
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 332 

 

На 16 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно приемане на Методически 

указания на Централната избирателна комисия по прилагане на 

Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в 

предизборния и изборния ден до закриване на изборния ден при 

гласуване с хартиени бюлетини.  

  Докладва: Емил Войнов  

2. Проект на решение относно приемане на Методически 

указания на Централната избирателна комисия по прилагане на 

Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в 

предизборния и изборния ден до закриване на изборния ден при 

гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за 

машинно гласуване.  

  Докладва: Емил Войнов 

3. Проект на решение относно реда за участие в процеса на 

удостоверяване по чл. 213а ИК. 

  Докладва: Любомир Георгиев 

4. Проект на решение относно изчисленията за определяне на 

мандати на независими кандидати в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

  Докладва: Любомир Георгиев 
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5. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Ракитово, област Пазарджик.   

  Докладва: Цветанка Георгиева  

6. Проект на решение относно искане за отваряне на 

запечатано помещение в сградата на общинската администрация на 

община Видин, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведени избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Докладва: Красимир Ципов 

7. Проекти на решения относно регистрация на наблюдатели. 

Докладва: Красимир Ципов 

8. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

9. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева 

10. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Цветозар Томов, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, 

Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева.  

 

Заседанието бе открито в 11,26 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

*   *   * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Осем членове сме в залата – имаме кворум за заседание.  
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Заседанието започва със закъснение поради продължилата 

среща с мисията на ОССЕ. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно приемане на Методически 

указания на Централната избирателна комисия по прилагане на 

Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в 

предизборния и изборния ден до закриване на изборния ден при 

гласуване с хартиени бюлетини. Докладчик – господин Войнов. 

2. Проект на решение относно приемане на Методически 

указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за СИК в 

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

предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с 

хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно 

гласуване. Докладчик – господин Войнов. 

3. Проект на решение относно реда за участие в процеса на 

удостоверяване по чл. 213а ИК. Докладчик – господин Георгиев. 

4. Проект на решение относно изчисленията за определяне на 

мандати на независими кандидати в изборите за народни 

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

5. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Ракитово, област Пазарджик. Докладчик – госпожа Георгиева. 

6. Проект на решение относно искане за отваряне на 

запечатано помещение в сградата на общинската администрация на 

община Видин, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведени избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Докладчик – господин Ципов. 

7. Проекти на решения относно регистрация на наблюдатели. 

Докладчик – господин Ципов. 

8. Медийни пакети. Докладчик – господин Димитров. 

9. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчик – госпожа 

Матева. 
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10. Доклади по административни преписки. Докладчици – 

господин Томов, госпожа Матева, господин Димитров, господин 

Войнов, госпожа Елка Стоянова и госпожа Солакова. 

Имате ли предложения за допълване? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

– няма. 

 

Заповядайте, господин Войнов, в първа точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ПО ПРИЛАГАНЕ НА ИК 

ЗА СИК В СТРАНАТА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. В ПРЕДИЗБОРНИЯ ДЕН 

И ДО ЗАКРИВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН ПРИ ГЛАСУВАНЕ С 

ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в моята папка 

има проект на Методически указания за секционните избирателни 

комисии за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

при гласуване с хартиени бюлетини. Както бяха обсъдени 

Методическите указания на работна група, тази част, която 

предлагам да бъде приета, касае дейността на секционните 

избирателни комисии в предизборния и изборния ден до закриване 

на изборния ден. В проекта за Методически указания са приложени 

всички приложения, касаещи секционните избирателни комисии. 

Моля да ги погледнете и ако няма забележки, да ги подложим на 

гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. 

Колеги, на стр. 4 – „Общи положения“, Раздел I всъщност, 

преди Раздел II, последните два абзаца, моля ви да погледнете дали 

не е по-подходящо да бъдат в част втора. 
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Колеги, по съдържанието изказвания, предложения по 

текста? Ще добавим, че това е част първа предвид решението 

Методическите указания да бъдат в две части с оглед на това, че във 

втората част трябва да включим и конкретните действия, свързани с 

видеонаблюдението в реално време. 

Ако няма, колеги, предложения, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1777-НС/16.02.2023 г. 

 

Продължете с втора точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ПО ПРИЛАГАНЕ НА ИК 

ЗА СИК В СТРАНАТА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. В ПРЕДИЗБОРНИЯ И 

ИЗБОРНИЯ ДЕН ДО ЗАКРИВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН ПРИ 

ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ И СЪС СУЕМГ. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, другият файл са 

Методически указания за секционните избирателни комисии, в 

които ще се гласува с хартиени бюлетини и със специализирани 

устройства за машинно гласуване. Методическите указания са пак 

аналогични – част първа. В предизборния и до закриване на 

изборния ден ще бъдат направени същите корекции, както и в 

другите Методически указания, където се гласува само с хартиени 

бюлетини. И тези указания бяха обсъдени на работна група и са 

нанесени всички направени корекции, така че с корекциите, които 

сега докладвах, моля да бъде подложено на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

заповядайте, ако имате изказвания или предложения по текста. 

(Реплика.)  
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То ще бъде в част втора. Тези указания, както говорихме и в 

работна група, се отнасят за предизборния ден и до приключване на 

изборния ден, а установяването на резултатите и преброяването на 

бюлетините, включително видеонаблюдението в реално време и 

видеозаснемането, ще бъдат предмет на указанията част втора. 

Ако няма изказвания и предложения, моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1778-НС/16.02.2023 г. 

 

Продължаваме с трета точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕСА НА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПО ЧЛ. 213а ИК. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папка с мои инициали 

е проект № 1734 относно реда за участие на представители на 

съответните организации в процеса на удостоверяване по чл. 213а от 

Изборния кодекс. Предлагам колегите да се запознаят с текста на 

предложения проект за решение и да преминем след това към 

приемането му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз предлагам тази точка 

трета, която най-вероятно ще стане точка първа, да се редактира, за 

да стане ясно, че решението е за определяне на реда за участие на 

представители на регистрираните и така нататък, посочените в 

чл. 213а лица, ал. 2, в процеса по удостоверяване по чл. 213а, ал. 2 

ИК, или Реши: определя реда за участие на еди-кои си лица в 

процеса по удостоверяване по чл. 213а. 
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И следващата ми бележка е по отношение на т. 9. Предлагам 

в тази част: като им се осигурява достъп до помещенията, в които се 

извършва удостоверяването, при спазване на изискванията за 

достъп, определени… Този достъп може би е определен от 

ръководителя, аз предполагам, че е само на министъра на 

електронното управление, или при спазване реда за достъп. 

Съображенията ми са, че съгласно чл. 213а Централната 

избирателна комисия трябва да определи реда, за да може да бъде 

предоставен достъп на тези лица, посочени в закона, да участват в 

процеса по удостоверяване и няма никакви допълнителни 

правомощия, които да възникват за ръководителите на трите 

ведомства, отговарящи за удостоверяването въз основа на методика, 

издадена от тях, по отношение на участието на лицата в процеса по 

удостоверяване. Като казвам „лицата“, те са посочени в чл. 213а, а 

именно представители на партии и коалиции, на инициативни 

комитети, регистрирани за участие в изборите, както и 

представители на Българската академия на науките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз предлагам, мисля, че тук 

е мястото в това решение, изхождайки от опита досега, да уредим и 

уведомяването на тези лица, защото примерно в т. 9 ние казваме, че 

те имат право, но това право трябва да им бъде и гарантирано чрез 

своевременно и надлежно уведомяване. Сега не мога да кажа – 

мисля, че министърът на електронното управление, как да бъдат 

уведомявани.  

Предния път примерно ние нямахме данни как тези лица са 

уведомени. Доколкото разбрах, предаваме регистъра, вътре има едни 

телефони, има едни събрани данни, и кой как е уведомил, на мен 

лично не ми стана ясно как се уведомяват. Затова предлагам може би 

в т. 9 да се добави и едно изречение, което да уреди, да гарантира 

правото на тези лица да присъстват в отделните етапи на процеса по 

удостоверяването, като за това бъдат надлежно и своевременно 

уведомени. (Реплики.)  
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Предлагам отделно изречение за уведомяването, което да 

уреди уведомяването. Дори може да бъде изписано и по този начин, 

ако докладчикът възприема, че правото се гарантира чрез надлежно 

и своевременно уведомяване за отделните етапи на процеса на 

удостоверяването. (Реплика.) 

Колега Томов, нямам проблем и не държа да бъде в т. 

9 техническото оформление на решението. Идеята на моето 

предложение е да има доказателства за уведомяването и наистина 

тези лица да бъдат уведомени, а не след това да излиза в медийното 

пространство: ние пратихме писма, не пратихме писма, кой ги 

получил, кой не ги получил и прочее. Считам, че Централната 

избирателна комисия след като урежда реда, трябва да гарантира и 

правото на тези лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви 

предлагам да бъде в отделна точка. Лицата могат да бъдат 

уведомявани на адресите и телефоните, които самите те ще 

предоставят, когато заявяват своето участие през Централната 

избирателна комисия, и всичко това да бъде в отделна точка, за да 

има яснота за уведомяването, което трябва да бъде, разбира се, 

своевременно. 

Аз ви предлагам да бъде т. 10. Другите така или иначе ще се 

преномерират, защото първа и втора, както предложи докладчикът, 

ще отпаднат, тъй като това е законовото решение. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз приемам това, което доуточни 

председателят, но с една забележка, не знам дали просто е изказ – не 

могат, а се уведомяват задължително, като да помислим, все пак те 

са представители на партии, коалиции и инициативни комитети, 

дали да не става за по-сигурно и на официалния имейл на 

политическите партии и коалиции. Да им гарантираме – един път на 

данните, които оставя самото лице, и тъй като те са упълномощени 

представители, знаем кой ги е упълномощил, и на официалните 
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контакти на съответната партия, коалиция или българска 

неправителствена организация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тогава може да 

бъде допълнен текстът, колеги, сега не го намирам, за подаването на 

заявления до ЦИК, като в това заявление се посочват данни за 

контакт. Включително ние можем да решим, че ще изпращаме 

съобщението, разбира се, ако и ние бъдем уведомени, на имейла на 

съответната регистрирана партия или коалиция за изборите, които са 

обявени и на нашата страница, с които ние разполагаме. 

Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Също така правя предложение да се 

допълни: уведомяване за всяко действие по удостоверяването, тъй 

като, доколкото си спомням, миналата година имаше примерно 

определена една дата. Само на тези, които бяха отишли, които бяха 

присъствали на първия етап, само на тях са им казали кога ще е 

датата и часът на втория етап, така че за всеки етап на 

удостоверяването да се уведомяват изрично за действията. И 

Централната избирателна комисия включително, на първо място 

даже. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложението на 

господин Баханов разбираме към точката за уведомяване. (Реплики.)  

Господин Георгиев, идеята е Министерството на 

електронното управление, БИМ и БИС да уведомяват Централната 

избирателна комисия навреме за всеки етап от процеса по 

удостоверяване, а ние от своя страна да уведомяваме регистрираните 

представители на партиите и коалициите и самите партии и 

коалиции, които имат представители, за този процес. В този смисъл 

да бъде точката за уведомяването и да бъде отделно от останалите, 

аз така разбрах. 

Има ли предложения по текста на проекта на решение? 

Госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с направените 

обсъждания, не знам, може би колегата докладчик ще предложи 
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писмо да го изпратим до Министерството на електронното 

управление и институциите, но нека в това придружително писмо да 

стане ясно, че те имат задължение да уведомят Централната 

избирателна комисия и не за събитие в 17,00 ч., преди Нова година в 

пет без пет, надлежно и своевременно да уведомят ЦИК. Ние от своя 

страна да може да си уведомим надлежно регистрираните 

представители. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли други предложения?  

Ако няма, моля да гласуваме така представения проект ведно 

с предложенията, които бяха направени по текста. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – един (Красимир Ципов). 

Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Гласувах „против“, защото за пореден 

път смятам, че ЦИК приема решение, с което не внася абсолютно 

никаква яснота по какъв начин могат да участват представителите на 

регистрираните в изборите на 2 април 2023 г. – представители на 

партии, коалиции, инициативни комитети, неправителствени 

организации, поради обстоятелствата, че не предвиждаме никакви 

ясни процедури как трябва да се уведомяват тези представители, кой 

носи отговорност за всеки един етап на тези процедури по 

удостоверяване съответствието на типа устройства и софтуера. Ясно 

очертана тенденция е, откакто съществува този текст в Изборния 

кодекс, че Централната избирателна комисия не може да предложи 

едно ясно решение по какъв начин следва да се осъществява този 

процес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Решението е № 

1779-НС/16.03.2023 г. 
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Продължаваме с четвърта точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗЧИСЛЕНИЯТА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАНДАТИ НА НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ 

В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

2 АПРИЛ 2023 Г. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папката с мои 

инициали се намира проектът с № 1743. Това е проект за решение 

относно изчисленията за определяне на мандати на независими 

кандидати по Методиката за определяне на резултатите от 

гласуванията и разпределение на мандатите при изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. Предлагам Централната 

избирателна комисия да реши, че при определяне на районната 

избирателна квота във връзка със съответните изчисления се прилага 

разпоредбата на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на 

Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение моля за вашите изказвания. (Реплика от 

Любомир Георгиев.) 

Всъщност той възпроизвежда текста, който е на закона, нали 

така? (Реплики.)  

Има ли предложения по проекта на решение, освен 

редакционните? По същество има ли предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1780-НС/16.03.2023 г. 

 

Преминаваме към пета точка: 
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА ОИК – РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-

33/15.03.2023 г. от Цветелина Димитрова Зарева за освобождаването 

ѝ като член на Общинска избирателна комисия – Ракитово. 

Предлагам ви на база правните основания да вземем следното 

„РЕШЕНИЕ: 

Освобождава като член на Общинска избирателна комисия – 

Ракитово, област Пазарджик, Цветелина Димитрова Зарева и 

анулира издаденото ѝ удостоверение.“ 

И предлагам да изпратим писмо до политическата сила за 

ново предложение за член на Общинска избирателна комисия – 

Ракитово, на мястото на този член, който ще освободим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Решението е № 1781-МИ/16.03.2023 г. 

Колеги, сега моля да гласуваме писмото до политическата 

партия. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 
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Преминаваме към шеста точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА 

ОТВАРЯНЕ НА ЗАПЕЧАТАНО ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ВИДИН, В 

КОЕТО СЕ СЪХРАНЯВАТ ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ 

ПРОИЗВЕДЕНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, постъпило е писмо по 

електронна поща с вх. № НС-14-2/15.03.2023 г. от господин Цветан 

Ценков – кмет на община Видин, с искане за разрешаване на достъп 

до запечатано помещение в сградата на общинската администрация 

на община Видин, в което се съхраняват изборни книжа и материали 

от произведени избори за народни представители, проведени на 

2 октомври 2022 г. Достъпът до помещението е необходим във 

връзка с отстраняване на техническа неизправност на сигнално-

охранителна система.  

Съгласно Решение № 1750/10.03.2023 г. на ЦИК достъпът до 

запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и 

материали, се извършва само по разпореждане на съдебни органи, 

искане на разследващи органи по чл. 52 от НПК, предаване на 

изборни книжа в Държавна агенция „Архиви“ при условията и по 

реда на Закона за националния архивен фонд, преместване на 

изборните книжа и материали от едно помещение в друго, 

подреждане на изборните книжа и материали в помещението, в 

което се съхраняват. Когато са налице други причини, кметът на 

общината следва да отправи искане до ЦИК за осигуряване на 

достъп за отваряне на помещението, като се произнесе с решение. 

Предвид изложеното и на съответните основания от 

Изборния кодекс и Решение № 1750/10.03.2023 г. на ЦИК предлагам 

на вниманието ви следното 

„РЕШЕНИЕ: 
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Разрешава отварянето на запечатано помещение в сградата на 

общинската администрация на община Видин, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от произведените избори за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. Достъпът до запечатаното 

помещение да се осъществи по реда на Решение 

№ 1750/10.03.2023 г. на ЦИК.  

Копие от заповедта на кмета на общината за определяне на 

длъжностните лица от общинската администрация и от съставените 

протоколи да се изпратят по реда на т. 8 от Решение 

№ 1750/10.03.2023 г.“ 

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

Решението е № 1782-НС/16.03.2023 г. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, предлагам да уведомим по 

електронна поща кмета на община Видин за приетото решение на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 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, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.     

 

Продължаваме със седма точка: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 
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Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, постъпило е заявление с 

вх. № 9-4/14.03.2023 г. от Сдружение „Земеделски младежки съюз“, 

представлявано от Нели Генова Делгянска, чрез пълномощника 

Мария Димитрова Иванова, регистрирано с Решение № 1747/09.03 

като българска неправителствена организация за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април тази 

година. Към заявлението са приложени пълномощно от 

представляващия Нели Генова Делгянска в полза на Мария 

Димитрова Иванова; пълномощно от представляващия Нели Генова 

Делгянска в полза на три лица, представители на сдружението; 

декларации по образец, списъците и имената и единните граждански 

номера на изрично упълномощени от сдружението лица, които да 

бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. Списъците са представени 

на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в 

Excel формат. В заявлението и в списъците на упълномощените лица 

са предложени три лица за регистрация като наблюдатели в 

страната. 

От извършената проверка се установява, че към датата на 

регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс. С оглед на това и на съответните основания от Изборния 

кодекс и Решение № 1607-НС/09.02.2023 г. ви предлагам следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира като наблюдатели три упълномощени лица – 

представители на Сдружение „Земеделски младежки съюз“, както 

следва – и са изброени трите имена със съответните ЕГН-та. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър и 

да им бъдат издадени удостоверения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля за вашите 

изказвания. Няма. 

Моля, режим на гласуване.  
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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, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1783-НС/16.03.2023 г. 

Колеги, има ли други проекти на решения за регистрация на 

наблюдатели? Няма. 

 

Продължаваме с осма точка: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ.   

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги, с вх. № 24-109 от днешна дата е постъпило запитване 

от вестник „Стандарт“ за медийния пакет на НДСВ в размер на 

1400 лв. Средствата са налични.  

С вх. № 24-104 от вчерашна дата е постъпило запитване от 

Евроком за медийния пакет на Коалиция „Заедно“. Стойността на 

запитването е 4800 лв. с ДДС. Налична е тази сума в медийния 

пакет.  

 И Клуб „Зебра медия“ е попитал за наличността на 3600 лв. в 

медийния пакет на „Национално движение за стабилност и възход“. 

Входящият № е 24-102 от 15.03.2023 г.  

Предлагам с протоколно решение да утвърдим положителни 

отговори на запитванията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

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, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.   
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Продължаваме, колеги, с 

договорите и първият, който трябва да бъде, е 

вх. № 24-27/15.03.2023 г. Той е сключен между „Екрит медия“ – 

издателят на „Стандарт“, и Политическа партия „Български възход“. 

Имаме приложен медиен план. Стойността на услугата, за която са 

се договорили двете страни, е 4320 лв. с ДДС. Предлагам да одобрим 

този договор. 

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, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, който 

докладвам, е постъпил с вх. № 24-108 от вчерашна дата. Сключен е 

между Българското национално радио и ПП „Български възход“. 

Стойността на договора е на обща стойност 4800 лв. Има приложен 

медиен план. Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

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, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-105/15.03.2023 г. е 

постъпил за одобрение договор, сключен между Радио „Експрес“ и 

Политическа партия „Национално движение за стабилност и 

възход“. Стойността на договора е 4 314,60 лв. с ДДС. Имаме 

приложен медиен план. Предлагам да одобрим този договор. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? 

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, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И последният за днес договор, 

който е постъпил, е вх. № НС-24-103. Той е сключен между 

Политическа партия „Български възход“ и „Дарик радио“ АД. 

Сумата, за която са се договорили двете страни, е 4270 лв. без ДДС, 

но с ДДС сумата би била 5 124 лв. Предлагам да одобрим този 

договор, тъй като сумата е налична в медийния пакет на партията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания?  

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, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

 

Продължаваме с доклади по десета точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Определям госпожа Матева да води заседанието. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря.  

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, връщам на 

доклад писмо от „Сиела Норма“ АД, вх. № ЦИК-06-38/10.03.2023 г. 

Припомням, че с него ни предоставиха график за изпълнение на 

дейностите, който беше обсъден на работна група. Предлагам да 
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изпратим писмо на „Сиела Норма“ АД, с което да ги уведомим, че е 

необходимо да преработят графика съгласно указанията в писмото. 

Проектът на писмо е в моя папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за вашите становища по проекта на писмо. Не виждам. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Министерството на електронното управление, вх. № НС-04-35. То се 

намира в моя папка, подпапка „Методика“. С това писмо ни 

изпращат актуализираната Методика за удостоверяване на 

съответствието на доставения тип технически устройства за 

машинно гласуване, която е утвърдена със заповед и е публикувана 

на интернет страницата на министерството. Докладвам го за 

сведение и запознаване. 

Уважаеми колеги, докладвам ви постъпили писма от МВР и 

ДАНС, вх. № НС-04-02-102 и вх. № НС-04-02-103/15.03.2023 г. Те са 

във връзка с изпратени списъци за проверка на лица от „Карго-

партнер“ и „Сиела Норма“ АД. От МВР са проверили и двата 

списъка, а от ДАНС са проверили списъка на „Карго-партнер“, а по 

списъка на „Сиела Норма“ АД ще се произнесат в указания от нас 

срок 19 март. И в двете писма са посочени лица, за които са 

установени данни непозволяващи допускането им за работа с 

машини.  

Във връзка с писмото на „Карго-партнер“, вх. № НС-23-

61/14.03.2023 г., с което молят за достъп в склада в периода 15 март 

– 10 април за подготвяне на хале 4 и за съдействие при 

инсталирането на машините и при експедирането им, предлагам да 

изпратим писмо до ГД „Жандармерия“ и до „Карго-партнер“, с 

което да разрешим достъпа до склада на посочените от „Карго-
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партнер“ лица, с изключение на лицата, посочени в писмата на МВР 

и ДАНС. Проектът на писмо е № 6235. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по писмото.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 1 

(Ерхан Чаушев).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, постъпило е писмо от 

„Информационно обслужване“, вх. № НС-00-78/09.03.2023 г., с 

което изпращат проект на договор за издаване на цифрови 

сертификати на смарткарти и документи, свързани със 

сертификациите на предложения модел смарткарти. Във връзка с 

това са изготвени докладни записки от директора на дирекция 

„Администрация“, вх. номера ЦИК-09-87 и ЦИК-09-87-1. Това е в 

подпапка „Докладна записка“. Описана е кореспонденцията между 

Централната избирателна комисия и „Информационно обслужване“ 

относно предоставената оферта от „Информационно обслужване“ 

АД за издаване на нови електронни подписи на смарткарти и 

протоколното решение на Централната избирателна комисия от 

21 февруари 2023 г., с което е одобрена предложената оферта.  

Съгласно Закона за електронното управление системната 

интеграция по Глава първа „а“, Раздел IV от закона се осъществява 

от „Информационно обслужване“, а с решение от 23 юни 2021 г. на 

Министерския съвет Централната избирателна комисия е добавена 

към административните органи, които при изпълнението на своите 

функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат 

изпълнението на тези дейности на системния интегратор 

„Информационно обслужване“ АД. 

Предвид изложеното Централната избирателна комисия може 

да сключи договор с „Информационно обслужване“ АД с посочения 
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предмет, без да се прилагат правилата на Закона за обществените 

поръчки. Предвижда се предметът да е издаване на до 100 хил. 

цифрови сертификати върху смарткарти и доставка на до 10 хил. 

броя смарткарти за срок до 12 месеца или до изчерпване на сумата 

по договора. Изготвен е контролен лист за извършване на 

предварителен контрол преди поемане на задължение. Предвид 

изложеното предлагам да вземем решение за сключване на договора 

с „Информационно обслужване“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по доклада. Не виждам. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма“ АД, вх. № ЦИК-06-3/11/15.03.2023 г. То е в подпапка 

„Сиела“ и е в отговор на наше запитване кога ще предоставят 

необходимия за удостоверяване софтуер и информационни активи. 

От „Сиела Норма“ АД ни уведомяват, че ще предоставят софтуера в 

срок до 20 март, а с настоящото писмо предоставят 

информационните активи. Предлагам тези информационни активи 

да ги предадем на Министерството на електронното управление, 

БИМ и БИС във връзка с удостоверяване съответствието, заедно с 

определените шест машини за гласуване, шест комплекта 

смарткарти и да предоставим също така и информационните активи, 

които са в Централната избирателна комисия и които, напомням, са 

получени спрямо предавателен протокол, вх. № НС-04-

32/24.08.2021 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля да се запознаете с документите преди да ги гласуваме. 
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Колеги, с оглед обема на документите, които са изпратени от 

„Сиела Норма“ АД с писмо, вх. № ЦИК-06-3/11 от вчерашна дата, 

постъпило обаче в Централната избирателна комисия в 19,42 ч., ви 

предлагам да изпратим по електронна поща искане до „Сиела 

Норма“ АД до 15,00 ч. днес да изпратят подробен опис на 

изпратените с това писмо документи, като, разбира се, колегата 

Войнов да се свърже и по телефона, за да им го каже, ако се вземе 

това решение. 

Други предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с вчерашното 

писмо на Министерството на електронното управление, 

вх. № НС-04-38, което е във вчерашна моя папка, предлагам да 

изпратим писмо до печатницата на БНБ, с което да поискаме да ни 

предоставят за целите на удостоверяването две ролки 

специализирана защитена хартия за бюлетини от машинно 

гласуване. Проектът с писмо е в моя папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

проектът е с проектен № 6236. Моля за вашите становища. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам да се уточни. Те имаха 

различни варианти с едни и същи технически характеристики на 

хартията във връзка с пъхане на ролка в машината. Не считам, че 

трябва да даваме защитената последно хартия за проверка. Така, 

както го пише и в закона – тестови нужди, не се дава защитената 

хартия. Да ни пратят от онази, която беше първият вариант със 

същите характеристики, но не тези с другите водни знаци, не знам 
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какво си, не знам. БИМ, БИС и не знам какво си дали ще проверяват 

водни знаци. Това ми е просто непонятно. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз също се учудвам, че изоставяме 

една практика достатъчно добре да обмислим преди да 

удовлетворяваме исканията на всички лица, свързани с едно или 

друго в рамките на правомощията на ЦИК. Извинете ме, но в 

процеса по удостоверяване, извън техническите спецификации и 

хартия, която да отговаря на тези изисквания, какво друго ще се 

проверява? Ако може, докладчикът да го каже, или ЦИК просто да 

стане ясно, че предоставя допълнителните защити на външни лица 

преди изборния ден. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, аз считам, че ако 

специализираната хартия с утвърдените защити не бъде 

удостоверена от органите, които са оторизирани от Изборния кодекс 

да извършат удостоверяване, и се появи някакъв проблем с хартията 

в изборния ден, то може машинното гласуване да се компрометира и 

Централната избирателна комисия да носи отговорност в такъв 

случай, че не е взела всички мерки да бъде удостоверена тази 

хартия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Много опасно внушение се появи 

току-що в момента. Централната избирателна комисия, необмислено 

тогава, изпълни законовото задължение да има допълнителни 

защити. Извинете ме, допълнителните защити не могат да влияят на 

процеса по гласуване и работа с машините. Може да повлияе само 

разлика в техническите спецификации, които имаме към самата 

хартия. Това означава хартия без допълнителни защити. В момента с 

това, което казахме, ние дадохме право на „Сиела“ и на всички 
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останали да кажат, че компрометираме машинното гласуване заради 

допълнителните защити. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

други становища? 

Колега Войнов, предлагам да оттеглим извеждането на това 

писмо за по-късен период. (Реплики от Ерхан Чаушев.)  

Предлагам да се оттегли гласуването по това писмо и 

разглеждането на съдържанието му за следобедната част от 

заседанието. 

Имате ли други доклади? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Информационно обслужване“, вх. № НС-00-100/15.03.2023 г. С 

него ни изпращат разработени обучителни електронни протоколи на 

СИК. Изпратен е интернет адресът, на който могат да бъдат 

прегледани. Докладвам писмото за запознаване, за да можем да 

направим проверка за коректността на протоколите. 

Докладвам ви приемо-предавателен протокол, вх. № НС-23-

70. С него в изпълнение на протоколно решение са предадени на 

„Сиела Норма“ 15 комплекта смарткарти. За сведение. 

Постъпило е автоматично генерирано съобщение от 

приложението към официалния вестник на Европейския съюз, 

вх. № ЦИК-06-3-12/15.03.2023 г. С него ни информират, че 

обявлението, което сме изпратили за публикуване, ще бъде налично 

в базата данни на електронния ежедневник за обществените 

поръчки. Докладвам го за сведение и за прилагане към досието на 

обществената поръчка за дейностите по осигуряване на машинното 

гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ако става дума за същия 

приемо-предавателен протокол № НС-23-70, искам да направя 

няколко бележки, които считам, че имат отношение към 

прецизиране на документацията от документооборота в Централната 
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избирателна комисия, и предлагам такива пропуски да не се случват, 

и според мен не би трябвало да се случват. 

Първо, в приемо-предавателния протокол, може би по 

отношение на всички приемо-предавателни протоколи от тук, когато 

Централната избирателна комисия ги изготвя, да се посочва 

съответното протоколно решение с дата, за да може да се прави 

после справка. 

На второ място, този приемо-предавателен протокол носи 

дата 13 март, а вх. номер е от 15 март, както и резолюцията на 

председателя на Централната избирателна комисия. Незнайно защо 

приемо-предавателни протоколи – това не е първият случай в 

Централната избирателна комисия, не се завеждат в Деловодството 

същия ден. Няма причини с два дена закъснение да се регистрира 

приемо-предавателен протокол в Деловодството на Централната 

избирателна комисия. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последният ми доклад е писмо, вх. № НС-

22-147/14.03.2023 г. Писмото е от А.      Д. и пита къде са 

публикувани Методическите указания и обучителните клипчета. Те 

ще бъдат публикувани днес, така че го докладвам за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

следващ докладчик в тази точка е колегата Томов. 

Заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа съм качил едно писмо до работна група „Избори“ към 

Министерството на външните работи. Ще го прочета:  

„Уведомяваме Ви, че в списъка на избирателните секции 

извън страната, в които ще има машинно гласуване (изпратен с наше 

писмо с еди-кой си изх. номер – има го в текста), е необходима 

промяна, като отпада секция № 320920411 – Лондон (Посолство 4), а 

се прибавя секция № 320270085 – Майнц (Почетно консулство).“ 

Причината е, че при повторната проверка на данните, 

изпратени от „Информационно обслужване“ АД, установих, че в 

секцията в Лондон (Посолство 4) са гласували под 300 избиратели на 
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последните избори и тя не бива да бъде включена в този списък, а в 

секцията в Майнц са гласували над 300 избиратели и респективно тя 

трябва да е там. Заради тези две технически грешки предлагам да 

изпратим това писмо, за да се направят навреме необходимите 

корекции в този списък. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам писмото да се адресира до 

министъра на външните работи, да се посочи писмото с изх. номер, 

към което имаме приложен списък на избирателните… (Реплика от 

Цветозар Томов.)  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Посочено е. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А Вие сигурен ли сте, че сме 

изпратили отделно списък на секциите с машинно гласуване? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, разбира се. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля да се отложи, за да извърша аз 

съответната проверка, за да мога да гласувам. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Други 

доклади имате ли, колега Томов? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Солакова, заповядайте в „Административни преписки“. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване ви докладвам 

постъпило писмо от администрацията на Министерския съвет, вх. №  

НС-03-57/16.03.2023 г. Изпратени са ни предпечатни образци на 

протоколи съгласно приложения № 81, 82 и 85 от изборните книжа, 

одобрени от Централната избирателна комисия, по три комплекта за 

произволно избрани изборни района. Ще бъде извършена проверка 

на един произволно избран район съгласно нашето решение, за да 

можем да одобрим и да върнем на администрацията на 

Министерския съвет останалите. Извън тези, които ще се проверяват, 

другите ще бъдат в зала за запознаване от колегите. 
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Колеги, във вътрешната мрежа има проект на писмо до 

кметовете на общини, с копие до районните избирателни комисии 

във връзка с изтичането на срока на 18 март относно подаване на 

заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, подаване на 

заявление за гласуване по настоящ адрес, както и за подаване на 

заявление с искане за издаване на удостоверение за гласуване на 

друго място. Да посочим, така както е в нашата хронограма, до 

17,00 ч. на 18 март 2023 г. да се организира дежурство, за да може да 

се обезпечи приемането на подадените заявления  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проекта на писмо? Не виждам. 

Моля да го гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Колега Стоянова, в тази точка, заповядайте. По-късно, добре. 

Колеги, прекъсвам заседанието, като то ще продължи в 

15,30 ч., тъй като в 14,00 ч. ще ни бъдат показани устройствата за 

видеонаблюдение и видеозаснемане. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме 14 

членове – имаме кворум. 

По дневния ред, тъй като има постъпили нови преписки, ви 

предлагам нова точка 11: „Допускане поправка на техническа 

грешка в Решение № 1768-НС“ с докладчик госпожа Георгиева и 

нова точка 12: Проект на решение относно назначаване съставите на 

секционни избирателни комисии в община Сатовча с докладчик  

господин Чаушев. 

Имате ли други предложения по дневния ред? Няма. 
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Моля, режим на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);  против –   няма. 

 

Продължаваме с доклади по точка девета: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

Определям да водите за малко заседанието. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е подготвена 

касационна жалба до Върховния административен съд във връзка с 

обжалване на Решение № 381 от 27.02.2023 г. Докладвала съм го на 

06.03.2023 г. Имаме време за изпращане на касационната жалба. 

Така че в момента ви я докладвам за запознаване и ще предложа в 

утрешния ден да бъде гласувана, за да има време всички да се 

запознаят с нея и, ако имате бележки, да бъде коригирана 

касационната жалба. Това е моят доклад в тази точка. 

 

Преминаваме към точка единадесета от дневния ред: 

ДОПУСКАНЕ ПОПРАВКА НА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В 

РЕШЕНИЕ № 1768-НС. 

Заповядайте, колега Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

проект на решение за поправка на техническа грешка в Решение 

№ 1768-НС от 15.03.2023 г. относно регистрация на „Галъп 

Интернешънъл Болкан“ АД като агенция, която ще извършва 

проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г.  

При проверка е констатирано, че е допусната техническа 

грешка в решението при изписване броя на предложените и 
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регистрирани упълномощени лица като анкетьори и с правните 

основания предлагам на Централната избирателна комисия да  

„РЕШИ: 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1768-

НС от 15.03.2023 г., като в текста числото „245“ да се чете „242“.“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по проекта на решение? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);  

против –   няма. 

Решението има № 1784-НС/16.03.2023 г. 

 

Преминаваме към точка дванадесета от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ 

СЪСТАВИ НА СИК. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали има проект за решение с цялата 

документация. В проекта на решение мисля, че е описана цялата 

фактическа обстановка. 

По същество е постъпила административна преписка с вх. 

№ НС-15-123/09.03.2023 г. за назначаване на секционните 

избирателни комисии на територията на община Сатовча. По 

същество са отишли при кмета на 20.02.2023 г. Присъствали са 

всички представители. Договаряли са различни работи, а накрая 

протоколът е подписан с възражения от представител на 

Демократична България – Обединение, че в две секции в общината, 

а именно секция № 15 и секция № 22 не са имали представител. 

Преписката е отишла в Районната избирателна комисия. 

Районната избирателна комисия е извършила служебна проверка и 
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съответно тези нередности са отстранени. И за двете секции са 

предложили проект за решение съгласно Приложение № 1 към 

Решение № 75 на заседание на 07.03.2023 г. Докладван е проект за 

решение. Той не е събрал мнозинство, поради което колегите са 

постановили Решение № 75 за отхвърляне на въпросния проект. 

Аз проверих въпросното Приложение № 1. В това Приложение 

№ 1 за двете секции наистина възражението е уважено и в тези две 

секции, предложени на заседанието на 07.03.2023 г., присъстват 

представители, предложени от съответната политическа коалиция.  

Предлагам текст на решение. Считаме, че няма вече 

нарушение на чл. 96, ал. 6. Всички политически партии имат 

представители в секциите в общината, поради което предлагам да 

отменим Решение № 75/07.03.2023 г., да върнем административната 

преписка и колегите да си ги назначат съгласно предложеното 

Приложение № 1 за съответното разпределение и съответно да 

утвърдят списък на резервни членове. Това е моят проект. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги, становище по проекта на решение? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Трябва време да се запознаем. Току-що 

го докладва колегата. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

запознайте се с проекта. 

Колеги, ако ви трябва повече време за запознаване, да 

преминем към друга точка от дневния ред и после ще се върнем на 

доклада по тази точка? 

 

Връщаме се на точка пета от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА 

НА ОИК. 

Заповядайте, колега Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали е проект на решение относно 

промяна в състава на Общинска избирателна комисия – Борован, 
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област Враца. На 06.02.2023 г. по електронната поща на Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-15-19 е постъпило заявление от 

Яна Тошева Бецинска-Георгиева за освобождаването й като 

председател на Общинска избирателна комисия – Борован. 

Заявлението и към този момент не е постъпило в оригинал, 

независимо че и аз като докладчик уведомих госпожа Бецинска, 

отделно от това помолих и служителите от администрацията на ЦИК 

да направят това и те са я уведомили. Но, така или иначе, 

заявлението трябва да бъде разгледано, поради което предлагам 

проект на решение за освобождаване на председателя на Общинска 

избирателна комисия – Борован, на посочените в проекта правни 

основания. 

Ако нямате някакви възражения по проекта, след като го 

гласуваме, да одобрим и изпращането на писмо до партията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението има № 1785-МИ/16.03.2023 г. 

Моля за становище по писмото до политическата партия, 

която следва да предложи кандидат за председател.  

Ако нямате предложения, моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов);  против – няма. 

 

Връщаме се на точка дванадесета от дневния ред: 
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ 

СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В 

ОБЩИНА САТОВЧА. 

Има ли становища и предложения по докладвания от колегата 

Чаушев проект? Няма. 

Подлагам на гласуване предложения от колегата Чаушев 

проект. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);  

против – няма. 

Решението е № 1786-НС/16.03.2023 г. 

 

Продължаваме с точка седма от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, докладвам проект на решение за 

регистрация на наблюдатели от Сдружение „Институт за развитие на 

публичната среда“, което е регистрирано при нас с Решение № 1753 

от 13.03.2023 г. Представят допълнителни документи и списък с 

имената и ЕГН-тата на девет допълнителни наблюдатели. 

Извършена е проверка. Установено е, че за едно лице има 

несъответствие. 

Поради това аз предлагам да се регистрират девет 

наблюдатели на Института за развитие на публичната среда, осем за 

страната и един за извън страната. Представили са всички 

необходими документи. 

Проектът за решение е във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали.  



33 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги, виждате проекта на решение с проектен № 1750. 

Предлагат се за регистрация девет наблюдатели. 

Колеги, становище по проекта? Не виждам. 

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, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението има № 1787-НС/16.03.2023 г. 

Колеги, сега преминаваме към точка десет от дневния ред: 

Доклади по административни преписки. 

Колега Ганчева, разбрах, че имате спешен доклад. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Спешен дотолкова, че има за предмет 

обучение на районни избирателни комисии. Така че по моите 

разбирания би трябвало да го разгледаме приоритетно. 

Постъпила е преписка от Районната избирателна комисия – 25-

МИР с вх. № НС-15-150/16.03.2023 г., като в писмото накратко се 

сочи, че те искат Централната избирателна комисия да предприеме 

необходимите действия за осигуряване на възможност за онлайн-

излъчване на обучение на секционните избирателни комисии, като 

мотивират писмото си. 

Колеги, тъй като за първи път писмо от подобен род е на мой 

доклад в този мандат, се запознах с практиката на Централната 

избирателна комисия в този мандат – как точно възлагаме на 

изпълнителя и осигуряваме тази техническа обезпеченост на 

районните избирателни комисии. Запознавайки се с писма от 2021 г. 

и 2022 г., установих, че ние имаме разнопосочна практика. След като 

възложим на „Информационно обслужване“ АД да осигури 

техническата обезпеченост, в единия случай графикът на РИК е 
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предоставен чрез нас, а в другия случай сме оставили изпълнителят 

и районните избирателни комисии сами да съгласуват графика. 

Считам, че ние като орган по управление на изборите би 

следвало да сме информирани и да координираме тези действия. 

Така че ще ви предложа, на първо място, писмо до 

„Информационно обслужване“ АД във връзка с възможността за 

обучение на секционните избирателни комисии от районните 

избирателни комисии, което да се осъществи чрез онлайн-

платформа, и им възлагаме да осигурят техническото осигуряване на 

такава платформа, като ни информират за изпълнението. 

Предлагам примерно да бъде със срок до 14,00 ч. в утрешния 

ден, ако не възразявате. Ако имате някакви други предложения, аз 

също ще ги възприема, като в случай че приемем това писмо, да 

изпратим до всички районни избирателни комисии писмо, с което да 

им изискаме в случай че предвиждат онлайн обучение, да ни 

изпратят график, който, след като го получим, ние да предоставим 

на „Информационно обслужване“ АД за техническа обезпеченост на 

тези обучения. 

Това е моето виждане. Така че предлагам да го обсъдим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

преди да обсъдим доклада на колегата Ганчева, допусната е 

техническа грешка в номерацията на решенията. Решението за 

поправка на техническа грешка, докладвано от колегата Георгиева, е 

с № 1784-НС, решението за промяна в състава на РИК-Борован, е с 

№ 1785-МИ, решението по назначаване на секционни избирателни 

комисии в община Сатовча е с № 1786-НС и решението за 

регистрация на наблюдатели от Института за развитие на 

публичната среда, докладван от колегата Чаушев, е с № 1787-НС. 

Сега по доклада на колегата Ганчева заповядайте за 

становища. 

Колеги, моля ви за становища по предложените писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения?  
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Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, с оглед това, 

че колегите мълчат, а става въпрос все пак за районни избирателни 

комисии, нямаше постъпили предложения по второто писмо до кога 

районните избирателни комисии да изпратят график, в случай че 

предвиждат онлайн-обучение. Аз предлагам да бъде утре до 18,00 ч. 

с оглед това да могат да си проведат заседание. Мисля, че е разумен 

срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения има ли? 

Ако няма, моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Матева. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-09-75/15.03.2023 г. от Окръжна прокуратура – Пловдив, 

Окръжен следствен отдел. Изпраща ни се това писмо повторно, тъй 

като по повод предишно искане сме изпратили на Областната 

дирекция на МВР документация, но изпратеният на технически 

носител записан списък с избиратели, подкрепящи регистрация, не 

се отваря поради грешка във файла. Поради това сега се прави 

искане отново да бъде изпратен списъкът на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на Партия „Изправи се, България“ за 

2 октомври 2022 г. 

Направено е копие на цялата подписка на хартиен носител. 

Има текст на писмо във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. Предлагам ви да изпратим на хартиен носител цялата 

подписка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е писмо с 

вх. № НС-11-19-2/14.03.2023 г. Намира се във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от вчера. То е отново от       М.       Х., с 

което ни пише, че очаква решение на ЦИК относно заявление, 

подадено в ЦИК.  

Колеги, единственото нещо, което аз мога да предложа в 

случая, всъщност ние няма как да му отговорим, няма е-mail адрес, 

няма друг адрес, има само телефонен номер. Щях да предложа да 

изпратим писмо, че предходното заявление е разгледано на 

заседание на ЦИК на 07.03.2023 г., но не е взето решение по 

подаденото заявление. 

И тъй като няма адрес, на който да бъде изпратено писмото, 

ако се вземе решение да бъде уведомен от звено „Регистър“ по 

телефона, аз не се наемам да го уведомявам по телефона. 

Колеги, предлагам ви всъщност отговорът на това писмо да 

бъде изпратен на адреса на политическа партия „Движение на 

непартийните кандидати“, който ще бъде установен от 

удостоверението за актуално състояние на партията, представено 

при регистриране на коалицията за участие в изборите, като текстът 

на писмото предлагам да бъде, че заявление с вх. № НС-11-19/1 от   

02.03.2023 г. е разгледано в заседание на Централната избирателна 

комисия на 07.03.2023 г. и в протокола, който е публикуван на 

интернет-страницата, може да се запознае с обсъжданията, които е 
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направила Централната избирателна комисия и начина, по който се е 

произнесла по подаденото заявление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ЦИК-12-15 от 15.03.2023 г. То е от председателя на Обществения 

съвет, с което ни информира, че има трима представители на 

организациите, членове на Обществения съвет, които са нови и се 

изпраща актуализиран списък на състава на Обществения съвет 

заедно с лицата, които представляват организациите, членове на 

Обществения съвет. Моли да бъде публикувана тази информация на 

интернет-страницата на ЦИК в раздел „Обществен съвет – състав“, 

както и да бъдат издадени пропуски на тези трима нови членове за 

сградата на Централната избирателна комисия.  

Така че моля за протоколни решения в този смисъл. 

Новите представляващи на организацията са: на Фондация 

„Младежка толерантност“ – Р.    Ю., на Сдружение „Памет“ –    В.     

С., и на Института за социална интеграция –         С.             Г. 

Тя беше тук днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 
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Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).  

Следващ докладчик – господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

с вх. НС-04-01-13(11) от 16.03.2023 г. Писмото е от Министерството 

на външните работи, работна група „Избори“. Искат указания 

предвид обстоятелството, че Република България няма назначен 

акредитиран посланик, искат изрични указания – каквито и да било 

заповеди за образуване на избирателната секция в Манама, Кралство 

Бахрейн в изпълнение на наше Решение № 1749-НС и да 

предприемем останалите, произтичащи от Изборния кодекс, 

действия по организация на изборите в тази секция.  

Също така ни уведомяват, че ще поискат разрешение от 

властите на Кралство Бахрейн за произвеждането на избори там, на 

територията на Кралството и предлагат секцията да бъда одобрена 

под условие, че до 20 март 2023 г. приемащата страна даде такова 

съгласие. Докладвам в момента писмото за сведение. 

Колеги, връщам на доклад едно предложение за писмо до 

Министерството на вътрешните работи, което докладвах в 

сутрешната част на заседанието. Ще повторя какво беше неговото 

съдържание. 

То е с проектен № 6237. С него да уведомим Министерството 

на вътрешните работи, че има промяна в списъка на избирателните 

секции, изразяващо се в това да отпадне секция № 320920411 – 

Лондон (Посолство 4) и да се прибави секция № 320270085 – Майнц 

(Почетно Консулство). 

Проблемът е технически. В справката, която получихме от 

„Информационно обслужване“ АД, неправилно е отбелязана като 

подлежаща за машинно гласуване секцията в Лондон (Посолство 4), 

където 300 избиратели на предишни избори няма, не е включена 

секцията в Майнц, където всъщност броят на гласовете е 431. 

Затова предлагам това писмо и тази промяна. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В писмото, в което сме записали, че в 

„списъка на избирателните секции за машинно гласуване“, който е 

изпратен с наше писмо с входящ номер, поисках да направим 

справка, защото нямах спомен да сме изпратили списък на секциите 

с машинно гласуване. И наистина се оказа така. Ние нямаме списък, 

за да го членуваме като „списъкът на секциите с машинно 

гласуване“. Имаме списък общ на всички места, в които са образуват 

секции за гласуване извън страната и в зелено са оцветени тези 

секции, в които ще има машинно гласуване. 

Така че считам, че е некоректна редакцията. Аз лично бих 

предложила това да е повод ние да изпратим един списък, вече 

изготвен, на секциите с машинно гласуване с тази корекция, която се 

налага по технически причини да се направи, още повече на нашата 

страница ние трябва да качим този списък в секцията за гласуване 

извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Този списък е подготвен. Това, което 

чакаме, е да вземем решение относно тази промяна, която в момента 

предлагам. 

Не мога да приема обаче забележката, че е пратен списък на 

секциите с машинно гласуване. Ако ще спорим за вида на списъка, 

това е отделен въпрос. Изпратен е във вид, който не ви харесва. 

о,кей, могат да бъдат изчистени тези секции и да бъдат изпратени 

секциите с машинно гласуване. Съображението да бъде изпратен 

такъв, първо, ние така го получихме от „Информационно 

обслужване“ АД, ако си спомняте. Второ, към този момент още не 

бяхме взели решение за номерацията на секциите.  

Списъкът на тези секции, да, мога да го кача във вътрешна 

мрежа. Исках първо да изчистим въпроса със секцията в Лондон 
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(Посолство 4) и Майнц и тогава да го направя, защото тези две 

промени са отразени в списъка. Изчакайте, ще го върна още веднъж. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз смятам, че 

би трябвало да го видим всички.  

Списъкът за секциите извън страната с машинно гласуване 

трябва да бъде аналогичен на списъка със секциите в страната с 

машинно гласуване, както и на предходни избори. Аз съжалявам, че 

господин Томов не ме изслуша дори.  

Следващият докладчик в тази точка е господин Войнов. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с нашето 

писмо до всички районни избирателни комисии за потвърждаване 

датите за обучение, изпратен от „Сиела Норма“ с писмо с вх. № НС-

23-59, сме получили обратна информация от всички районни 

избирателни комисии, която е обобщена в последния файл в 

подпапка „Обобщена справка – график обучение РИК“. Видно е, че 

само РИК-Велико Търново и 23-РИК са поискали допълнителни 

дати. 

В тази връзка предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ 

АД, с което да одобрим графика, като им укажем да добавят датите, 

посочени от двете районни избирателни комисии. Проектът за писмо 

е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Главна дирекция „Жандармерия“ с вх. НС-04-02-104. С него ни 
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уведомяват, че са създали необходимата организация за изнасяне от 

склада на шест броя машини за гласуване. 

В тази връзка ви информирам, че за получаването на шестте 

машини е съставен приемо-предавателен протокол с вх. № НС-23-

72. Докладвам го за сведение. 

Другите доклади ще направя след почивката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Стоянова. Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешна дата  има един проект на писмо до 

"Информационно обслужване" АД с указания да бъдат осигурени 

индивидуалните пощенски електронни адреси на секционните 

избирателни комисии извън страната. 

Моля да го погледнете. То като съдържание не се различава от 

досегашните, тъй като там промяна в работата няма. Единственото, 

което уточняваме, е да ни бъде посочено лице за техническо 

съдействие и да ни предоставят информацията и електронно. 

Ако искате сега писмото да бъде само за запознаване, а да го 

обсъдим по-късно.  

В тази точка продължавам с доклада си с проекта на плакат за 

гласуване с хартиена бюлетина. С колегата Стойчева го 

прегледахме. Ако искате, хвърлете му и вие едно око и, ако има 

бележки или корекции, да ги отразим, за да можем да ги подадем за 

изпълнение на изпълнителя по договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

само ще помоля текстовете да се качат във вътрешна мрежа преди да 

подложа на гласуване одобряването на този материал. 

Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали има подпапка „Резолюция“, в която с вх. 

№ НР-09-1 е получена от Софийска градска прокуратура резолюция 

на прокурора, с която същият на основание чл. 145 от Закона за 

съдебната власт е постановил, че възлага на ЦИК извършването на 



42 

 

проверка, в хода на която да се изготви и представи становище 

относно посочени нарушения от лидери на политически партии на 

Конституцията, Изборния кодекс, Закона за политическите партии и 

да бъде уведомен прокурорът. 

Преписката, във връзка с която прокурорът е издал тази 

резолюция, е по повод подаден сигнал от господин Н. М., 

администратор на фейсбук-група „Граждански форум“, в който 

същият излага твърдения, че политическите партии извършват 

нарушение на Конституцията, на Закона за политическите партии и 

в по-голяма част е изложил различни твърдения във връзка с 

инициирани национални референдуми и участието на политически 

партии в тях. 

Във връзка така изисканото от Централната избирателна 

комисия с резолюцията, която ви прочетох, е изготвено становище. 

Момент, объркани са нещо файловете в папката. Ще проверя в 

Деловодството и ще помоля да се качи правилният файл, който ще 

бъде именно становище. Изготвено е становище, с което са 

разяснени на прокурора компетентностите на Централната 

избирателна комисия във връзка спазването на Конституцията и на 

Закона за политическите партии, тоест, че същите не са в 

компетентностите на Централната избирателна комисия да 

съблюдава и взима решения по тези нормативни актове. Също така е 

изложено в по-подробен вид регулацията на провеждането на 

национален референдум и по-конкретно компетентностите на 

Централната избирателна комисия в тази процедура. 

На този етап го докладвам за сведение и запознаване. По-

късно ще помоля да върна доклада, за да го обсъдим и да го 

гласуваме. Междувременно ще помоля да качат правилния файл във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали, за да можете да се 

запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в първата част на заседанието 

ви докладвах писмо от Администрацията на Министерския съвет с 

приложени по три броя предпечатни образци за по три произволно 

избрани изборни райони, протоколите са Приложение 81-НСХ, 

протокол на СИК – Приложение 82-НС-хм и Протокол на РИК – 

Приложение 85-НС-хм. 

В тази връзка е извършена проверка на протоколите. Във 

вътрешната мрежа има проект на писмо. По отношение на Протокол 

82-НС-х предлагам да върнем одобрени по два броя предпечатни 

образци на протокола за Изборен район-11.Ловешки, като обърнем 

внимание на една техническа грешка, пунктуационна, на стр. 15. Да 

върнем по два броя Приложение 85-НС-хм за Благоевградски 

изборен район № 1 и да уточним, че Централната избирателна 

комисия съгласно Решение № 1679 одобрява предпечатни образци 

на протоколи на РИК и на СИК за произволно избран изборен район. 

По представеното Приложение 81-НС-х – протокол на СИК, 

проверен е протоколът за изборен район 23.София. В буква „а“ на 

част І и в част ІІ след т. 5 и в т. 8 има несъответствие с одобрения 

образец на изборна книга по това приложение. Затова да предложим 

да се коригират съответните текстове, които фигурират, или да се 

добавят, ако липсват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, въз основа на протоколното 

решение за публикуване на образец на бюлетина, одобреният 

предпечатен образец на бюлетината за гласуване извън страната и 

след проверка на страниците на районните избирателни комисии 
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предлагам ви с протоколно решение да одобрим да публикуваме 

образец, който да не съдържа надпис върху бюлетината, че е 

образец, защото целта е всички избиратели да се запознаят и да 

видят начина на изписване наименованията на партиите и 

коалициите и номерата съобразно изтегления жребий. 

Моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

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

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа има докладна записка с вх. № ЦИК-09-90/16.03.2023 г. за 

сторниране на обороти по сметката на Централната избирателна 

комисия. Спомняте си, трябваше да бъдат възстановени суми, които 

са над лимита за ползване на телефони в Централната избирателна 

комисия. 

В тази връзка е възстановена сумата в размер на 152,59 лв., 

поради което предлагам да изпратим приложеното писмо до 

министъра на финансите и Дирекция „Държавно съкровище“ за 

разрешение БНБ Централно управление да сторнира оборотите на 

Централната избирателна комисия с тези 152,59 лв., които 

представляват възстановени суми за извършени разходи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

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, Севинч Солакова, 

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

няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от администрацията на 

Народното събрание сме получили писмо от сектор „Квестори“ в 

отговор на нашето писмо, с което поискахме информация относно 

служителите, които ще подпомагат Централната избирателна 

комисия и с които ще се сключат договори, включително и с 

посочване на дейностите, които ще изпълняват. Към писмото е 

приложен включително и график на дежурствата в сектор 

„Квестори“. 

Аз не правя предложение за промяна в този график, макар да е 

предвидено от 20,00 ч. на 02.04.2023 г. да има дежурни служители от 

отдел „Квестори“ с оглед на очакването, което имаме за пристигане 

на районните избирателни комисии. 

Докладвам ви го за сведение. Ще се обобщава информацията и 

ще се изготвят съответните договори с тези служители от Народното 

събрание. 

Докладвам ви за запознаване писмо от Министерството на 

вътрешните работи, Дирекция „Български документи за 

самоличност“ с приложени образци 4 на брой, удостоверения по 

чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс. Това е за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте по доклада, който отложихме. 

Колеги, моля да погледнете текстовете в папката на колегата 

Стоянова, файла „Гласуване с хартиена бюлетина“. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Направих корекция.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има 

предложение т. 2 да стане т. 1, а т. 1 да стане т. 2. Според мен това за 

носенето на личната карта е излишно. Точките ще станат седем. 

Колеги, има ли друго? Ако няма, моля да одобрим корекциите. 

РОСИЦА МАТЕВА: На мястото на това може да се сложи 

едно прозорче, където се слага втория печат и следващото прозорче 

да бъде изписването на номера. Точките пак да са осем, но примерно 

т. 7 да е, както е сега, ако е т. 7, но трябва да има т. 6, че се слага 

втори печат на бюлетината.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С тези текстове 

връщаме за корекция. Така ли е? 

Колеги, някой ще прави ли предложения по текстовете? 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам наистина първото 

прозорче да отпадне, тъй като в третото е казано, че избирателят 

подава документите си за самоличност на секционната избирателна 

комисия и действията с обясненията в плаката да започнат от 

позиция 2, като позиция 7 да бъде разделена на две. Първо да се 

обясни, че се поставя вторият печат и да бъде визуализирано на 

снимката, а позиция 7 да бъде с откъсването на отрязъка с номера на 

бюлетината. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, колеги, считам, че прозорче № 1 

не следва да отпадне, тъй като и в Методическите указания, и до 

сега от практиката, която познавам от Централната избирателна 

комисия, като условие да упражниш правото си на глас е да си 

носиш личната карта.  

Така че документ за самоличност, включително и множество 

въпроси се поставят и в тази връзка. Мисля, че има във „Въпроси и 

отговори“. Ако лицето, което иска да си упражни правото на глас, не 

си е взело документ за самоличност, извинявайте, но то няма как да 

пристъпи към позиция 2, 3, 4 и т.н.  

Така че аз правя обратно предложение – да остане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения има ли? Имаше едно предложение и едно предложение 

за изменение. 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 5 (Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар 

Томов); против – 9 (Георги Баханов, Гергана Стоянова, Димитър 
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Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева).  

Това предложение не събра необходимото мнозинство.  

Подлагам на гласуване предложението на докладчика. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева,); против – 2 (Росица Матева, Цветозар Томов).  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-20-44/16.03.2023 г. 

сме получили писмо от Телевизия ТV1, с което изразяват желание да 

излъчват материалите от разяснителната кампания на Централната 

избирателна комисия и желаят да им бъдат предоставени. 

Така че, ако не възразявате, да ги предоставим на телевизията 

за излъчване. За безплатно излъчване става дума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка, 

постъпила от Комисията за защита на личните данни с вх. № ЦИК-

00-111/16.03.2023 г. Преписката съдържа информация за новите 

правомощия съгласно Закона за защита на лица, подаващи сигнали 

или публично оповестяваща информация за нарушение, което влиза 

в сила от 04.05.2023 г. Докладвам го за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

административни преписки за докладване?  

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам вх. № НС-07-10/16.03.2023 г. 

от Столична община, Район „Овча купел“. Кметът ни информира, че 

са отворили помещение във връзка с досъдебно производство на 

Районно управление на СДВР и са направили копие от избирателен 

списък на една секция, в която е трябвало да гласува едно 

определено лица, което е във връзка с препратено от Столична 

община писмо на СДВР. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, във с докладваната преди 

малко от мен резолюция на прокурор от Софийска градска 

прокуратура е качен файлът с изготвеното становище. 

Моето предложение е да бъде одобрено становището, което е 

изготвено и също да бъде изпратено придружително писмо към 

прокурора, постановил резолюцията, с която се изискват. 

Писмото също е във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Очевидно прокуратурата е решила да възлага 

всичко на Централната избирателна комисия. 

Колеги, моля за запознаване и ще го подложа на гласуване в 

следващо заседание. 

Колеги в тази точка ви докладвам, че с вх. № НС-09-19 от 

15.03.2023 г. сме получили писмо от главния секретар на Народното 

събрание, с което ни уведомява, че помещенията в източното крило 

и първия етаж от сградата, както и фоайетата от към „Ларгото“, ще 

ни бъдат предоставени за искания от Централната избирателна 

комисия период до десет дни след обявяване на резултатите от 

гласуването. Предоставят ни се допълнителни помещения – две 

заседателни зали – зала № 248 и зала № 238 и ни уведомява, че в 
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периода 1 – 4 април 2023 г. бюфетът на Народното събрание в 

източното крило няма да функционира, като за нуждите на ЦИК ще 

бъдат осигурени вендинг автомати. Докладвам ви го за сведение. 

С вх. № НС-18-3/16.03.2023 г. и вх. № ЦИК-12-16/15.03.2023 г. 

сме получили писма относно лицата, които присъстваха днес на 

представяне на устройствата за видео наблюдение.  

Също така ви уведомявам, че във връзка с представянето на 

системата за компютърна обработка в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. в Централната избирателна 

комисия са постъпили писма, с които са посочени лица, които ще 

присъстват на тази демонстрация. Има представители на 

регистрирани в изборите партии, коалиции, също така 

неправителствени организации, както и представители на средствата 

за масово осведомяване. 

Всички писма са във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днешна дата и въз основа на тези писма ще бъде 

изготвен списък за осигуряване на достъп до сградата в утрешния 

ден за целите на демонстрацията. 

Колеги, имате ли други доклади? 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, връщам писмото до 

Министерството на вътрешните работи, което предложих да 

гласуваме и да направим промяна в списъка на секциите, в които 

следва да има машинно гласуване извън страната. То е качено във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Качен е списък на тези 

секции във вида, в който следва да го публикуваме и на нашата 

страница. 

Предлагам да гласуваме това писмо. Секциите са 244. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тук отразена ли е 

корекцията, която беше предмет на проекта на писмо? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, отразена е. Прибавена е секцията в 

Майнц и е отстранена секцията в Лондон (Посолство 4). 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Този списък 

предлагате да се изпрати на Министерството на вътрешните работи? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз предлагам да се публикува на 

страницата на ЦИК. На Министерството на вътрешните работи сме 

изпратили тези секции и те трябва да бъдат уведомени единствено за 

тази промяна – включването на Майнц и отпадането на Лондон 

(Посолство 4), ако го приемете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, аз Ви 

предлагам този списък да бъде изпратен на Министерството на 

вътрешните работи, като в писмото се посочи промяната, която е 

направена спрямо списъка, за който Вие говорите, че е изпратен на 

14.03.2023 г., и в писмото трябва да стане ясно, че във всички тези 

секции ще се гласува с една машина за гласуване, тъй като в 

таблицата липсва брой за всяка секция. Не се налага да има такъв 

запис в самата таблица, достатъчно е в писмото да бъде посочено. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, ще изменя писмото в този 

смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Този списък не 

трябва ли да го изпратим и на „Сиела Норма“ АД – изпълнителят по 

договора за машинното гласуване? 

Колеги, моля за вашите изказвания. 

Подлагам на гласуване изпращането на списъка със секциите 

за гласуване извън страната, в които ще има машинно гласуване, на 

Министерството на вътрешните работи и на Сиела Норма АД с 

допълнението, което направих – в текста да се отбележи, че във 

всички секции ще се гласува с по една машина. 

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, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 
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Сега подлагам на гласуване предложението този списък да се 

публикува на интернет-страницата на Централната избирателна 

комисия в „Избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.“ в секция 

„Гласуване извън страната“ и секция „Машинно гласуване“. 

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, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, има ли други доклади? 

Припомням само, че от 10,30 ч. е демонстрацията на 

"Информационно обслужване" АД на системата за компютърна 

обработка на резултатите от изборите. Демонстрацията ще бъде 

откъм източното крило. Благодаря ви.  

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия. 

Насрочвам следващото заседание за утре, 17 март 2023 г., от 

14.00 ч. 

(Закрито в 17,45 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  

 

 

Стенографи:  

Валентина Меченова 

 

Божидарка Бойчева 


