
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 330 

 

На 14 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Медийни пакети. 

   Докладва: Димитър Димитров 

2. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Йорданка Ганчева, Росица 

Матева, Георги Баханов, Димитър 

Димитров 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Любомир Георгиев, Гергана Стоянова, 

Красимир Ципов, Димитър Димитров, 

Севинч Солакова, Ерхан Чаушев 

4. Регистрация на наблюдатели. 

Докладват: Силвия Стойчева, Георги  

Баханов 

5. Проект на решение относно реда за транспортиране на 

специализираните устройства за гласуване от Република България 

до избирателни секции извън страната в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г.  
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Докладчик: Росица Матева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Росица Матева, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Севинч Солакова, Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.  

 

Заседанието бе открито в 11,35 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Добър ден, колеги. 

В залата сме 10 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Колегите Цветозар Томов и Елка Стоянова са на 

консултациите за секционните избирателни комисии извън страната. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на  

14 март 2023 г.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Медийни пакети с докладчик  господин Димитров. 

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

Йорданка Ганчева и госпожа Росица Матева. 

3. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева,  господин Войнов,  госпожа Стойчева, госпожа 

Георгиева, господин Георгиев, госпожа Гергана Стоянова,  господин 

Ципов, господин Димитров и госпожа Солакова. 

Имате ли предложения по дневния ред? 
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Аз ви предлагам да добавим точка четвърта „Регистрация на 

наблюдатели“, тъй като до края на деня, мисля, че може да има 

такива преписки за доклад, като допълнително ще се заявят 

докладчици. 

Имате ли други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Заповядайте, господин Димитров, в точка едно. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател!  

Колеги, има няколко запитвания. Първото е с вх. № НС-24-

89/13.03.2023 г. Запитването е постъпило от Телевизия „Евроком“ и 

е по заявка на Национално движение за стабилност и възход. 

Стойността на запитването е 2 400 лв., които са налични в медийния 

пакет на партията все още.  

Следващото запитване е от медийна група „Стандарт“ и е за 

медийния пакет на ПП „Български възход“. Заявката е на стойност 

4320 лв. с ДДС. Налични са в медийния пакет на партията. 

Отново от „Български възход“ има заявка на стойност 

5124 лв. с вх. № НС-24-84/13.03.2023 г. Предлагам след малко да я 

одобрим. 

Запитването за медийния пакет на коалиция „Вън от ЕС и 

НАТО“ е с вх. № НС-24-83 от Фреш радио груп. Стойността на 

запитването е 6 775,02 лв. с ДДС.  
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И последното – вчерашното запитване, което върнахме, за да 

направим проверка на сайта на Телевизия КИС 13. От телевизията са 

ни изпратили скрийншот, по който можем да се ориентираме за това, 

че тарифата е публикувана, тоест че изпълняват условията. 

Запитването е за медийния пакет на ПП „Истината и само истината“ 

и стойността му е 8 124 лв. с ДДС. 

Предлагам на всички тези запитвания да отговорим 

положително с протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, има постъпили два 

договора за одобрение. Първият е между „Уебграунд груп“ АД и ПП 

„Глас народен“. Стойността на услугата, предмет на настоящия 

договор, за целия срок е 2 000 лв. с ДДС.  

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, има още един договор, 

който е сключен в този случай между „Уебграунд груп“ АД и ПП 
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„Българска социалдемокрация – Евролевица“. Стойността на 

договора е 1 684 лв. с ДДС. Това е остатъчната стойност в пакета, 

който Евролевицата вече е изразходвала. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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. 

 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ  

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви сигнал с вх. 

№ НС-22-143 от 13.03.2023 г., който е изпратен до Районната 

избирателна комисия – 24.МИР, както и в Държавна агенция 

„Закрила на детето“. Сочи се, че кмет и заместник-кмет на район 

„Възраждане“ са нарушили правилата на предизборната агитация, 

използвали са деца. 

Предлагам да бъде за сведение, тъй като е изпратен и до 

Районната избирателна комисия, още повече става въпрос за данни 

във фейсбук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Матева. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с доклада от вчера по 

повод на писмо от Административен съд – София-град, с вх. № МИ-
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08-6/13.03.2023 г. след подробно запознаване с цялата преписка, 

която ни е изпратена, всъщност се установи следното обстоятелство. 

Госпожа Росина Станиславова е подала жалба срещу 

Решение № 1250-МИ/01.03.2023 г. на ОИК – Столична, до 

Административен съд – София-град, на 07.03.2023 г. с вх. № 9348. 

По тази жалба е образувано адм. дело № 2283 по описа от 2023 г. в 

АССГ, ІІ Отделение, 33-ти състав, като съдебното заседание е било 

насрочено и проведено на 09.03.2023 г.  

В съдебното заседание съдът е определил, че оставя без 

разглеждане подадената жалба, прекратил е производството по 

делото и е изпратил същото на Централната избирателна комисия за 

произнасяне в законоустановения срок, като е приел, че ЦИК е 

компетентният орган да се произнесе по тази жалба. 

Едновременно с това на 10.03.2023 г. в Централната 

избирателна комисия постъпи жалба от        Р.         Г.         С., 

която ние препратихме в Административен съд – София-град, тъй 

като той е компетентният орган да се произнася по жалби 

срещу решения на общински избирателни комисии, с които се 

прекратяват пълномощията на кметове. 

Жалбата е внесена на 13.03.2023 г. в Административен съд – 

София-град. Образувано е адм. дело № 2387/2023 г. и днес с писмо 

от Административния съд с вх. № НС-08-53/14.03.2023 г. ни се 

изпраща Определение № 2194 на Административния съд по дело 

№ 2387/2023 г., с което се спира производството по това дело до 

произнасяне и до влизане в сила на Определение № 42 от 

09.03.2023 г., което е по адм. дело № 2283 на 33-ти състав. 

Колеги, предлагам ви го в момента за сведение. Свързахме се 

с председателя на ОИК – Столична. Те са обжалвали определението, 

с което е прекратено производството по адм. дело № 2283/2023 г. 

Централната избирателна комисия също има възможност да обжалва 

това определение, като срокът тече от 13.03.2023 г. 
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Предлагам ви по-късно днес или утре да решим дали да 

подадем жалба или не срещу това определение, тъй като 

категорично Централната избирателна комисия не е органът, който 

би трябвало да се произнесе по жалба, подадена срещу решение на 

Общинска избирателна комисия за прекратяване пълномощията на 

кмет. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-154/7 от 13.03.2023 г. 

във връзка с дело № 822. Моля да се запознаете с писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка трета от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали би трябвало да е публикуван файл, озаглавен 

„Акредитация – 2 април“. Това е писмо, което изпращаме до 

медиите във връзка с акредитацията на представителите на 

средствата за масово осведомяване за предстоящите избори, за да 

изпратят информацията кои от тях желаят да бъдат акредитирани за 

отразяване на изборите, каква информация трябва да предоставят, в 

какъв срок, след което се изготвя списък на подалите документи 

лица и се одобрява от Централната избирателна комисия, за да им 

бъдат осигурени пропуски. 

Така че моля за одобрение на текста, за да бъде изпратен към 

медиите. Приложението към него е как да се попълва списъкът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против –   1 (Севинч Солакова).  
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Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е писмо 

от БНР с вх. № НС-20-41/14.03.2023 г., с което молят във връзка с 

провеждане на парламентарните избори на 2 април 2023 г. да им 

бъде предоставено помещение за изграждане на мобилно студио за 

преки излъчвания по програма „Хоризонт“. Докладвам го в момента 

за сведение.  

Ще възложа на администрацията да бъде проверена 

възможността. Доколкото си спомням, на предходни избори беше 

обособено място там, където са разположени медиите, а не отделно 

помещение, тъй като няма такава техническа възможност. Но ще 

възложа да бъде проверено и ще докладвам отново. 

Докладвам ви писмо, постъпило в Централната избирателна 

комисия с вх. № НС-20-37/13.03.2023 г. от           госпожа             А.            

Т., която работи като редактор на сайта „Мениджър“. Иска да 

зададе няколко въпроса, свързани с данните от националното 

преброяване.  

Въпросите са: след преброяването коригирани ли са вече 

избирателните списъци с актуални данни; колко общо са 

избирателите според новите списъци; каква е разликата с 

предишните списъци?  

Вторият въпрос е каква е прекроената карта с 

многомандатните избирателни райони, как ще се отрази това на 

разпределението на мандатите? 

Колеги, мисля, че многократно е отговаряно на подобни 

въпроси, а именно, че преброяването няма отношение към 

съставянето на избирателните списъци, че избирателните списъци се 

съставят от общинските администрации и се отпечатват от ГД ГРАО 

като база за съставяне на избирателните списъци и се включват в 

избирателните списъци всички български граждани, които имат 

регистриран постоянен адрес на територията на Република България, 
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а в т. 2 имаме решение, с което сме определили мандатите въз 

основа на последно обявеното преброяване. 

Така че госпожа        А.        Т. може да се запознае с това 

решение на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия и да види какви са промените в мандатите, защото те вече 

са отразени. 

Предлагам, ако сте съгласни, по първия въпрос да препратим 

писмото на ГД  ГРАО. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения? Да препратим писмото на ГД ГРАО 

по т. 1 с копие до лицето. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Следващ докладчик –  господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-58/13.03.2023 г. С него 

молят да предоставим разрешение за работа в склада на лицата, 

определени за инсталиране на демоверсия. За тези лица чакаме 

отговор от проверката на ДАНС. Така че по-късно през деня може 

би ще стане ясно. 

Освен това ни изпращат имената и на 171 лица, които да 

работят в склада след 20 март по профилактиката и инсталирането 

на машините за гласуване. Информират ни и колко флаш памети ще 

използват операторите за инсталиране на машините. 

Като свързан доклад е и писмо с вх. № НС-23-61/14.03.2023 г. 

Писмото е от „Карго-партнер“ и с него молят да се разреши достъп 

до склада на 56 лица, които да работят в периода по приема и 

експедирането на СУЕМГ. 
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Във връзка с тези две писма предлагам да изпратим имената 

на лицата на МВР и ДАНС за проверка.  

Изготвил съм проект за писмо, което е във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващото писмо от „Сиела Норма“ АД е 

с вх. № НС-23-60/13.03.2023 г. То е във връзка с предстоящата 

работа в склада. Молят за четири неща.  

Първо, да внесат след 20 март 2023 г. 25 лаптопа.  

Второ, да ползват част от Хале № 4.  

Трето, експедирането и обратният прием на машините за 

гласуване да се осъществява от всички рампи.  

Четвърто, да им предадем всички смарт карти и флашки. 

Исканията по т. 1, 3 и 4 ги докладвам за запознаване, тъй като 

не са спешни. Обръщам внимание на т. 2, тъй като тя е свързана с 

писмо от „Карго-партнер“ с вх. № НС-23-62/14.03.2023 г. С него 

„Карго-партнер“ моли, в случай че разрешим ползването на Хале 

№ 4, да започнат от 16 март 2023 г. да преместват машините преди 

техниците на „Сиела Норма“ АД да влязат. 

В тази връзка предлагам да изпратим писмо до „Сиела 

Норма“ АД с копие до „Карго-партнер“, аналогично на писмото, 

което изпратихме преди изборите на 2 октомври 2022 г., а именно, 

че разрешаваме ползването на Хале № 4, като разходите за 

ползването на халето следва да са за сметка на Изпълнителя. 
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Проектът за писмо е във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С това писмо ли даваме разрешение 

за влизане в склада, или това е принципно относно разходите, а след 

това ще има ново писмо, с което ще посочим началната дата, на 

която се разрешава? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, писмото е само за разходите, а 

потвърждаването за влизането в склада ще стане, след като получим 

отговори от МВР и ДАНС за проверка на лицата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имаме взаимоотношения с „Карго- 

партнер“ и договор. Трето лице влиза малко странно в тези 

взаимоотношения при наличие на договор с определен тип цени. Не 

знам кой на кого дава разрешение. Тук в случая една декларация 

„разходите са за теб“ нищо не върши. Току виж, започнат едни 

странни правни фигури да се появяват, тъй както, Бога ми, и в това 

дело… 

Така че не е толкова прост въпросът. По-скоро трябва да 

изпратим писмо до „Карго-партнер“ колко ще ми струва това и кой 

ще го плаща, защото тези ще кажат точно това, тези – искащите. И 

току-виж ще кажат: какво като не съм казал, че разходите ще бъдат 

за теб, което е точно предмет и на това дело, което го водим сега, в 

момента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стоянова. 
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, доколкото гледам в 

цитираното писмо на „Сиела Норма“ с вх. НС-23-60, в тази точка, 

където визират, че искат да ползват част от Хале № 4, накрая са 

написали, че „допълнителното Хале № 4 (част от Хале № 4) при 

ваше одобрение ще бъде изцяло за сметка на „Сиела Норма“ АД. 

В смисъл в своето писмо това обстоятелство са го 

декларирали. Но като го изчетох сега и като е посочено, че е 

възможно само част от Хале № 4 да е достатъчно за тези дейности, 

ако се съгласим, мисля, че предходен път бяхме указали в писмото, 

че следва да бъде отделено това пространство от останалата площ с 

оглед безопасност и работата с машините. 

В тази част да доуточним и запишем, че „след като бъде 

отделена площта“. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм да се добави. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания или предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, следващото писмо от 

„Сиела Норма“ АД е с вх. НС-23-59/13.03.2023 г. С него ни 

изпращат за одобрение план-график за провеждане на обученията с 

районните избирателни комисии и секционните избирателни 

комисии. 

Предлагам да изпратим план-графика на всички районни 

избирателни комисии и да им укажем да ни уведомят до края на 

деня дали графикът е съгласуван с тях и да потвърдят посочените 



13 

дати за обучение. Проектът за писмо е във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания и предложения по текста? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последното за момента писмо от „Сиела 

Норма“ АД е с вх. ЦИК-06-3-10/14.03.2023 г. С него ни изпращат 

коригираната листовка за членовете на СИК и редактирания плакат, 

който обсъждахме вчера и за който им изпратихме нашите 

забележки – какво да отстранят. При прегледа са отстранили всички 

допуснати неточности съгласно нашето писмо.  

Предлагам да одобрим плаката и листовката и да ги 

уведомим за това чрез писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по двата материала – листовка за работа с машини и 

плакат? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В контекста на това, което правим в 

момента, имам предложение. Да напишем едно писмо до „Сиела 

Норма“, с което да искаме да ни представят инструкция за работа на 

техници в изборния ден така, както са изготвили и са обучили 
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съответните техници. Това нещо е въз основа на чл. 214 от Изборния 

кодекс, че Централната избирателна комисия все пак осъществява и 

контрол за дейността с машинното гласуване, а на второ място ще 

пишем, както разбрах и от предишните ни работни обсъждания, ще 

пишем и методика. 

Считам, че един от основните проблеми са именно 

взаимоотношенията между техници и секционна избирателна 

комисия, още повече, че сега има и промени в закона. 

Предлагам да напишем едно писмо до „Сиела Норма“ АД – 

да ни изпратят инструкциите за работа на техниците по инсталиране 

на машините в предизборния ден, в изборния ден и след изборния 

ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с това предложение моля за вашите изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, започвам с писмото от 

Министерството на електронното управление. Първото писмо е с вх. 

НС-04-33/13.03.2023 г. То е относно уточняване на списъка на 

избирателните секции, в които ще има видео наблюдение и видео 

заснемане след края на изборния ден. 

От министерството ни уведомяват, че след нашето писмо с 

указания да премахнат от списъка секциите в лечебни заведения, 

домове за стари хора и други специализирани институции, те ни 

изпращат нов списък, изготвен от „Информационно обслужване“ 

АД, от който са изключени секциите, в които не следва да се 

осъществява видео наблюдение и видео заснемане. 



15 

Молят да потвърдим, че това е окончателният списък. 

Прилагат и писмо от „Информационно обслужване“ АД, от което е 

видно, че избирателните секции са извлечени от системата на 

Централната избирателна комисия, в която въвеждат информация 

районните избирателни комисии. 

Във връзка с горното предлагам да изпратим писмо до 

Министерството на електронното управление, с което да потвърдим 

списъка, в случай че секциите са определени по описания по-горе 

начин. Проектът за писмо е във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам в писмото, което 

преди малко гласувахме до всички районни избирателни комисии, 

да добавим още един абзац, като на всяка комисия изпратим 

информацията, която се съдържа в доклада на колегата Войнов в 

писмо за съответния изборен район, като помолим колегите от 

районните избирателни комисии утре до 12,00 ч. да потвърдят пред 

Централната избирателна комисия, че това е списъкът на секциите, в 

които следва да има видео наблюдение на предстоящите избори – 

този, който им е изпратен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания във връзка с това предложение? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в тази връзка предлагам 

да изпратим писмо и до „Информационно обслужване“ АД, с което 



16 

да ги попитаме да потвърдят начина, по който са определени 

секциите, от коя система са извлечени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, другото писмо от 

Министерство на електронното управление е с вх. НС-04-32/  

13.03.2023 г. С него ни канят на публично теглене на серийните 

номера на машините за гласуване, които ще преминат през процеса 

на удостоверяване. Тегленето на номерата ще се състои на 

15.03.2023 г. от 10,00 ч. в МЕУ. 

Докладвам го за запознаване и за обсъждане на срещата с 

МЕУ, която ще имаме по-късно през деня. 

Постъпило е писмо от министър Демерджиев с вх. № НС-03-

53/14.03.2023 г. С него в отговор на наше писмо от вчера ни 

предоставя имената на експертите, които са определени да 

подпомагат Централната избирателна комисия по въпросите, 

свързани с машинното  гласуване и видео наблюдението, като ни 

уведомява, че за контакт, свързан с организационни въпроси, моли 

комуникацията да се осъществява чрез междуведомствената работна 

група. Докладвам го за запознаване. 

Постъпило е писмо от ДАНС с вх. № НС-23-57/13.03.2023 г. 

То е във връзка с наше писмо, с което поискахме да ни информират 

за предприетите от тях действия и мерки за сигурност като 

участници в процеса на осигуряване на машинното  гласуване. 

От Държавната агенция твърдят, че агенцията не фигурира 

сред компетентните органи по посоченото от нас в писмото 
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основание. Единствено осъществявали дейности по отношение на 

криптографската сигурност на класифицираната информация. 

Докладвам го за сведение и запознаване и за съобразяване при 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Георгиева, 

заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НР-14-1/13.03.2023 г. Това е писмо, което сме получили от 

община Неделино, с което се обръщат към нас с молба да разрешим 

отпечатването на помещение, в което се съхраняват книжа и 

бюлетини от проведен Национален референдум през 2013 г., за да 

бъдат преместени от едно помещение в друго. 

Предлагам ви писмо до кмета на община Неделино  господин 

Б.            К.,     в което му съобщаваме, че не е необходимо 

разрешение от Централната избирателна комисия, а достъпът до 

запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа 

с цел тяхното преместване, се осъществява на основание т. 2.2 от 

Решение № 1750/10.03.2023 г. на Централната избирателна комисия 

със заповед на кмета на общината. 

Моля да погледнете текста на писмото и, ако нямате 

възражения, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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, госпожо Георгиева. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-07-9/13.03.2023 г. Това е преписка, която сме получили от 

Район „Слатина“, Столична община, за отваряне на запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали във 

връзка с искане на разследващите органи. Преписката съдържа 

всички изискуеми съгласно наше решение документи. Докладвам я 

за сведение. 

Докладвам и още една преписка за сведение, която сме 

получили от община Хисаря с вх. № НС-06-58/13.03.2023 г. и е също 

във връзка с отваряне на запечатано помещение по повод с 

извършване на експертиза на намиращите се в нея изборни книжа и 

материали. Приложени са протокол, заповед и изискуемите съгласно 

наше решение документи във връзка с отварянето на помещението. 

Докладвам я за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № 

НС-00-92/13.03.2023 г., в което се съдържа покана от името на 

Обединение за честни избори (ОЧИ) за присъствие на подписването 

на Пакт за честност на изборите, на което от това обединение са 

поканили да го подпишат регистрираните за изборите политически 

партии „отразени в изследванията на социологическите агенции“ – 

цитирам. 

Това събитие, както се вижда по-надолу в поканата, е 

предвидено да се проведе на 17.03.2023 г. в съответния час и на 

съответното място. 

Предлагам го за сведение и не предлагам председателят на 

Централната избирателна комисия да присъства на събитието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали има проект за отговор по едно искане от РУ – Руен, 

с което се искат оригинали от избирателния списък на една секция, 

оригинали от декларациите на избирател, че не е гласувал и няма да 

гласува – става въпрос за секция в Турция – и копие от съответния 

избирателен списък. 

Подготвен е отговор. Предлагам след изготвена справка с 

писмо да отговорим на съответното Районно управление с исканите 

документи.  

Предлагам да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия.  

Ще продължим в 16,00 ч. след приключване на външните 

срещи. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Десет членове 

сме в залата – имаме кворум. 

Заседанието продължава със закъснение от обявения час, 

предвид продължилата среща на ЦИК с институциите, ангажирани в 

изборния процес. 

Моля за вашите предложения по дневния ред. 
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Госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, моля да включим 

нова точка в дневния ред: Проект на решение за транспортиране на 

специализираните устройства за гласуване от Република България 

до избирателни секции извън страната в изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? 

За регистрацията на наблюдатели – точка 4, освен госпожа 

Стойчева?  

Други колеги имат ли доклади? За момента няма други. 

Моля, режим на гласуване за допълване на дневния ред. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Колеги, продължаваме с доклади в точка трета. 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, на 10 март ви докладвах от 

община Провадия две заповеди на кмета за образуване на две 

подвижни избирателни секции и две избирателни секции в домове за 

социални услуги. 

Докладвала съм го тогава за сведение. Ще ви помоля днес с 

протоколно решение да приемем отразяването на тези допълнителни 

секции в списъка на сайта на Централната избирателна комисия – да 

бъде попълнена и качена информацията. 

Затова моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви и едно писмо с 

№ НС-22-145/13.03.2023 г. В днешната моя папка е, като е 

именувано като „сигнал за поведение на член на районната 

избирателна комисия“. 

В подаденото така писмо не е изцяло ясен авторът, но същият 

ни съобщава, че смята, че член на Районната избирателна комисия – 

Плевен, е участвал в предизборна кампания на посочен в писмото 

политически субект, като изрично казва, че снимките, които прилага 

за удостоверяване на това обстоятелство са свалени от фейсбук 

профил на единия от кандидатите за участие в изборите на 2 април 

2023 г. 

Поради тази причина ви докладвам това писмо за сведение, 

предвид това, че съгласно разпоредбите на Изборния кодекс в  

фейсбук мрежата публикациите не могат да се считат за 

предизборна агитация, нито по снимки може да удостоверяваме 

самоличността. 

Затова ви докладвам това  писмо само за сведение.  

Въпреки тази констатация, искам да ви предложа, ако 

Централната избирателна комисия  е съгласна, подготвила съм едно  

писмо до РИК – Плевен, в което информативно и декларативно 

отново да напомним за задълженията на членовете на районната 

избирателна комисия и по-скоро несъвместимостите по повод 

техния статут, а именно разпоредбата на чл. 62, да имат предвид 

стриктното ѝ спазване и че членовете на районната избирателна 

комисия не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и 

инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация. 

Също така членовете по смисъла на Изборния кодекс са длъжностни 

лица, по-скоро са назначени за членове на районната избирателна 

комисия. 

Можете да се запознаете с текста и, ако сте съгласни да 

изпратим едно такова писмо, да го подложим гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. 

Ако няма предложения по текста, предлагам писмото до 

Районната избирателна комисия – Плевен, да се изпрати в копие до 

всички районни избирателни комисии. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, много бързо едно  писмо, което е моята папка. От 

ОССЕ ни питат кога ще се проведе и публично ли ще бъде 

демонстрирането на  компютърната обработка и работата на 

записващите устройства за видеонаблюдение. 

Написал съм отговор, че ще има публично представяне, 

демонстрации на  обработката на изборните резултати на 17 март 

2023 г. от 10,30 ч. в Зала 1 и тя ще бъде публична и достъпна за 

всички наблюдатели, те са регистрирани наблюдатели, както и за 

представители на партии и коалиции. 

Ако имате някакви бележки по  писмото, съм готов да ги чуя. 

Те могат да бъдат и като представители на партиите. 

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, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам  вх. № ЦИК-07-35. Ще 

има 17 среща на групата, която се занимава с изборното 

сътрудничество. 

Поканата е за 29 март 2023 г.  Разбира се, никой от нас не 

може да участва на 29 март 2023 г. в каквато и да е програма.  

За сведение. 

И една друга покана, която е с вх. № ЦИК-07-37/09.03.2023 г. 

Тя пък е за 28 март 2023 г. Две покани – за сведение. 

Имаме и едно по-старо  писмо, което е с вх. № ЦИК-07-38, 

пише така: 
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„Европейската комисия ви кани да участвате в консултациите 

относно инструмента за гражданска инициатива във вашата страна.“ 

Имаше такова решение на Европейския парламент, има да се 

създадат структури за гражданска инициатива, тоест нещо като 

законодателна инициатива на равнище Европейския парламент. 

Трябва да се попълни въпросник. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

получено  писмо от Печатницата на БНБ с вх. № НС-26-34 от 

днешна дата. 

Предали са в деловодството 1 бр. CD със съдържанието на 

хартиените бюлетини в отговор на наше писмо от вчерашна дата. 

В тази връзка ви докладвам писмо с изх. № НС-23-68 от 

14 март 2023 г. до „Сиела Норма“, предадено на представител на 

„Сиела“, който участва на срещата, и 1 бр. флаш памет със 

съдържанието на бюлетините на изборните райони за страната и 

извън страната. 

Моля за последващо одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка 

№ ЦИК-09-84/13.03.2023 г. се представя предложението да изпратим 

искане до Министерството на финансите за обезпечаване плащането 

и поемане на ангажимент за плащания по Договор № 4 от 9 март 

2023 г. със „Сиела Норма“ АД. 

Съгласно чл. 5 от ПМС № 20 от 6 февруари тази година при 

сключване на договори за логистика и техническа поддръжка на 

специализираните устройства за машинно гласуване и всички други 

съпътстващи дейности във връзка с машинното гласуване, се 

осигуряват допълнително на съответните първостепенни 

разпоредители с бюджет. 
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В тази от връзка предлагам да изпратим  писмо до министъра 

на финансите, като посочваме като фактическо основание 

сключването на този Договор № 4 от 9 март 2023 г. със „Сиела 

Норма“ АД с посочен предмет, описани дейности, посочена е цената 

по договора с ДДС и без ДДС.  

И в този смисъл предлагаме да бъдат предприети всички 

необходими действия за осигуряване на необходимите финансови 

средства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По повод постъпило писмо от „БА“ 

ООД за потвърждаване на задължение, което Централната 

избирателна комисия да посочи, че има към дружеството, е 

постъпила и докладна записка № ЦИК-09-86/14.03.2023 г. 

Подробно е описано с оглед на цялата история, която имаме с 

„БА“ ООД от 2016 г., когато „БА“ ООД е прехвърлила вземанията за 

медийни услуги на „Авенир 21“ ЕООД. 

Тогава Централната избирателна комисия отказа да одобри 

искане, предявено от „Авенир 21“ ЕООД, съответно от „БА“ ООД. 

Посочени са съответно и съдебните решения по водените дела. 

В този смисъл се предлага да изпратим  писмо  до 

изпълнителния директор на дружеството, за да го информираме, че 

Централната избирателна комисия няма задължения към 

дружеството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка № ЦИК-09-

81/13.03.2023 г. във връзка с консултантска услуга относно 

предишното приключване за 2022 г. на счетоводен програмен 

продукт „Ажур“ от страна на „Бонев софт одитинг“ ООД. 

За извършените дейности е представена фактура на стойност 

500  лева, представен е контролен лист за извършен предварителен 

финансов контрол. Посочено е, че в § 10-00 „Издръжка“ има 

изплащане на тази фактура. 

Предлагам да я одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля да гласуваме.  

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следваща докладна записка – № ЦИК-

09-82 от 13 март 2023 г., е отново за разход, свързан с програмен 

продукт „Ажур“ за годишна абонаментна поддръжка.  

Посочва се, че на 29 април тази година изтича срокът на 

годишната абонаментна поддръжка на програмния продукт „Ажур“,  

който се ползва от счетоводството на ЦИК. 

Преди изтичането на тази дата, ако се изплати, се ползва 

отстъпка 5%. Дължимата сума е 1034 лева и 54 стотинки с ДДС. 

Има налични средства по § 10-00. Представен е контролен 

лист за предварителен финансов  контрол. 

Предлагам да одобрим този разход за годишна абонаментна 

поддръжка за програмния продукт „Ажур“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от областния 

управител на Видин има писмо № НС-05-27/13.03.2023 г. То е във 

връзка и с писмо № НС-15-138/11.03.2023 г. от РИК – Видин. 

Посочили са, че в издадената справка за заявения тираж 

бюлетини е допусната техническа грешка. Според тях следва да се 

заяви като тираж посочените 92 хиляди. 

Уважаеми колеги, извършихме проверка. Няма допусната 

техническа грешка. Централната избирателна комисия е заявила 

тираж за бюлетините, като е взела под внимание заявения тираж за 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Допълнително извън това имаме предвид броя на бюлетините, 

които в предизборния ден са предоставени на секционните 

избирателни комисии, броя на избирателите, броя на гласувалите 

избиратели в предходни избори. 

И в тази връзка предлагам да изпратим писмо до областния 

управител на Видин и до районната избирателна комисия в отговор 

на техните изходящи номера с копие до главния секретар на 

Министерския съвет и до господин Демерджиев с информация, че 

заявеният тираж остава така, както се сочи в справката. 

Считаме, че този тираж обезпечава възможността всички 

избиратели във Видински изборен район да упражнят правото си на 

глас, в случай че пожелаят това да бъде на хартия. 

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, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във вътрешната мрежа е проект на 

писмо до всички районни избирателни комисии. Предлагам с 

протоколно решение да разрешим публикуването на предпечатните 

образци на бюлетините на страницата на всяка районна избирателна 

комисия. 
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Със същото това протоколно решение да гласуваме и 

публикуването на образеца на бюлетина за гласуване извън страната 

на нашата страница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Колеги, преминаваме към точка пета. 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА 

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСТРОЙСТВА 

ЗА ГЛАСУВАНЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ИЗВЪН СТРАНАТА В ИЗБОРИТЕ НА 

2 АПРИЛ 2023 Г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа в папката с моите инициали има подготвен проект на решение 

с проектен № 1725 относно реда за транспортиране на 

специализираните устройства за електронно машинно гласуване от 

страната до избирателните секции, в които ще се гласува в чужбина, 

и връщането им обратно в склада, който ползва Централната 

избирателна комисия. 

Позовала съм се на две  писма, които изпрати Министерството 

на външните работи преди тези избори, в които е описан редът, по 

който се извършва това транспортиране. И второто писмо, в което 

очакват да им бъде възложена логистиката по транспортирането. 

Предлагам да вземем това решение. Няма никаква разлика от 

същото решение за изборите на 2 октомври 2022 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1761-НС/14.03.2023 г. 

 

Продължаваме с точка четвърта: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Постъпило е заявление от Сдружение 

„Зона за трансатлантически просперитет – Наблюдателна мисия 

България“ от 14 март 2023 г. 

Сдружението е регистрирано с решение на Централната 

избирателна комисия като българска неправителствена организация 

за участие в изборите с наблюдатели. 

Към заявлението, подадено чрез упълномощения представител 

А.         Д., са приложени всички изискуеми документи. 

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 

68 лица за регистрация като наблюдатели в страната. 

От извършената проверка е установено, че към датата на 

регистрацията 62 лица отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс, за 6 от тях са установени несъответствия. 

Предвид това, че са представени всички изискуеми документи, 

както и резултата от проверката, предлагам Централната 

избирателна комисия да регистрира като наблюдатели за страната 62 

упълномощени представители на Сдружение „Зона за 

трансатлантически просперитет – Наблюдателна мисия България“ 

по приложения към решението списък. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

Решението е № 1762-НС/14.03.2023 г. 

Връщаме се в точка втора.  

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, 

получено по електронната поща на Централната избирателна 

комисия, като е наименувано „Избори 2 април 2023 г. – нарушения 

на изборните правила“, с вх. № НС-23-63/14.03.2023 г. Писмото е от 

господин           М.         Б. – вицепрезидент на читалище „Родина“ 

и  П.         Я.– председател на настоятелството на църква „Света 

Петка“. 

В приложение към писмото са: списък на изборните секции в 

САЩ до момента, решение на Централната избирателна комисия от 

3 февруари 2023 г. и съобщение на българското посолство в 

Съединените американски щати за изборите. 

Накратко в писмото ни съобщават, то е адресирано до 

председателя на ЦИК, за нарушения на Изборния кодекс, решение 

на ЦИК и съобщение на българското посолство във Вашингтон във 

връзка с насрочените избори. 

Посочват, че, както се вижда от Приложение № 1 в 

настоящото писмо, през последните няколко дни изборна секция е 

била организирана в клуба на културния център на читалище 

„Родина“, който се намира в сградата на православната църква със 

съответния адрес. Посочват, че помещението е широко и така 

нататък, като са очаквали след като няколко избора секцията е била 

там, отново да бъде там, но видно от обявените адреси на секциите, 

е на друго място. 

Сочат се проведени разговори и накрая посочват, че 

резултатът към днешна дата е дадена информация на ЦИК за място 

на секция с посочен адрес. Според тях това представлява нарушение, 

за което сигнализират с настоящото си писмо. 

Колеги, тъй като Централната избирателна комисия не 

определя адресите на секциите, това, съобразно Изборния кодекс на 

Република България, е изцяло в правомощията и отговорност на 
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Министерството на външните работи, а именно  ръководителите на 

дипломатическите и консулските представителства. 

В чл. 13 и следващите е казано какви точно правомощия има 

във връзка с това, както и чл. 22 сочи, че ръководителите на 

дипломатическите и консулските представителства на Република 

България си съдействат с българските граждани и организации 

извън страната. 

Предвид това ви предлагам с писмо да препратим на 

Министерството на външните работи за преценка и действия по  

компетентност с цел осигуряване нормалното протичане на 

изборния процес на 2 април 2023 г. извън страната в това място. 

Писмото на господин      М.           Б.  и П.              Я.– 

председател на настоятелството на църква „Света Петка“, предлагам 

да е до министъра на външните работи. Не предлагам да е до 

работна група „Избори“ ,защото все пак става въпрос за 

компетенции на ръководителите на дипломатическите и консулските 

представителства. Така че предлагам да е до министъра на външните 

работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения във връзка с този доклад? Няма. 

Моля да гласуваме изпращането на писмото до министъра на 

външните работи. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точка втора, 

заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви, че по 

адм. дело № 2612/2023 г. съдебното заседание за разглеждане на 

жалбата на коалиция „Български възход“ срещу Решение № 1741-

НС от 7 март 2023 г. беше проведено днес. Постановено е решение, 

установих го от справка в сайта на Върховния административен съд. 

С Решение № 2698 от 14 март 2023 г. съставът на Върховния 

административен съд отхвърля жалбата на коалиция „Български 
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възход“ срещу Решение № 1741-НС от 7 март 2023 г. на 

Централната избирателна комисия, с което е отменено Решение 

№ 39-НС от 2 март 2023 г. на РИК – Русе, и преписката е върната на 

РИК – Русе, за назначаване на съставите на СИК в община Ветово. 

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, както и вчера ви докладвах, с № НС-20-86 

от 13 март 2023 г. в Централната избирателна комисия като входящ 

номер е постъпил сигнал от СЕМ по повод участие на Венцислав 

Ангелов – лидер на ПП „Истината и само истината“, в програмата на 

БНТ1 като обществен доставчик на медийни услуги – Българската 

национална телевизия, сигнал за преценка по компетентност дали е 

спазена разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, според 

която се забранява разпространението на агитационни материали, 

които накърняват добрите нрави. 

В сигнала се посочва също така, че независимо от усилията на 

доставчика в лицето на водещата Добрина Чешмеджиева в 

предаването „Референдум“ да възпрепятства речта на омраза, 

кандидатът за народен представител Ангелов в нарушение на закона 

е използвал в предизборната си агитация антисемитски послания и 

призовава за насилие срещу определени политици и групи от хора. В 

сигнала са посочили точния час и минута на тази реч, а именно 21:26 

часа и 21:29 часа в „Референдум“ на 7 март 2023 г. В сигнала е 

посочен и линк към предаването. 

Вчера призовах колегите който желае да изгледа видео 

материала в посочения часови диапазон. Аз също се запознах с 

излъченото предаване „Референдум“ и в определените и посочени в 

сигнала часове, а именно 21:26 часа и 21:29 часа. 

Накратко ще ви кажа, че в този първи предизборен диспут, 

така обявен в предаването „Референдум“, на частни представители 

на три партии или коалиции, единият беше господин Расате,  

представителя на МИР и въпросният представител – кандидат за 

депутат Венцислав Ангелов. 
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Наистина в посочения часови диапазон 21:26 и 21:29 

конкретно, когато му дадоха думата по отношение на различни 

въпроси, задавани от водещата, имаше изказване, цитирам и сме го 

цитирали в решението. Централната избирателна комисия ще 

прецени дали да останат тези цитати, а именно: „Ще дойдат 

бесилките и ще ги изпънем на жълтите павета, предупредете Румен 

Радев, Бойко Борисов, Дилян Пеевски и цялата ционистка сган, че 

идва нов Нюрнбергски процес“ – това е в 21:26. И в 21:29: 

„Призовавам цялата ционистка сатанинска сган и ционистите от 

малката държава Израел да напуснат България.“ 

Това са нещата, които могат да се квалифицират като 

нарушение на добрите нрави, посочени в сигнала на Съвета за 

електронни медии. 

Подготвен е проект на решение. Наистина водещата се опита 

на няколко пъти да направи забележка на изказващия се кандидат за 

депутат, че това е език на омразата и че не трябва по този начин да 

се води предизборна кампания. 

Но въпреки това, тези думи бяха изречени от господин 

Ангелов, така че е подготвен проект на решение, моля да го 

погледнете във вътрешната мрежа, в който цитирам сигнала на 

Съвета за електронни медии. Също така че на Централната 

избирателна комисия ѝ е служебно известно, че           В.              А. 

А. е регистриран като кандидат за народен представител от листата 

на ПП „Истината и само истината“ под № 1 в РИК 19 – Русе, 

и под № 1 в РИК 25 – София. 

Видеоматериалът, както казах, е излъчен в програмата на БНТ 

на 7 март 2023 г. в предаването „Референдум“ в 21:26 и 21:29 часа. 

Господин         А. използва в предизборната си агитация 

антисемитски послания и призовава за насилие срещу определени 

политици и групи от хора, както преди малко цитирах част от 

изказването му в тези часове и минути. 

Предлагам, тъй като считам, че съдържанието на описания 

видео материал на основание…, същият да бъде квалифициран като 

агитационен такъв по смисъла на чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс и 

като предварително обявен в програмата на Българската национална 

телевизия в предаването „Референдум“ като първи политически 
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диспут, тоест представлява агитационен материал, тъй като и в 

другите изказвания на кандидатите за депутати или представители 

на партии, участващи в този диспут, даже и самата водеща ги 

призова да си кажат номера на бюлетината, тоест правеха агитация в 

полза на партиите или коалициите, които представляват. 

Така че безспорно е, че е налице агитационен материал. От 

обективна страна считам, че с използваните в него изрази от страна 

на господин Ангелов се накърняват добрите нрави, което е 

нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, според който се 

забранява разпространението на агитационни материали, 

накърняващи добрите нрави. 

Предвид изложеното, предлагам Централната избирателна 

комисия да вземе решение, с което да установи нарушение по чл. 

183, ал. 4 от Изборния кодекс, извършено от кандидатът за народен 

представител от ПП „Истината и само истината“ Венцислав 

Атанасов Ангелов, изразяващо се в нарушение на добрите нрави 

чрез използване в предизборната си агитация антисемитски 

послания и призовава за насилие срещу определени политици и 

групи от хора в участието си на 7 март 2023 г. в 21:26 и 21:29 часа в 

предаването „Референдум“ по БНТ1. 

Оправомощава председателя на Централната избирателна 

комисия да състави акт за установено нарушение от Венцислав 

Атанасов Ангелов, с посочено в решението ЕГН и адрес. 

Това е по отношение на доклада ми. Ако колегите, които са се 

запознали с видео материала, имат различно мнение или виждане и 

становище по отношение на предложения проект за решение, съм 

готов да ги изслушам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли изказвания по сигнал с вх. № НС-20-

36/13.03.2023 г. от СЕМ? Няма. 

Моля, режим на гласуване по така представения проект. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

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

няма. 
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Решението е № 1763-НС/14.03.2023 г. 

Следващ докладчик в тази точка – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

С вх. № НС-20-35/13.03.2023 г. е постъпил сигнал, също от 

Съвета за електронни медии, и в него се твърди, че в програмата на 

БНТ1 доставчикът Българската национална телевизия в предаването 

„Панорама“, излъчено на 10 март 2023 г., в един десетминутен 

отрязък му 21:19:40 и 21:19:50 часа кандидатът за народен 

представител на ПП „Български национален съюз Нова демокрация“ 

Боян Боянов Станков – Расате, призовава за насилие срещу 

определени граждани. Тук пише също политици и граждани, ще го 

коригирам. „Групи граждани“ трябва да бъде. 

На Централната избирателна комисия е служебно известно, че 

Боян Боянов – Расате, е регистриран като кандидат за народен 

представител от листата на ПП „Български национален съюз „Нова 

демокрация“ под № 1 в РИК 25 – София, и под № 1 в РИК 14 – 

Перник. 

Уточняват се параметрите кога е излъчено, денят, отново 

предаването и точният времеви отрязък. В него Боян Боянов 

Станков – Расате, призовава за насилие срещу граждани, дословно: 

„Дали ще ги бесим, дали ще ги обезглавим, дали ще ги 

разстреляме, дали ще ги съдим, дали ще ги вкараме в затвора“. Касае 

се за определение за предходния режим и тези, които са разграбили 

държавата и така нататък. 

Въпреки че тук е кратичко, встъплението е доста дълго и 

завършва с тези изречения, както и с изречението, че „това, което се 

е случило в Чили, ще изглежда като детска игра.“ 

Този пасаж трябва да се редактира: „От обективна страна се 

налага изводът, че съдържанието на описания материал дава 

основание да се твърди нарушение на чл. 183, ал. 3, според който се 

забранява“, трябва да бъде, „разпространяването на накърняващи 

добрите нрави материали“. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 във 

връзка с чл. 183, ал. 4 Централната избирателна комисия реши: 

„Установява нарушение на чл. 183, ал. 4, изразяващо се в 

нарушаване на добрите нрави чрез призоваване към насилие срещу 
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определени групи граждани“ на еди-коя си дата, в еди-колко си часа, 

в еди-кое си придаване. 

„Оправомощава председателя на ЦИК да състави акт за 

установено нарушение на Боян Боянов Станков – Расате, ЕГН, 

адрес: София, ул. Овче поле, № 151.“ 

Пише ли се друг текст, като: „подлежи на обжалване“, или 

нещо такова? Не съм много сигурен. Или то автоматично подлежи 

на обжалване. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Актът не подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Предлагам в абзаца, предхождащ 

диспозитивната част, който колегата Димитров докладва от 

обективна страна, редакцията да бъде по същия начин формулирана, 

както и на предходното взето наше решение, за да има унифициране 

при постановяването на актовете ни за идентични нарушения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване по така представения проект на 

решение, ведно с направената редакция в частта, която предложи 

колегата Стоянова. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението с № 1764-НС/14.03.2023 г. 

Продължаваме с доклади в точка четвърта от дневния ред. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, подготвен е проект за 

решение относно регистрация за наблюдатели от сдружение 

„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за 

участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Можете да го погледнете, докато си прочета решението. 

Постъпило е заявление с вх. № 4-2 от 14 март 2023 г. от 

сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични 
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избори“, представлявано от Михаил Стоянов Мирчев, което е 

регистрирано с Решение на ЦИК № 1705-НС от 27 февруари 2023 г. 

като българска неправителствена организация за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от 

представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда 

Богомилова Гологанова; пълномощно от представляващия Михаил 

Мирчев в полза на 15 лица, представители на сдружение 

„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“; 

декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) 

– 15 на брой; списък с имената и единните граждански номера на 

изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат 

регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г., като списъкът е представен на 

хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel 

формат. 

Видно от извършената проверка на лицата, предложени да 

бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се 

установява, че към датата на регистрацията всички лица, 15 на брой, 

както ви казах преди малко, отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс. 

Централната избирателна комисия, като вземе предвид, че са 

представени всички изискуеми документи, както и резултата от 

проверката“, която ви докладвах преди малко, „и на основание 

разпоредбите на Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 

9 февруари 2023 г.“, предлагам да вземе следното решение, а 

именно: да регистрира като наблюдатели за страната 

15 упълномощени представители на сдружение „Гражданска 

инициатива за свободни и демократични избори“, както следва, а 

следва таблица с 15 имена, с посочени ЕГН-та, като регистрираните 

наблюдатели да бъдат вписани в публичния регистър и на същите да 

се издадат удостоверения. 

Само за коректност на доклада, информирам, че заявлението е 

подадено от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и 

демократични избори“, представлявано от Михаил Стоянов Мирчев, 
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чрез Надежда Богомилова Гологанова, която има надлежно 

пълномощно от господин Мирчев. 

Това е предложението ми за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1765-НС/14.03.2023 г. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Постъпило е заявление от сдружение 

„Асоциация за лица, търсещи или получили международна закрила“. 

Сдружението е регистрирано с решение на Централната избирателна 

комисия. 

Подаденото заявление е подписано от упълномощения 

представител Ревин Рамадан Аталай. 

Приложени са всички изискуеми документи. В заявлението и 

списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация 

10 лица. Проверката установява, че към датата на регистрацията 

всички отговарят на изискванията на Изборния кодекс. 

Предвид горното и на посочените в проекта правни основания 

предлагам Централната избирателна комисия да регистрира като 

наблюдатели 10 упълномощени представители на сдружение 

„Асоциация за лица, търсещи или получили международна закрила“, 

съгласно приложения списък. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Решението е № 1766-НС/14.03.2023 г.. 

И в точка трета – „Административни преписки“.  

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, връщам на 

доклад писмо с вх. № НС-04-32, с което Министерството на 

електронното управление ни кани да присъстваме на публично 

теглене на серийните номера на машините за гласуване, които ще 

преминат днес процес на удостоверяване. То ще бъде на 15 март 

2023 г., утре, от 10 часа в Министерството на електронното 

управление. 

Във връзка с тази покана предлагам да вземем решение трима 

членове на ЦИК да присъстват на публичното теглене, а именно: аз, 

колегата Димитров и колегата Георгиев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в тази връзка искам само да 

направя няколко уточнения. 

В методиката не се сочи никакъв метод за определяне на броя 

на машините, които следва да бъдат проверени. Акцентира се върху 

това, че процедурата е публична, което не означава, че тя става по-

представителна с оглед на броя, за който разбираме – че отново ще 

бъдат 6 машини, които ще се проверяват и тази година, както беше 

миналата година. 

Честно казано, не разбирам защо представители на 

Централната избирателна комисия ще присъстват, какво ще се 

постигне с това. Ако може да мотивираме нашето участие, 

дотолкова доколкото имаме достатъчно интензивна работа по 

организацията на изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

изказвания?  

По предложението на господин Войнов, моля режим на 

гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 7 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 4 (Димитър 

Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева и Севинч Солакова). 
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Това предложение не събра необходимото мнозинство. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да. Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

ДАНС, с вх. № НС-23-66/14.03.2023 г. С него ни уведомяват, че са 

извършили проверка на лицата от списъка на „Сиела Норма“ и не са 

установили данни, даващи основание за отрицателно становище. 

Информират ни и за начина, по  който се извършва проверка 

на лицата, които са чужди граждани. 

Докладвам писмото за сведение и запознаване, като предлагам 

след като получим проверката и за лицата от „Карго-партнер“, 

тогава да вземем решение за допускане в склада за инсталиране на 

демо версията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия.  

Насрочвам следващото за утре – 15 март 2023 г., от 14 часа. 

Благодаря ви. 

 

(Закрито в 18,35 ч.) 

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        Камелия Нейкова 

 

     СЕКРЕТАР: 

        Севинч Солакова 

 

 

 

 

Стенографи: 

Божидарка Бойчева 

 

   Виолета Тасева 


