, въз основа на което е издадена 

заповед № 8-АД/07.03.2023 г. от председателя на Централната 

избирателна комисия. 

В протокола накратко са предадени преговорите, които 

доведоха до резултат определяне на цената на хартиената бюлетина, 

както беше прогнозната и намаляване на цената – прогнозната, за 

специализираната хартия за бюлетините от машинно гласуване. 

Предлагам Централната избирателна комисия да приеме 

работата на комисията и да упълномощи председателя да утвърди 

този протокол от проведените преговори. 

Благодаря за активното участие на всички колеги в 

комисията. 

Моля за протоколно решение. 

Честит Осми март! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма. 

Моля, режим на гласуване да се одобри докладът от работата 

на комисията. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, въз основа на така 

представената и приета работа на комисията съгласно протокола и 

доклада представям на вашето внимание проект на решение за 

определяне на изпълнител по обществената поръчка в процедурата 

за изработка и доставка на хартиени бюлетини и изработка и 

доставка на ролки със специализирана хартия. 

Определяме Печатницата на БНБ. Както видяхте, те 

представиха всички необходими документи, отговарящи на 

изискванията на Централната избирателна комисия, които са 

определени съгласно Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

представения проект на решение има ли изказвания, или 

предложение по текста за определяне на изпълнител на 

обществената поръчка? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 

няма. 

Решението е № 1744-НС/08.03.2023 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в тази връзка, с 

оглед на определянето на изпълнител в поръчката за отпечатването 

на бюлетините, предлагам да изпратим писмо до Печатницата на 

БНБ – проектът на писмото е във вътрешната мрежа, че Централната 

избирателна комисия одобрява предпечатния образец на бюлетината 

за гласуване в секциите извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 



7 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, и следващото 

писмо, изготвено не от изкуствен интелект и без грешка, надявам се 

в годината, е до всички районни избирателни комисии. 

Предлагам да информираме колегите, като изпратим 

получените по електронната поща указания за ползване на 

електронната система на Печатница ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ; да 

укажем на районните избирателни комисии да одобрят 

предпечатните образци на бюлетините съгласно Решение № 1644 за 

осъществяване на контрола при отпечатването на бюлетините. 

Заедно с това да имат предвид изписването на наименованието на 

партиите и коалициите съгласно посочените решения на 

Централната избирателна комисия, както и номерацията съгласно 

Решение № 1714/01.03.2023 г. въз основа на изтегления жребий. 

С решението за одобряване на предпечатния образец ще се 

одобри и заявеният от Централната избирателна комисия тираж на 

бюлетините. Несинхронизирано ще бъде малко във времето, но днес 

е позволено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

писмо има 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, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с трета точка: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 
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Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, в моя папка, както и в общата папка „Медийни 

пакети“ са постъпили три запитвания. 

С вх. № НС-24-38/07.03.2023 г. е постъпило запитване от 

„Дарик радио“ за медийния пакет на Консервативно обединение на 

десницата (КОД) на стойност 8 496, 00 лв. с ДДС. Сумата е налична 

в пакета все още. 

С вх. № НС-24-36/07.03.2023 г. сме получили запитване от 

„168 часа“ ООД отново за същия пакет на Консервативно 

обединение на десницата (КОД) на стойност 2 160, 00 лв. с ДДС. 

Сумата е налична. 

Третото запитване, което е постъпило е с вх. № НС-24-

47/07.03.2023 г., е от OFF News.bg за медийния пакет на „Глас 

народен“ – това е едно традиционно партньорство. Запитването е на 

стойност 38 000,00 лв. Тъй като пакетът не е ползван още, може да 

одобрим сумата.  

Предлагам с протоколно решение да утвърдим положителен 

отговор на всички запитвания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Постъпили са няколко договора за 

одобрение. 

Първият от тях е с вх. № НС-24-49 и е сключен между БНТ и 

ЛЕВИЦАТА! Общата стойност на договора е 29 376, 00 лв. с ДДС. 

Имаме медиен план и предлагам да одобрим този договор. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Не виждам. 

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, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, който е 

предложен за одобрение е с вх. № НС-24-48/08.03.2023 г., отново е 

БНТ като изпълнител, а възложител е коалиция ЗАЕДНО. 

Общата стойност на договора е, тъй като включва няколко 

позиции в медийния план, 21 489,60 лв. с ДДС. Има такава 

наличност в медийния пакет на коалиция ЗАЕДНО. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 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, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият, представен за 

одобрение договор, е с вх. № НС-24-37/07.03.2023 г. е сключен 

между сайт „Епицентър“ и ПП МИР. Стойността на договора е 

7 200,00 лв. с ДДС. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

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



10 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-46/07.03.2023 г. е 

постъпил договор за одобрение, сключен между Телевизия 

„Евроком“ и ПП „Българско национално обединение“. Стойността 

на договореното е 24 990,00 лв. с ДДС. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има 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, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният договор, който е 

постъпил за одобрение, е с вх. № НС-24-45, сключен между 

коалиция ВЪН от ЕС и НАТО и Телевизия „Евроком“. Стойността 

на договореното е 20 160,00 лв. с ДДС. 

В пакета има такава наличност и предлагам да одобрим този 

договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 
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Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-20-22 

от 7 март тази година – писмо от Съвета за електронни медии 

(СЕМ), с което ни изпращат по компетентност дали са спазени 

изискванията на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, а също така и 

записи на програма „Нова телевизия“ на доставчиците на медийни 

услуги „Нова Броудкастинг Груп“, че в програма, излъчена на 2 март 

2023 г. от 6,24 ч. до 6,26 ч. е излъчена информация относно 

проведено социологическо допитване до общественото мнение, в 

която програма не се съдържа информация за възложителя на 

допитването или проучването, или за организацията, извършила 

допитването и проучването и източниците на финансиране.  

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

управителя на „Нова Броудкастинг Груп“, с което писмо им 

обръщаме внимание стриктно да спазват изискванията на чл. 205, 

ал. 1 и 2 от Изборния кодекс.  

Ще продължим ли тази практика при първо нарушение да ги 

предупреждаваме?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, със същия входящ номер СЕМ 

ни уведомява, че в запис на програма „Хоризонт“ на доставчика на 

медийни услуги Българско национално радио, излъчено на 2 март от 

12,24 ч. до 12,33 ч. са представени резултати от проучване на 

общественото мнение, в което не се съдържа информация за 

възложителя на допитването или проучването, или за организацията, 
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извършила допитването или проучването и за източниците на 

финансиране.  

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

генералния директор на БНР, с което му обръщаме внимание, че 

следва стриктно да спазват изискванията на чл. 205, ал. 1 и 2 от 

Изборния кодекс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, отново със същия входящ 

номер СЕМ ни информира и ни предоставя запис на програма „Алфа 

ТВ“ на доставчика на медийни услуги Фондация „Алфа 2018“ за 

програма, излъчена на 7 март 2023 г. от 10,40 ч. до 10,42 ч., в което е 

излъчено предаване във връзка с представяне на резултати от 

допитване до обществено мнение и социологическо проучване, в 

което няма предоставена информация за възложителя на 

допитването или проучването за организацията, извършила 

допитването или проучването и за източниците му на финансиране.  

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

управителя на Фондация „Алфа 2018“ – доставчик на медийни 

услуги, с което ги уведомяваме, че следва стриктно да спазват 

изискванията на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

има ли? Няма.  

Моля да гласуваме.  

Колеги, моля за прегласуване, тъй като не бяха отчетени 

всички гласове.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-116 

от 7 март, получен по имейл сигнал за това, че сайтът „Мироглед 

Перник“ и „БСП Перник“ агитират без това да е обозначено като 

платен репортаж и никъде не е оповестено наличието на договора и 

платените пари за това.  

Колеги, направих проверка в сайта „Мироглед Перник“. На 

самия сайт има качен договор между медията и коалиция от партии 

„БСП за България“ с дата 5 март 2023 г. и предмет: публикации във 

връзка с предизборната кампания, така че ви предлагам сигналът да 

остане за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

или предложения във връзка с този доклад? Няма.  

В тази точка „Жалби и сигнали“ има ли други сигнали? Няма.  

Връщаме към пета точка: Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Госпожо Матева, заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, получили сме писмо 

РИК – Шумен, заедно с приложено към него Решение № 48 от 

7 март, с което Районна избирателна комисия – Шумен, въз основа 

на постъпило заявление от кандидат е заличила регистрацията на 

Десислава Миленова Герчева, вписана под № 8 в кандидатската 

листа на партия „Има такъв народ“.  

Предлагам да изпратим писмо на „Информационно 

обслужване“ АД, което се намира във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали, с проектен № 6133, с което да уведомим 

„Информационно обслужване“ АД въз основа на решението да 

отразят заличаването в системата ….., съответно промяната на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия и на 

районната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-04-02-92 от 7 март от Столична дирекция на вътрешните 

работи. Комисар С., отдел „Икономическа полиция“ изисква 

информация по прокурорска преписка № 8114 от 2023 г. по описа на 

СГП във връзка с това дали Политическа партия „Чиста, единна и 

суверенна татковина“ е била регистрирана за участие в избори за 

Народно събрание, президент и вицепрезидент, членове на 

Европейски парламент или общински съветници и кметове през 

последните пет години.  

Извършена е проверка в звено „Регистри“ и се установява, че 

след 2017 г. не е регистрирана тази партия за участие в изборите. 

Имало е регистрация на партията при неприключила проверка за 

изборите на 4 април 2021 г. с Решение № 2101, но с Решение № 2113 

е заличена регистрацията, след като е установено, че при проверката, 

извършена от ГД ГРАО не са налични необходимия брой коректно 

записи в подписката за явяване на партията на избори, така че на 

практика няма регистрация и за тези избори.  

Предлагам да отговорим с писмо с проектен № 1630, че ПП 

„Чиста, единна и суверенна татковина“ след 2017 г. не е 

регистрирана за участие в избори.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

Колеги, моля да прегласуваме.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, още едно писмо от комисар 

Станишелски с вх. № НС-04-02-91 от 7 март. Изисква се 

информация дали Политическа партия „Съюз Отечество“ е била 

регистрирана за участие в избори за Народно събрание, президент и 

вицепрезидент, членове на Европейски парламент и общински 

съветници и кметове през последните пет години. Проверката е по 

прокурорска преписка № 8113 от 2023 г.  

При извършената проверка в звено „Регистри“ се установява, 

че в публичния регистър на политическите партии, воден от 

Софийски градски съд няма политическа  партия „Съюз Отечество“, 

има „Съюз за Отечеството“ и е извършена проверка по отношение 

на тази политическа партия. Установено е, че след 2017 г. тази 

партия не е регистрирана за участие в изборите. През 2019 г. са 

подадени документи за изборите за общински съветници и кметове, 

но с Решение № 1077 е отказана регистрация. За изборите на 4 април 

2021 г. са подадени документи за регистрация, но с Решение № 2103 

е отказана регистрация. И на изборите през месец юли 2021 г. 

отново са подадени документи, регистрирана е партията при 

неприключила проверка с Решение № 144-НС, след което с Решение 

№ 156 е заличена регистрацията.  

Предлагам да изпратим тази информация на комисар 

Станишелски.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от bTV във 

връзка с организиране на студия за излъчване на медиите за 

изборния ден, изпращат имената на лица, които да бъдат допуснати 
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на 14 или 15 март във връзка с изграждане на трасе за излъчването. 

Входящият номер на  писмото е НС-20-20/1 от 8 март.  

Моля да гласуваме да бъдат допуснати тези лица да изградят 

трасето.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

протоколно решение.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица 

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

Заповядайте, господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

проведената днес работна среща със „Сиела Норма“ АД предлагам 

да изпратим писмо до тях, с което да ги уведомим за изискванията 

ни към машинната бюлетина и към екрана на електронната 

бюлетина. Проектът на писмо е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания или предложения по текста. Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, на 24 февруари 

изпратихме писмо до министър Демерджиев, с което напомнихме за 

поетия от него ангажимент да ни предложи експерти, които да 

подпомагат Централната избирателна комисия по въпросите, 

свързани с машинното гласуване и видеонаблюдението. Тъй като до 

момента не са постъпили предложения от негова страна, предлагам 

да изпратим писмо до министър Демерджиев, с което да напомним 

за ангажимента му. Проектът за писмо е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по този проект на писмо?  
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Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпила е докладна 

записка от директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-

09-74 от 8 март. Тя е относно сключване на договор със „Сиела 

Норма“ АД във връзка с Решение № 1702-НС на Централната 

избирателна комисия за определяне на изпълнител по обществена 

поръчка с предмет „Дейности по осигуряване на машинното 

гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.“  

В Централната избирателна комисия са постъпили всички 

необходими документи от определения изпълнител, в това число 

всички необходими декларации, удостоверения, както и банкова 

гаранция. Всички документи са прегледани, те отговарят на 

изискванията, поради което е налице основание за сключване на 

договор.  

Предвид изложеното предлагам да вземем решение за 

сключване на договор със „Сиела Норма“ АД. Предлагам също така 

да упълномощим председателя на Централната избирателна комисия 

да подпише договора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Не виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-50 от 7 март. То е в отговор на 

нашето запитване за предприетите от тях действия и мерки за 

сигурност във връзка с изпълнение на дейностите по осигуряване на 
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машинното гласуване на 2 април. „Сиела Норма“ АД подробно са 

описали предприетите от тях действия и мерки за сигурност.  

Докладвам писмото за запознаване и за обсъждане при 

изготвяне на плана по чл. 213б, ал. 3 от Изборния кодекс.  

Постъпило е едно писмо от „Карго-партнер“ с вх. № НС-23-

28-1 от 7 март. С него ни напомнят за тяхната оферта за изваждане 

на батериите от машините за гласуване и ни информират за 

капацитета, с който могат да извършат тази услуга.  

Тъй като тази дейност е включена в договора с изпълнителя 

на обществената поръчка по машинното гласуване, предлагам 

писмото да остане за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания във връзка с този доклад? Няма. Остава за сведение.  

Колеги, следващ докладчик е госпожа Елка Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, госпожо Нейкова, госпожо 

Матева, госпожа Солакова, госпожо Ганчева, госпожо Георгиева, 

госпожо Стоянова, без да омаловажавам социалните, лични и 

политически права на всеки човек, в днешния ден темата за 

политическите и социалните права на жените са на фокус, и тъй като 

към тези права трябва да се гледа отговорно и с надежда, ви 

поздравявам и ви поднасям уважението си по случай днешния 

празник!  

Поздравявам също и всички колеги от администрацията на 

Централната избирателна комисия и им пожелавам да бъдат 

усмихнати, здрави и успешни!  

Между другото, благодаря и на колегите от мъжки пол от 

Централната избирателна комисия и от администрацията, тъй като 

те се оказват много важна част и невероятен съпорт в успешното 

изпълнение на функциите ни. Цветята бяха невероятни.  

Мисля, че към тези думи ще се присъединят и останалите 

дами от Комисията и от администрацията.  

Благодаря ви, колеги, за чудесните цветя!  
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В този смисъл приключих с официалната част. Минавам към 

втората официалната част от докладите си по днешните преписки.  

Първият ми доклад е с вх. № ПВР-06-09/08.03.2023 г. от 

община Долни Дъбник, които ни уведомяват, че във връзка с т. 2.1 

по наше Решение № 1244 са отваряни архивни помещения за 

съхранение на изборни книжа и материали. Изпращат ни 

необходимите документи по отношение на извършваните действия. 

Преписката се намира в моя папка за днешна дата. Докладвам я за 

сведение и запознаване.  

Следващият ми доклад е само за сведение и запознаване, тъй 

като е пристигнал днес и тепърва ще обобщавам информация и ще 

предлагам решение на комисията. Това е писмо от СЕМ с вх. № НС-

20-23. В писмото се визира едно конкретно излъчване в програма 

„Bulgaria ON AIR“ на доставчик на медийни услуги „Инвестор. БГ“ 

АД за преценка по компетентност относно спазването на чл. 180, 

ал. 1 от Изборния кодекс.  

След като извърша проверка и събера достатъчно 

информация, ще предложа решение на комисията по казуса.  

Докладвам ви в моя папка с днешна дата изпратен вариант на 

клип във връзка с разяснителната кампания, който следва да бъде 

прегледан и одобрен от Централната избирателна комисия. 

Нанесени са всички корекции, които междувременно сме 

установявали в хода на изработването на клипа. Затова ще помоля в 

по-късната част на заседанието, след като комисията се запознае със 

съдържанието на клипа, да го подложим на гласуване и ако същият 

бъде одобрен, да може да бъде предоставен за разпространение в 

съответните информационни канали с оглед реализиране на 

разяснителната кампания. Вх. № НС-25-2-12 в моя папка с днешна 

дата.  

Докладвам ви също и изработен един брой динамичен банер, 

който е във връзка с гласуване на ученици и студенти, вх. № НС-25-

2-11 и вх. № НС-25-2-13. Съдържанието на двата номера е едно и 

също, уточнението е, че линкът, който е посочен като активен през 
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съответния банер, води директно до страницата на Централната 

избирателна комисия до въпрос № 35, който съдържа конкретно 

информация за това как гласуват ученици и студенти.  

Моля да се запознаете със същия и ако сметнете, че в този 

вариант е достатъчно завършен и може да бъде предложен за 

разпространение, да го гласуваме. Като правя предложение заедно с 

клипа за гласуване с хартия и банерът да бъде разгледан и в по-

късната част на заседанието да бъде подложен на гласуване. Ако 

смятате, че сега можем да го гласуваме – да, но мисля, че има нужда 

от малко време колегите да го погледнат. Засега е за сведение и 

запознаване и по-късно мога да се върна отново в тази точка, за да го 

подложим на гласуване.  

Последният ми доклад в тази точка е с вх. № НС-22-64-

2/08.03.2023 г. Това е във връзка с предходни доклади по запитване 

от Националната природо-математическа гимназия, които бяха 

изявили желание да реализират социален проект с ученици, 

навършващи 18 години, които ще бъдат избиратели за първи път.  

Докладвам го отново за сведение и запознаване и в по-

късната част на заседанието предлагам на комисията, след като се 

запознае със съдържанието на писмото, да вземе решение по 

поставения въпрос. Писмото изхожда от ръководството на 

училището. От заместник-директора е потвърдено, че училищното 

ръководство подкрепя реализацията на проекта и осъществява 

дейности по случването му, като разчитат на съдействие от страна на 

Централната избирателна комисия.  

Нямам други доклади засега.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието за 15 минути за запознаване с материалите.  

 

(След прекъсването.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Десет членове 

сме в залата, имаме кворум.  

Продължаваме с доклади в пета точка.  

Заповядайте, господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Докладвам най-напред 

писмо с вх. № НС-22-119 от 7 март от господин С. В. 

Докладвам писмото за сведение. То е озаглавено „Препис на статия“, 

която е публикувана на някакво място – „Как да се спрат 

недействителните бюлетини в предстоящите избори“. Докладвам го 

за сведение.  

Също така за сведение докладвам две писма с входящи 

номера НС-22-117 и НС-22-122 и двете от 7 март 2023 г. И двете 

писма съдържат въпроса: къде в Приложение № 82-НС-хм се 

отразява общият брой на преференциите за даден кандидат или 

съответно по кандидати и листи? Докладвам го за сведение. 

Отговорът е: никъде не е предвидено да се извършва такова 

събиране и отразява в този протокол.  

И последният доклад в тази точка, въпреки че е озаглавен 

„сигнал за нарушение“, е с вх. № НС-22-123/07.03.2023 г. От        В.     

К.       е изпратена снимка от онлайн комуникация на 

коалиция „Неутрална България“, на която единият от кандидатите е 

с шапка, която има на себе си комунистически символ, цитирам 

текста на писмото. Снимката и съответната връзка към 

публикацията е от социална мрежа, така че го предлагам за 

сведение. Разбира се, ако това стане някой ден част от агитационен 

материал, тогава друго.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с докладите по пета точка.  

Заповядайте, госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам, че от господин К.         Ш. сме получили указание за 

работа с електронната система за одобряване на предпечатните 
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образци на бюлетините. Моля за вашето внимание. Приемаме го за 

сведение и го прилагаме към писмото, което гласувахме до всички 

районни избирателни комисии, при одобряването на предпечатните 

образци да ползват тези указания за работа с електронната система. 

Вх. № НС-26-22 от 8 март.  

Колеги, за запознаване вх. № НС-24-24/07.03.2023 г. от 

министъра на финансите – отговор на нашето предложение. 

Докладвам го за запознаване.  

Във вътрешната мрежа е публикуван проектът на заявка до 

Печатницата на БНБ с копие до министъра на финансите и 

министъра на вътрешните работи по изборни райони тираж на 

бюлетините. Ползвали сме информация, която имаме в Централната 

избирателна комисия, въз основа на получени от областни 

управители предложения за тираж, но сме се съобразявали и с 

информацията относно броя на избирателите по окончателните 

списъци за 2 октомври, брой на гласувалите, брой на отпечатаните 

бюлетини за 2 октомври, броят на избирателите от избирателите от 

предварителните списъци за 2 април тази година. Обсъдено е и на 

работна група. Номерацията, която съдържа заявката, е съобразена с 

номерацията на изборните райони, съгласно Указа на президента за 

определяне на границите на изборните райони и техните номера и 

съдържа основните положения, свързани с изискванията към 

изработката и доставката на хартиените бюлетини. Посочени са 

относимите решения.  

Моля писмото да бъде одобрено и изпратено.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Следващ докладчик – госпожа Стоянова.  
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад докладваните 

в предната част на заседанието – преглед на клипа за гласуване с 

хартия.  

Предлагам да бъде изпратен за корекция, съобразно 

направените в хода на разискванията корекции, поради което ще ви 

го докладвам, след като пристигне коригиран. Засега само за 

сведение и запознаване. Вече е предадено какви са необходимите 

корекции за изчистването на окончателния му вариант.  

Моля да подложим на гласуване банера за гласуване на 

ученици и студенти, по отношение на който след преглед Комисията 

не установи причини, за да бъде коригиран или променян. Затова ви 

моля за протоколно решение за одобрението му, за да може той да 

бъде разпространяван по съответен ред.  

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, 

Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Връщам на доклад преписка с вх. № НС-

22-64-2, която е във връзка с предложение за провеждане на 

инициатива с НПМГ ученици, навършващи 18 години. С оглед 

проведените обсъждания и предвид изключително тежките и сложни 

организационно-технически дейности, които ЦИК следва да 

извърши точно в периода, в който се проявява желание да бъде 

проведена тази инициатива, и на база на проведените обсъждания 

предлагам да бъде изпратено писмо до искателите, в което да им се 

предложи алтернативен вариант, тъй като този, който те предлагат, 

няма как да бъде реализиран. При желание тази инициатива да се 

проведе тук, на място в Централната избирателна комисия, като 
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допълнително ще уточним датата и часа на провеждането и формата, 

под която ще бъде проведено.  

Това е предложението ми по преписка с вх. № НС-22-64-

2/08.03.2023 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: В допълнение предлагам, ако и те нямат 

възможност да дойдат тук, да ги насочим към страницата на ЦИК, 

като се качат обучителни клипове, разяснителна кампания да могат 

да се запознаят точно с начина на гласуване, тъй като ще гласуват за 

първи път. Отделно от това по телевизията дават винаги в деня на 

гласуването как се случват нещата, така че с един линк, ако приеме 

колегата, допълнение там да се обучат от видеоматериалите, които 

ЦИК подготвя и качва на страницата си.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения?  

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тъй като текстът не е пред мен, 

предлагам в писмото да се види какво става в крайна сметка, но във 

всеки случай да се адресира до директора на училището. Казаха се 

„искатели“ и не знам какво си.  

Предлагам писмото да се адресира до автора на идеята, но 

главно на първо място до директора, който би следвало да е запознат 

с тази идея, не бих казал, че е проект, доколкото не знам как ще се 

развива визията. Най-малкото ще е в учебен ден и не знам как ще се 

осигурява присъствие на ученици, неученици и други в определен 

тип пространство на Централната избирателна комисия.  

С всичките тези приказки казвам, че педагогическото 

ръководство трябва да си създаде организация по присъствие 

евентуално на ученици, да си реши дали това са свободни часове или 

не са свободни часове, именно във връзка с корпуса на гражданското 

образование, съгласно програмите за 11-и клас. Но това са 

организационни въпроси на директора, съобразно учебните планове, 
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съобразно възпитателните задачи и компетентности и директорът 

трябва да организира тази работа, освен блестящата идея на ученика 

от 11-и клас. Няма да извиняваме неизвинени часове. Точно това 

казвам аз сега.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения?  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Аз най-малко не възразявам, даже 

считам, че това е нормален начин да се случват писмата. Ние така 

или иначе ще им изпратим писмо, в което им предлагаме вариант, 

който е удачен според Централната избирателна комисия. Оттам 

нататък организацията си е техен проблем. Ние просто ще им 

посочим конкретния ден и час, в който това е възможно.  

Приемам и предложението на колегата Баханов за съвсем 

резонно и разумно – в писмото да бъдат отразени линковете към 

разяснителната кампания на Централната избирателна комисия, 

достъпна на сайта на Централната избирателна комисия, във 

всичките й форми.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения по писмото, което ще бъде изпратено до 

директора на съответното училище?  

Ако няма, моля, режим на гласуване писмото да бъде със 

съдържание, съобразно току-що направените предложения.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

конкретизиране на броя машини за изборите за народни 

представители и предвид, че за всички секции с машинно гласуване 

ще има възможност за гласуване и с хартиени бюлетини, предлагам 

да вземем решение във всяка избирателна секция с машинно 
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гласуване както в страната, така и извън страната, да има само по 

една машина.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

С последен доклад, госпожо Матева, заповядайте в четвърта 

точка.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви жалба 

с вх. № НС-22-127/08.03.2023 г. от Л.         Б.          Л. живущ в с. 

Долна Секирна, община Брезник. В жалбата си той излага 

твърдение, че при проверка на сайта на Районна избирателна 

комисия – Перник, е установил нарушение на изборните правила, 

определени в чл. 71, ал. 2. От РИК – Перник, са нарушени правилата, 

както и от нейния председател, като се твърди, че РИК – Перник, е 

приела Решение № 43-НС, с него са назначени съставите на 

секционни избирателни комисии на територията на РИК – Перник, 

но няма публикуван списък, съдържащ трите имена на назначените 

членове на СИК на територията на община Перник.  

Колеги, в момента съм отворила страницата на РИК – 

Перник, и към Решение № 43-НС от 7 март има публикуван в ексел 

формат списък на съставите на секционни избирателни комисии – 

Перник, така че всеки, който желае, може да провери назначените 

членове на състави на секционни избирателни комисии. По тази 

причина ви предлагам тази жалба за сведение, тъй като е 

неоснователна.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е 

призовка с вх. № НС-08-47/08.03.2023 г. Известяват Централната 

избирателна комисия, че по адм. дело № 2210/2023 г. е насрочено 

съдебно заседание за 10 март от 10,30 ч. Производството е 

образувано по жалба на    Е.     Б.       К.   против Решение № 1735-НС 

от 4 март, като с призовката ни е съобщено определение от 8 март по 

делото, с което е насрочено съдебното заседание и има 

указание към страните. За сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия. Насрочвам следващото за утре – 9 март, от 

10,30 ч.  

Благодаря ви и хубав празник! 

 

(Закрито в 16,20 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

 

Стенографи:  

  Стефка Аличкова   

  

Нина Иванова  

 


