
 

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 333 

 

На 17 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проекти на решения относно регистрация на наблюдатели. 

Докладва: Любомир Георгиев 

2. Гласуване извън страната. 

Докладват: Цветозар Томов, Елка Стоянова 

3. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева, Цветанка 

Георгиева, Силвия Стойчева, Елка Стоянова 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, 

Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева, 

Силвия Стойчева, Гергана Стоянова Севинч 

Солакова, Георги Баханов 

6. Проект на решение за регистрация на социологическа агенция. 

Докладва: Георги Баханов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева.  

 

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

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги. 

Единадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проекти на решения относно регистрация на наблюдатели. 

Докладчик господин Георгиев. 

2. Гласуване извън страната. Докладчици господин Томов и 

госпожа Елка Стоянова. 

3. Медийни пакети. Докладчик господин Димитров. 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчици госпожа 

Матева, госпожа Георгиева, госпожа Стойчева и госпожа Стоянова. 

5. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева, господин Войнов, господин Димитров, госпожа 

Елка Стоянова, господин Георгиев, госпожа Георгиева, госпожа 

Стойчева, госпожа Гергана Стоянова и госпожа Солакова. 

Имате ли предложения за допълване? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (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.  

Господин Георгиев, заповядайте в точка първа: 
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ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали проект с 

№ 1752 е относно регистрация на наблюдатели от сдружение 

„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за 

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

Постъпило е заявление с вх. № 4-3/16.03.2023 г. от 

сдружението, представлявано от Михаил Мирчев, чрез 

упълномощения представител Надежда Богомилова Гологанова. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, 

включително декларации и пълномощно за регистрирането на шест 

наблюдатели в страната. 

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че 

към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията 

на Изборния кодекс. 

Предлагам Централната избирателна комисия да реши: 

Регистрира като наблюдатели за страната 6 упълномощени 

представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и 

демократични избори“, както следва, по списък. Регистрираните 

наблюдатели да се впишат в публичния регистър и да им се издадат 

удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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 № 1787-НС/17.03.2023 г. 

 

С по-спешен доклад в точка пета: 
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ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като вчера изпратихме 

писмо с бележки по предпечатен образец на протокол, съгласно 

Приложение № 81-НС-х от изборните книжа, представени са 

предпечатни образци за 23.Изборен район (Приложение № 81-НС-х) 

с корекции – 3 броя.  

Предлагам ви да изпратим писмо с приложени два броя 

предпечатни образци на протокола, одобрени от Централната 

избирателна комисия. Корекциите са отразени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

изказвания? 

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.  

 

Преминаваме към точка втора: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Трябва да докладвам частично – в 

папката на Емил Войнов има писмо ЦИК-06-3-16-„Сиела“-1, 

предполагам, че колегата Войнов ще докладва останалата част на 

писмото, но в него има и бележка, свързана с гласуването извън 

страната. Общо взето „Сиела Норма“ АД обръща внимание на два 

пропуска в писмо НС-23-77/16.03.2023 г., с което ги информираме, 

че им изпращаме списък с избирателните секции извън страната. Не 

е приложен придружаващият файл в екселски формат. Не знам 

причината, предлагам да изпратим наново подготвения и гласуван от 

нас файл в екселски формат със списъка на избирателните секции 

извън страната. Току-що видях тази информация.  
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Писмото е качено в папката на Емил Войнов, в което има и 

друга информация за докладване. Писмото е № 06-3-16/17 март 

2023 г. Предлагам, ако тази информация се окаже вярна, да изпратим 

отново писмото до „Сиела Норма“ АД, имаме протоколно решение 

за това.  

Освен това, в списъка, който е публикуван и на нашата 

страница, със секциите, в които следва да има машинно гласуване 

извън страната, е допусната техническа грешка по отношение на 

номерата на секциите в Турция, Буюккаръщъран, област 

Къркларели, която е записана като № 583, а тя е № 585 и Гебзе 1, 

която вместо № 584, трябва да е № 586.  

Предлагам да коригираме тези грешки, готов съм да го 

направя веднага. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ще помоля докладчика да посочи 

номера на писмото от Министерството на външните работи, с което 

сме получили номерата на секциите за гласуване извън страната, да 

се запозная. Тази техническа грешка, която сочи „Сиела Норма“ АД, 

е допусната от Централната избирателна комисия или е допусната от 

Министерството на външните работи, защото ако има техническа 

грешка, която не е допусната от нас, аз не виждам как ще я 

поправим, за да я изпратим на „Сиела Норма“ АД. 

Искам да се запозная с номерата на секциите, под кой 

официален номер пристигнаха във Министерството на външните 

работи. Още повече аз обърнах внимание и на колегите, по един от 

моите доклади търсих секции, адреси и т.н., да са публикувани, поне 

линк на нашата страница, няма. Лично аз може да съм пропуснала, 

не си спомням да сме ги получили, както обичайно ги получаваме. 

Може би Вие ще ми помогнете. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: НС-04-01-13-8/11.03.2023 г., намира се 

във вътрешна мрежа на проекти с дата 13 март в моя папка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По Вашия доклад 

първо ще направим проверка в деловодството дали действително не 

е изпратено приложението към писмото на „Сиела Норма“ АД и 

второ, допуснатата техническа грешка в секциите с машинно 

гласуване. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Точно така.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да се поправи в 

списъка и да се изпрати отново. Няма да се изпраща само на „Сиела 

Норма“ АД, а и на Министерството на външните работи трябва, и на 

нашата страница да се качи файлът. 

Колеги, има ли изказвания?  

Направи се проверка, установи се, че приложението не е 

прикачено към писмото, което сме изпратили, но преди това във 

връзка с допуснатата техническа грешка, да вземем решение да се 

извърши поправка на техническата грешка за двете секции, 

посочени в писмото на „Сиела Норма“ АД и списъка с отстранената 

техническа грешка да се изпрати на „Сиела Норма“ АД, на 

Министерство на външните работи и да се публикува на интернет 

страницата на ЦИК. 

Имате ли други предложения?  

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.  

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка с днешна дата има 

качена подпапка, която се казва „СИК извън страната“. Да ви обърна 

внимание, че в сървъра в 49-ото Народно събрание в „Гласуване 

извън страната“ има една папка, която се казва „СИК състави 

чужбина“. В нея можете по всяко време да правите справки за 
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новопостъпилите заявления, които така или иначе ще докладваме в 

заседание. Но, ако имате нужда от допълнителна информация или 

справки, намерете там. В отделни масиви са приложението от 

партии и коалиции и в отделен масив са постъпилите предложения 

от Министерството на външните работи. Това чисто организационно 

го съобщавам. 

Докладвам ви за последващо одобрение писмо с изх. № НС-

00-105, може да го видите в моята папка под проектен № 6256. 

Изпратено е до „Информационно обслужване“ АД за проверка на 

списъка на лица, предложени за членове на секционни избирателни 

комисии извън страната с вх. № НС-04-01-23 (1) от Министерството 

на външните работи, НС-10-24; НС-10-24, индекс 1 и индекс 2 от ПП 

„Възраждане“ и НС-10-25 от ПП „Български възход“, НС-11-35 от 

Коалиция от партии „БСП за България“ и НС-11-36 от Коалиция от 

партии ГЕРБ-СДС. Това е първото писмо, което изпратихме със 

списъците за проверка.  

Моля, за последващо одобрение. С оглед оперативност беше 

изпратено. След като приключи прегледа и гласуването, ако нямате 

бележки, ще ви предложа проект на писмо да изпратим другите, 

постъпили до момента заявления. Но засега проектен № 6256, изх. № 

НС-00-105 от 17.03.2023 г. гласуваме последващо одобрение, ако 

нямате нищо против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, уточнихме 

предложенията, моля да гласуваме писмо с проектен № 6263 за 

изпращане в „Информационно обслужване“ за проверка. 

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.  

Колеги, моля за последващо одобрение на писмо с вх. № НС-

00-105 от 17 март, с което тази сутрин изпратихме за проверка 

постъпилите във вчерашния ден, и една част в началото на днешния 
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ден, предложения за членове на секционни избирателни комисии 

извън страната. 

Моля, да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

 

Продължаваме със следващата точка – трета: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, имаме само едно запитване, вх. № 24-110 от 

16.03.2023 г. Запитването е от ФРЕШ РАДИО ГРУП ЕООД и е за 

медийния пакет на НДСВ. Стойността на запитването е 2 070,70 лева 

с включен ДДС.  

Предлагам да дадем положителен отговор, тъй като тази сума 

е налична в медийния пакет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (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); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следват няколко договора, които са 

представени за одобрение. 

С вх. № НС-24-116 от днешна дата е изпратен за одобрение 

договор между Телевизия „Евроком“ и коалиция от партии 
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ЗАЕДНО. Стойността на договора е 4 800 лева. Има представен 

медиен план. 

Предлагам да одобрим този договор. 

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, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-114 е представен 

договор, сключен между Партия НДСВ и „Травел медия груп“, 

който е издател на „Стандарт“. Стойността на договора е 1 400 лева, 

сумата е налична в медийния пакет. Имаме представен медиен план. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? 

Моля, да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последен договор, който 

представям на вашето внимание, е с вх. № НС-24-115 от днешна 

дата. Той е сключен между ПП „Истината и само истината“ и КРИС 

ООД телевизия. Имаме представен един план. Стойността на 

договора е 8 124 лева с ДДС, налична е в медийния пакет на 

партията и предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, да гласуваме. 



10 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

1 (Севинч Солакова). 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, вчера докладвах касационна 

жалба срещу Решение № 381 от 27.02.2023 г. по административно 

дело 2870/2022 година по описа на Административен съд – Пловдив. 

Моля, да гласуваме касационната жалба, тъй като никой 

колега не каза, че има някакви предложения по текста на жалбата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви писмо вх. № НС-08-

55/16.03.2023 г. Това е писмо от председателя на Конституционния 

съд на Република България, с което ни уведомяват, че на основание 

чл. 20а, ал. 1 от Правилника за организация дейността на 

Конституционния съд ни изпращат копие от искане на 73 народни 

представители от 48-ото Народно събрание за установяване на 

противоконституционност на разпоредбите от Изборния кодекс, 

както и препис от Определение № 3 на съда от 14 март по 

Конституционно дело № 4/2023 г., с което се допуска за разглеждане 

по същество искането за установяване на противоконституционност 

на посочените и изброени разпоредби на Изборния кодекс, като се 

дава възможност на Централната избирателна комисия в 30-дневен 
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срок, считано от получаване на това писмо, да представим 

становище по направеното искане. 

Колеги, докладвам го за запознаване. Срокът е 16 април. 

Обемна е преписката, така че предлагам в някакъв по-късен момент, 

след запознаване с нея, в работна група да обсъдим това 

определение и становището на Централната избирателна комисия. 

Колеги, докладвам ви сигнал с вх. № НС-22-154/16.03.2023 г., 

който е подаден от      Д.          С.            К. Той е изпратен до 

Четвърто районно управление на МВР Пловдив, Районна 

прокуратура – Пловдив, Централната избирателна комисия и РИК – 

Пловдив.  

В сигнала господин К. твърди, че е регистриран като 

кандидат за народен представител в Изборен район 16 – Пловдив, от 

коалиция „Неутрална България“ и действително, аз извърших 

проверка, той е регистриран като кандидат. Представя и копие от 

личната си карта, и от декларацията, която е представена при 

регистрацията в районната избирателна комисия. Той твърди, че не е 

подписал тази декларация и всъщност прави искане към 

компетентните органи за съдействие, както и да бъде заличен от 

листата. Докладвам го само за запознаване и сведение, тъй като 

компетентен да вземе решение за това заличаване от листата е 

Районна избирателна комисия Пловдив. Ще проследим как ще се 

произнесе районната избирателна комисия.  

В останалата част от сигнала е компетентна Прокуратурата на 

Република България и Министерството на вътрешните работи.  

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № НС-

22-159 от 17 март сме получили сигнал от Е. Г., адресиран до 

Централната избирателна комисия, до омбудсмана на Република 

България и до Районна избирателна комисия Видин.  
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В сигнала госпожа Гочева твърди, че е заявила гласуване чрез 

подвижна избирателна кутия, приложила е изискваните, съгласно 

наше решение документи, но е получила отказ от общинската 

администрация да бъде включена за гласуване с подвижна 

избирателна кутия. Според нея това е тенденциозно, цели да я лиши 

от правото й на глас.  

Приложено към преписката е и писмо от община Брегово, 

подписано от кмета на общината и е приложено в оригинал. В 

писмото, което е адресирано до нея се твърди, че приложената от 

нея етапна епикриза не дава основания за включването й за 

гласуване с подвижна избирателна кутия, вследствие на което е 

извършена служебна проверка, но не са намерени медицински 

експертизи, доказващи трайно увреждане.  

Наистина, от това, което може да се види приложено към 

преписката, епикризата указва затруднение в движението и 

придвижване с помощни средства, на основание на което с писмото 

я уведомяват, че е създадена секция за гласуване на избиратели с 

увреждания и е осигурено придвижването й до тази секция, посочен 

е и телефон. 

Колеги, независимо, че един от адресатите е Районна 

избирателна комисия Видин, предвид на това, че и писмото от 

община Брегово, подписано от кмета, е приложено в оригинал, аз ви 

предлагам да препратим тази преписка по компетентност на Районна 

избирателна комисия Видин за извършване на проверка и в случай 

на необходимост – за предприемане на действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Определено ще подкрепя да 

предприемем действия по този сигнал. Но за съжаление РИК няма 

компетенция да извършва каквато и да е проверка. Каквито 

компетенции няма и кметът. Не знам от къде е почерпил това 

основание да извършва проверка и да извършва преценка. 

Законодателят не е предоставил и не е създал механизъм за 
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извършване на проверки и това не е случайно. То произтича от целта 

на закона. Законът дава възможност на лицата с увреждания да 

могат да упражнят правото си на глас.  

Обръщаме понятията и възлагаме изключително по-големи 

очаквания на един избирателен списък и едва ли не от избирателния 

списък се черпят правата на българските граждани. Този гражданин, 

ако отговаря на условията по чл. 42 от Конституцията, има право да 

гласува. А държавата е длъжна да гарантира и да осигури 

възможност да упражни правото си на глас и това се случва в секция 

с избирателен списък. Ако се създават възможности за двойно 

гласуване на лицата, разбирам някой да извърши проверка, защото 

това е и престъпление. Но в случая кметът няма право на преценка 

според мен и без да занимаваме районната избирателна комисия 

следва да изпратим обратно писмо на кмета да приложи решението 

на ЦИК по разпоредбата на чл. 90 и следващите от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз се присъединявам към казаното от 

колегата Солакова, като четейки етапната епикриза виждам, че става 

дума именно за счупване на ляв крак, глезен, и затруднени 

движения. Така, че смятам, че можем да дадем и указания на кмета, 

освен да приложи закона и нашето решение, да включи избирателя в 

списъка за гласуване с подвижна секционна избирателна комисия, 

тъй като са представени медицински документи, удостоверяващи 

състоянието й и невъзможността спокойно да гласува в секцията, в 

която е включена по постоянен адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За да бъда ясна, точно това имах 

предвид, колегата Матева разви идеята да се дадат указания.  

В общи линии поздравявам всички, които ръкописно пишат и 

достатъчно добре се справят със задачата. Така, че специални 

уважения към избирателя. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Приемам предложенията, 

направени от колегите, да се изпрати писмо до кмета на общината с 

копие до РИК и с копие до подателката на жалбата. В него да се 

укаже на кмета да изпълни закона и да включи в списъка на 

гласуващите с подвижна избирателна комисия съответната 

избирателка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: 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.  

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-20-57 от 16 март е 

получен сигнал от Съвета за електронни медии за това, че по 

Програма БНТ-2 на Българска национална телевизия е излъчен 

агитационен материал, безплатен предизборен диспут в посочени 

времеви отрязъци в сигнала, в който кандидатът за народен 

представител Боян Расате призовава за насилие срещу определени 

групи граждани и използва изрази, които аз не желая да цитирам, 

като ви прочитам. В сигнала може да се запознаете, както със 

съдържанието, след като изгледате видеото, така и със самия текст 

на писмото. 

Сега го докладвам за запознаване, в по-късна част предлагам 

да обсъдим установяване на нарушение, въпреки че за същия 

кандидат за народен представител по същата телевизия, на същото 

основание вече има прието решение на Централната избирателна 

комисия за установяване на нарушение за неспазване на добрите 

нрави, използване на език на омразата. Както и още едно решение на 

Централната избирателна комисия за установяване на същото 

нарушение при участие на същия кандидат в програма на Българско 

национално радио. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожо Стоянова, имате ли готовност, или по-късно? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Малко по-късно, в момента подготвям 

пристигнали жалби и не съм готова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-11-37 от днес е 

постъпила жалба от коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“. Жалват се от 

това, че техният кандидат при участие в БНТ е бил цензуриран, 

прекъсван, не са спазени стандартите. 

Предлагам да изпратим тази жалба по компетентност до БНТ. 

За сведение тази жалба. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, за сведение 

за ЦИК е тази жалба, тъй като, както виждате, тя е адресирана до 

генералния директор на БНТ. Централната избирателна комисия е в 

копие.  

Продължаваме колеги с точка пета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № НС-10-45 от 16 март от bTV с представен списък на 

представители на медиите за акредитация в ЦИК за отразяване на 

изборите на 2 април. Актуализиран списък от същата медия е 

изпратен малко по-късно на 16 март, но е входиран с вх. № НС-20-50 

неясно защо. Но, така или иначе ви предлагам всички списъци от 

медиите, които се изпращат за акредитация за отразяване на 

изборите на 2 април, да бъдат обобщавани от служителите на 

„Връзки с обществеността“, тоест – от деловодството да им бъдат 

предавани, като след като бъдат получени всички списъци в срока, 

който определихме, ще бъдат обобщени и представени и докладвани 

в Централната избирателна комисия за одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Баханов. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешна мрежа 

има проект за решение относно поправка на техническа грешка в 

Решение № 1763-НС от 14 март 2023 година относно сигнал от СЕМ 

за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс. 

Моля, да го погледнете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е с № 1789-НС/17.03.2023 г. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако позволите, госпожо Председател, 

да се възползвам, че сте ми дали думата, да направя искане за нова 

точка в дневни ред: Проект на решение относно регистрация на 

социологическа агенция „Алфа Рисърч“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това 

предлагам да бъде точка 6 – проект на решение за регистрация на 

социологическа агенция. 

Имате ли други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Следващ докладчик в точка пет – господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с писмото, 

което изпратихме вчера до „Сиела Норма“ АД, с което поискахме да 

ни предоставят опис на документите, необходими за удостоверяване 
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на съответствието, сме получили писмо с вх. № ЦИК-06-3-14, то е в 

моя папка подпапка „Сиела“. С това писмо са ни предоставили 

подробен опис на информационните активи, изпратени на 

Централната избирателна комисия. В тази връзка предлагам тези 

информационни активи, ведно с описа да ги предадем на 

Министерство на електронното управление, БИМ и БИС, заедно с 

определените 6 машини за гласуване, 6 комплекта смарт карти и с 

информационните активи, които са в Централната избирателна 

комисия и които са получени с приемо-предавателен протокол с вх. 

№ НС-04-32 от 24 август 2021 година и допълнения, тъй като 

Централната избирателна комисия разполага със специализирана 

защитена хартия, която използвахме за експерименти по § 55 от ЗИД 

на Изборния кодекс. Предлагам да предадем на Министерство на 

електронното управление, Българския институт по метрология и 

Българския институт за стандартизация две ролки от тази 

специализирана защитена хартия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с материалите, които по този опис ще бъдат подготвени, 

тъй като са повече, малко време за запознаване. 

Колеги, успяхте ли да се запознаете с материалите по доклада 

на колегата Войнов – да се предадат на Министерството на 

електронното управление, БИМ и БИС. По-късно ще го подложа на 

гласуване, след като бъде изготвен проект на приемо-предавателен 

протокол. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, постъпило е писмо от 

Министерство на електронното управление с вх. № НС-04-42 от 

17 март. С това писмо ни питат дали е определена дата за достъп по 

чл. 213б, ал. 2 от Изборния кодекс, както и дали се предвижда 

нарочно решение за реда, по който да се предостави достъп до 

изходния код.  

Освен горното, ни канят на представяне на устройствата за 

видеонаблюдение, което организират за журналисти на 21 март от 

11.00 часа в министерството. За реализирана на презентацията молят 
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да им предоставим избирателна кутия и мостри на бюлетини – 

хартиени и машинни.  

Докладвам го за запознаване засега писмото и за обсъждане 

от работна група. 

Уважаеми колеги, докладвам останалата част от писмото на 

„Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3-16, което колегата Томов 

докладва, в частта за извън страната. В останалата част от писмото 

ни предоставят допълнен график за провеждане на обучения и 

преработен график за изпълнение на дейностите.  

В графика за изпълнение на дейностите са добавили срока за 

предоставяне на сорс кода, необходим за удостоверяване на 

несъответствието и са добавили срока за параметризация на 

софтуера със списъка на партии и коалиции, кандидати, номера и 

адреси на секциите. Предлагам засега за запознаване да остане, като 

малко по-късно да го обсъдим и да видим дали да го одобрим.  

Що се отнася до графика за обученията, там са включени 

всички допълнителни обучения съгласно нашите указания. Така, че 

предлагам да изпратим писмо на „Сиела Норма“ АД, с което да ги 

уведомим, че одобряваме представения график за провеждане на 

обученията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

отношение на графика за обучение на районните избирателни 

комисии има ли изказвания?  

Моля, да одобрим графика така, както е представен след като 

беше върнат за неговото допълване и както са потвърдили 

районните избирателни комисии, че е съгласуван с тях в писмата, 

които до вчера получихме от всички районни избирателни комисии 

и да бъде върнат на „Сиела Норма“, че е одобрен. 

Няма ли да го изпратим на вниманието на всички РИК? 

Защото този е окончателния. Да, и да се изпрати на всички районни 

избирателни комисии. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Министерството на електронното управление с вх. № НС-04-40 от 

15 март. С него изразяват становище по искането на ПП 

„Възраждане“ за предоставяне на достъп по чл. 213б от Изборния 

кодекс. Според министерството разпоредбите по чл. 213б от 

Изборния кодекс уреждат предоставяне на достъп единствено и само 

до изходния код на електронната система за машинно гласуване, а 

посочените в чл. 213б от Изборния кодекс софтуерни инструменти, 

приложими в изборния процес, са инструменти, приложими само в 

процеса на машинното гласуване. 

В тази връзка е постъпило писмо и от ДАНС с вх. № НС-23-

71 от 16 март, с което ни уведомяват, че предвид неотносимостта на 

предмета на искането към законовите правомощия на ДАНС 

агенцията не би могла да се произнесе по основателността и 

допустимостта на същото искане. 

Поради горното предлагам да изпратим писмо до ПП 

„Възраждане“, с което да ги уведомим, че не могат да получат 

достъп по т. 2, 3 и 4 от тяхното искане. Проектът за писмо е в моя 

папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, успяхте ли 

да се запознаете? Има ли предложения по текста?  

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, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); 

против – няма.  
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Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия. Ще продължим в 16.30 часа. 

 

(След почивката.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Десет членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с доклади в точка пета: Доклади по 

административни преписки. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам преписка с вх. 

№ МИ-15-44/16.03.2023 г. – може да я видите в моя папка от днешна 

дата. 

Това е още едно писма от ОИК – Велинград, с което ни 

уведомяват за постъпило при тях заявление от     И.      М., 

председател на ПП „Възраждане“ – Велинград, с което ги уведомява 

за евентуален конфликт на интереси по отношение на едно лице и 

изисква от ОИК – Велинград, да предприеме действия във връзка с 

този сигнал по прекратяване пълномощията на лицето, за което 

сигнализира. 

Предвид обстоятелството, че ние отговорихме на ОИК – 

Велинград, и във вчерашно заседание докладвах проект на отговор, 

който вече е изпратен, ви предлагам проект на писмо с проектен 

номер 6258, с което отговаряме на настоящото писмо. Предполагам, 

че с това ще приключат запитванията от този род от ОИК – 

Велинград, към Централната избирателна комисия. 

Моля да се запознаете със съдържанието на проектното 

писмо в моя папка с проектен номер 6258. В писмото, което ни 

изпраща ОИК – Велинград, пише, че са решили да препратят 

постъпилото заявление до КПКОНПИ, така че в тази част мисля, че 

са изяснени нещата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е с проектен 

номер 6255 – писмо до „Информационно обслужване“ АД, във 

връзка с разяснителна кампания и с необходимите корекции, които 

следва да бъдат извършени върху симулатора за машинно гласуване, 

който в предходни избори Централната избирателна комисия 

публикува на сайта си. 

Моля да погледнете писмото, с което им изпращаме 

указанията за извършване на корекциите, за да може да бъде 

изработен симулатора и качен на сайта на Централната избирателна 

комисия. 

Предлагам писмо до „Информационно обслужване“ АД и ако 

нямате бележки, да го подложим на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли 

предложения по текста? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, за последен преглед ви 

предлагам да погледнете в моя папка плаката за гласуване с 

хартиена бюлетина, който е публикуван в папка „плакат“ – ще го 

видите в папката с моите инициали. Вътре има два файла и моля да 

ги погледнете. 

Ако нямате бележки, да го подложим на гласуване. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по плаката 

имате ли изказвания, за да подложа на гласуване неговото 

одобряване? Няма. 

Моля, режим на гласуване да го одобрим и да бъде 

предоставен за отпечатване и разпространение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Във връзка с току-що одобрения плакат 

ви предлагам същият да бъде публикуван на сайта на Централната 

избирателна комисия в съответния раздел, който се отнася за 

избиратели, и отделно да бъде изпратен на всички, с които водим 

кореспонденция по повод  разяснителната кампания, за да могат да 

го ползват в електронен вариант, както и да бъде разпечатан на 

хартия там, където е необходимо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

за публикуване на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия и изпращане на областните управители, кметовете на 

общини, районните избирателна комисии и на средствата за масово 

осведомяване има ли бележки? 

Подлагам на гласуване публикуването на този материал на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия, на 

страниците на районните избирателни комисии и изпращането му на 

вниманието на областните управители, кметовете на общини и 

медиите за разпространение и на Министерството на външните 

работи за секциите за гласуване извън страната. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви за запознаване в момента 

вх. № НС-06-67/17.03.2023 г. – писмо от община Септември, с което 

ни уведомяват, че не могат да осъществят връзка с РИК – 

Пазарджик, за да получат копие от протокол, който са разписали и 

те. Докладвам го за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка ви докладвам писмо с вх. № НС-02-25/17.03.2023 г. от главния 

секретар на Народното събрание относно изключване на 

електрозахранването в сградата, в която работи Централната 

избирателна комисия. 

Моля да се запознаете и предвид непрекъсваемостта на 

изборния процес и работата на Централната избирателна комисия ви 

предлагам да изпратим отговор на това писмо, че Централната 

избирателна комисия е в активен изборен период по подготовка на 

изборите, което налага и непрекъсваем режим на работа, както и 

необходимост от осигуряване на електрозахранване в сградата. 

Вижте кои дати и часове можем да посочим като възможни за 

изключване на електрозахранването. 

Предлагам да изпратим отговор на главния секретар на 

Народното събрание в смисъл, че изборният процес не позволява 

прекъсване на електрозахранването. Подробностите виждате в 

писмото. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – 2 (Йорданка Ганчева, Георги Баханов). 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Вх. № ЦИК-07-114-1/15.03.2023 г. 

– постъпило е искане да потвърдим параметрите на провежданите 

избори – кога, къде е Централната комисия, какъв е начинът да се 

свърже с нея. Писмото е от сайт, който се ползва от медиите във 
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Великобритания и Ирландия. Обичайно изпращаме едно изречение, 

с което потвърждаваме данните, които те са нанесли в своята база 

данни. 

С вх. № ЦИК-07-131-15/16.03.2023 г. госпожа Рикети отново 

е поискала да потвърдим как се идентифицират българските 

избиратели. И тъй като това, което е представила като данни, е 

коректно и можем да й отговорим, че ЕГН е различен от номера на 

документа за самоличност, както и че бащиното име трябва да бъде 

поставено в отделна колона. Това  са ми разпределени преписки и ги 

докладвам. Ако няма да отговаряме, няма да отговаряме и да ги 

оставим за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Димитров да отговорим на това 

запитване имате ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Второто писмо, което ви 

предлагам, е да отговорим на госпожа Рикети, както ни е помолила, 

за да потвърдим информацията за бащиното име и затова, че 

различни колонки отразяват различни параметри на 

идентификацията на неизбирателите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова). 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, обидно е и спрямо нас, и 

спрямо държавата ни, спрямо самата институция, която се опитва да 

представлява тази госпожа Дебора Рикети. Ако преброим колко 

писма сме изпратили не само в този мандат по отношение на ЕГН – 

какво представлява, по отношение на бащино име, ще си дадем 

сметка за какво става дума и с какво се занимава Централната 

избирателна комисия. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам ви преписка за сведение 

с вх. № 06-7-1/16.03.2023 г., с която са ни изпратени документи, 

които трябва да се добавят към обществената поръчка при 

сключване на договора за обществената поръчка. Може да я видите в 

папката за изборните резултати. Докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам за сведение писмо с вх. 

№ НС-22-155/16.03.2023 г., в което господин    И.        А. призовава 

да разясним кога в различни варианти се смята за валидна една 

бюлетина – става дума за хартиена бюлетина.  

Комисията вече работи по въпроса с приемане на 

Методическите указания, а и последните от него въпроси са уредени 

в Изборния кодекс. Завършвам представянето на това писмо за 

сведение с последното изречение на господин А.: „Желая 

на Комисията приятна и успешна работа!“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви две писма, 

които съдържат въпроси, свързани с гласуването на 2 април 2023 г. 

Едното е с вх. № НС-22-156/17.03.2023 г. и е от     Н.    Д., 

която пише, че ще бъде в друг град в изборния ден и как може да 

подаде заявление за гласуване там. 

Второто писмо е с вх. № НС-22-158/17.03.2023 г. от    П.         

И.    Питането й е свързано с гласуването по настоящ адрес.  
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Отговорите и на двата въпроса – подробни отговори, се 

съдържат в рубриката „Въпроси и отговори“ на интернет страницата 

на Централната избирателна комисия. Докладвам ги за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-25-10-

3/16.03.2023 г. е постъпил междинен отчет от bTV за излъчване на 

материалите от разяснителната кампания на Централната 

избирателна комисия в интернет сайтовете на bTV за периода 02 – 

12 март. Докладвам го за сведение на Комисията и за приобщаване 

към преписката по изпълнение на договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-06-65/17.03.2023 г., което ни е изпратено от община Асеновград. 

Изпратено ни е като посочен адресат в приложено към това писмо 

друго писмо от гражданин, което е адресирано до Централната 

избирателна комисия. Видно от съдържанието, подателят на 

писмото с някакви данни за сигнал е имал предвид също да бъде 

изпратено към РИК – Асеновград.  

Предлагам да го препратим за преценка и компетентност, ако 

са необходими някакви действия, на РИК – 17, Пловдив област. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е по писмо с 

вх. № НС-14-4 от кмета на Район „Люлин“, Столична община, с 

което ни искат разрешение за отваряне на помещение, в което се 
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съхраняват изборните материали от предходните избори, с цел 

прибиране и съхраняване на изборните книжа и материали от 

предстоящи избори за народни представители. 

В моя папка има подготвено писмо с проектен номер 6267 до 

кмета на Район „Люлин“, с което да му отговорим, че предстои 

приемането на изрично решение от Централната избирателна 

комисия в тази връзка. 

Моля, да прегледате текста на писмото. Видях една 

техническа грешка, която ще бъде поправена. 

Ако имате други забележки, да ги отразим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване – освен писмото, да се публикува и съобщение. 

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

Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад – предлагам 

да бъде изпратено писмо до управителя на „Карго-партнер“, във 

връзка с предстоящата подготовка на машините за гласуване в 

страната, извън страната и демоверсии, като ги информираме за 

начина, по който следва да бъде отразявано в складовата система 

движението на машините за гласуване по техните номера, както и да 

изясним, както сме направи и при предходните избори, коя част от 

задължението по заплащане на наемна площ, паркоместа и 

логистични дейности вътре в склада, са отговорност на Централната 

избирателна комисия и коя част от тези задължения – допълнително 

наета складова площ, допълнително наети паркоместа, карти за 

идентификация и други изброени в писмото, са отговорност на 

Изпълнителя по възложените дейности – „Сиела Норма“ АД. 

Проектът на писмо е в моя папка с номер 6261. 

Моля да се запознаете и да го гласуваме. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По това писмо 

имате ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 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, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова). 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, следващото писмо, което 

предлагам, е до „Сиела Норма“ АД, с което ги информираме на 

основание сключения договор от 9 март 2023 г., че им предоставяме 

серийни номера на устройствата за машинно гласуване, които следва 

да бъдат подготвени за гласуването в секциите в страната, извън 

страната и демоверсия за гласуване на предстоящите избори на 2 

април и допълнително във връзка с точното изпълнение на 

сключения между страните договор им указваме, че следва да има 

пълна документална проследимост на местонахождението на всяко 

СУЕМГ по серия, номер. Следва да ни предоставят информация в 

табличен вид, придружена с файл в ексел формат за всички 

подготвени, експедирани машини за гласуване по техния сериен 

номер. Текстът на писмото е идентичен с изпращани такива писма в 

предходните избори. Номерът на писмото е 6260 в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

до „Сиела Норма“ АД имате ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 2 (Ерхан Чаушев). 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Връщам на доклад от вчерашното 

заседание преписка по резолюция на прокурор от Софийска градска 
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прокуратура. В моя папка подпапка е налично подготвеното 

становище, което ви докладвах вчера.  

Предлагам да бъде гласувано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

становище? 

Има ли предложение по текста? 

Моля, режим на гласуване това становище на Централната 

избирателна комисия да бъде изпратено на Софийска градска 

прокуратура. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова). 

Следващ докладчик – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вчера ви докладвах за 

запознаване вх. № НС-04-02-105/16.03.2023 г. От Дирекция 

„Български документи за самоличност“ получихме писмо, след като 

съгласувахме изпратените проекти на удостоверения по чл. 263ь ал. 

1 от Изборния кодекс, получихме освен утвърдените образци 

съобщение, както и техен проект на писмо до директорите на СДВР, 

ОД на МВР с подробни указания относно създаването на 

организация във връзка с изборите и издаването на удостоверенията 

по чл. 263. Докладвах ви го за сведение, за да мога да извършва 

проверка по предходното тяхно писмо и указания. Оказа се, че са 

възприели предложението на Централната избирателна комисия и 

има изрично указание до съответните районни поделения с оглед на 

по-стриктно спазване на изискванията и извършване на проверка в 

Национална бази данни „Население“ относно статута на лицата, за 

да не се допусне грешка и издаване на лица, които нямат 

избирателни права, на удостоверения по чл. 263. 
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Предлагам с протоколно решение да одобрим публикуването 

на нашата страница на съобщението заедно с приложение на образци 

от 1 до 4 на удостоверението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

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, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали съм подготвила писмо до РИК – Пловдив, с копие до 

господин Д. К. във връзка със сигнала, който ви докладвах в 

предходната част на заседанието. От проверката, която направих на 

интернет страницата н РИК – Пловдив, установих, че сигналът е 

заведен в публичния регистър на жалбите и сигналите на РИК на 

16 март, като предмет е посочен злоупотреба с лични данни. Няма 

свикано заседание на РИК – Пловдив, която последно е заседавала 

на 9 март, поради което ви предлагам да изпратим писмо, с което да 

укажем на РИК незабавно да се събере на заседание, за да разгледа 

искането на Д. К. да бъде заличен от листата на коалиция 

„Неутрална България“ и едновременно с това, тъй като изпращаме 

копие до подателя на сигнала, да го информираме, че той е 

регистриран и като кандидат за народен представител от същата 

коалиция в РИК – 24, София. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 
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В тази точка със следващ доклад – госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на 15 март ви 

докладвах за запознаване информация, изготвена относно условията, 

които ползва Централната избирателна комисия към момента по 

договора с А1, както и информация по предложенията съгласно 

офертите, получени в ЦИК от другите мобилни оператори заедно с 

А1. 

С докладна записка – вх. № ЦИК-09-89/16.03.2023 г., 

разпределена на 17 март, представям на вниманието ви отново 

същата информация заедно с проекти на писма до мобилните 

оператори с искане да получим информация относно възможностите 

за получаване на допълнителни преференции, както са изготвени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения? 

Моля да гласуваме. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С вх. № НС-03-59/17.03.2023 г. сме 

получили по искане от директора на дирекция „Администрация“ от 

началник-отдел „Регионална политика“ в Администрацията на 

Министерския съвет информация в табличен вид относно 

техническите екипи по области за съответните изборни район. 

Докладвам го за сведение. 

Колеги, във връзка с изпратено писмо от 10 март на ЦИК до 

Администрацията на Министерския съвет с искане и предложение 

във връзка с доставката на ролките със специализирана хартия за 

машинно гласуване – за запознаване ви докладвам, информация, 

качена във вътрешната мрежа, свързана с определянето на брой 

ролки със специализирана хартия по изборни райони. Има и справка 
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както за броя на секциите с машинно гласуване по общини и 

изборни райони, така и предложение относно необходимия брой без 

допълнителен резерв към настоящия момент. 

Писмо от директора на дирекция „Парламентарна 

канцелария“ в отговор на нашето писмо до тях за предоставяне на 

информация относно лицата, които ще подпомагат дейността на 

Централната избирателна комисия към изборния ден, с посочени 

дейности, които ще изпълняват в съответния период – за обобщаване 

и представяне на обобщената справка на ЦИК, както и изготвяне на 

проекти на договори. 

Писмо с вх. № НС-15-156/17.03.2023 г. – от РИК – 

Кюстендил, сме получили примерен обучителен протокол на 

секционна избирателна комисия (Приложение № 82-НС-хм) за 

гласуване с хартия и машина. Протоколът е разработен от районната 

избирателна комисия, като са попълнени примерни данни, за да 

може да послужи при обучението на секционните избирателни 

комисия. Въпросът, който се поставя, е дали може да се размножи от 

самите общини и да се предостави на секционните избирателни 

комисии, както и разбира се, да бъдат раздавани по време на 

обученията, за да бъде в помощ на секционните избирателни 

комисии. Докладвам ви цялата преписка за запознаване. Успях да 

прегледам и попълнените данни. Коректно са попълнени всички 

точки от протокола.  

На този етап не правя конкретно предложение до районната 

избирателна комисия с оглед на това, че в ЦИК също се готви 

обучителен протокол, който ще се публикува на страницата на 

Централната избирателна комисия. 

Помолих някои колеги да прегледат протокола – господин 

Войнов и господин Георгиев, нямат  бележки.  

Моля за запознаване и може би на следващо заседание да 

отговорим на районната избирателна комисия. 

Докладна записка с вх. № ЦИК-09-92/17.03.2023 г. във връзка 

с кореспонденция с господин         Д.       Т., който на 2 март 2023 г. 
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ни пише, че иска информация в машинно четим формат относно 

обхвата по адреси на избирателните секции в област Стара Загора 

във връзка с изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. 

Писмото ни го пише, след като е изпратил искане до ГД ГРАО и от 

ГД ГРАО му е отговорено, че въпросът е извън компетенцията на ГД 

ГРАО.  

„ГД ГРАО не разполага с интересуващата Ви информация. 

Може да отправите въпроса си към ЦИК, които координират 

цялостния изборен процес“. 

Докладвала съм ви писмото за сведение на 2 март, защото 

тази информация, информация, свързана със секции, необходима на 

избирателите, е публикувана на страницата на Централната 

избирателна комисия и тя е получена от ГД ГРАО. 

Господин Т. Т. ни пише отново на 16 март, като отново иска 

информацията, като счита, че тя трябва да бъде предоставена по реда 

за предоставяне на достъп до обществена информация. 

Предоставила съм за събиране на цялата преписка в едно. По този 

повод е представена и докладната записка. 

Колеги, няма да коментирам нищо друго, освен да ви направя 

предложение да изпратим до кметовете на общини в област Стара 

Загора на писмото с копие до лицето. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева 

и Цветозар Томов); против – 3 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Севинч Солакова). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Вх. № ЦИК-09-91/17.03.2023 г. 

докладна записка за одобрение и заплащане на едногодишна 

абонаментна поддръжка на софтуерен модул, финансов контрол. 

Колеги, тава дума за закупуване на софтуерен модул, 

финансов контрол и последващо абонаментно поддържане.  
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Към докладната записка е приложена офертата. Стойността 

на продукта е 168,98 лв. с ДДС за период от 1 април 2023 г. до 

31 март 2024 г. 

Предлагам да одобрим искането за извършване на този 

разход. По § 10-20 „Разходи за външни услуги“ по бюджета на 

Централната избирателна комисия има средства. Приложен е и 

контролен лист за извършване на предварителен финансов контрол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания има ли? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с писмо вх. № НС-

15-155/17.03.2023 г. в отговор на наше писмо с изх. № НС-15-

152/16.03.2023 г., РИК – Смолян, ни уведомява, че не предвижда 

обучение на СИК чрез онлайн платформа. Докладвам ви го за 

сведение, защото не знам какво друго бих могла да предложа. 

С вх. № НС-15-153/16.03.2023 г. РИК – Варна, се обръща към 

ЦИК с предложение по отношение на сътрудниците, които 

подпомагат дейността на районните избирателни комисии към 

изборния ден. Възнагражденията на тези сътрудници са определени 

заедно с възнагражденията на членовете на РИК, на СИК, на 

специалистите, които подпомагат дейността като експерти, 

технически сътрудници за по-дълъг период съгласно Решение 

№ 1586.  

Обръщат внимание, че РИК – Варна, не са назначили 

специалисти – технически сътрудници, към настоящия момент, а 

имат право на това за целия период на работа на районната 

избирателна комисия.  

Опитът на РИК – Варна, е показал, че наемането на 

квалифицирани специалисти и технически сътрудници в изборния 
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ден допринася за по-бързо и правилно отчитане на изборния 

резултат. Обръщат се с искане да бъде дадена възможност да 

увеличат размера на възнаграждението на тези специалисти по реда, 

който е предвиден с Решение № 1694-НС/21.02.2023 г., тоест в 

рамките на предвидени средства за месечно възнаграждение на 

свободните 4 бройки за специалисти – технически сътрудници. 

Докладвам ви писмото за запознаване, за да може да се обсъди на 

работна група. Вярно е, че в тази част в последните години нямаме 

ограничен брой на техническите сътрудници, които да подпомагат 

дейността на районните избирателни комисии, но с оглед на 

конкретните предложения на РИК във Варненски изборен район си 

заслужава да се обмислят различни варианти. 

За запознаване ви докладвам вх. № ЦИК-02-20/13.03.2023 г. 

от главния секретар на Народното събрание с приложен проект на 

споразумения за ползване услугите на бюфета в сградата на 

Народното събрание. Ние, в нашата сграда си имаме друго. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

имате ли доклади в тази точка? 

Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмото от „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3-14, с което ни 

предоставиха подробен опис на информационните активи, изпратени 

на Централната избирателна комисия. В тази връзка съм подготвил 

приемо-предавателен протокол, с който да предаден на БИМ всички 

активи, които докладвах по-рано. Приемо-предавателният протокол 

е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по така 

изготвения приемо-предавателен протокол има ли изказвания? 

Има ли предложения по текста? 

Ако няма предложения, подлагам на гласуване 

предоставянето на описаните машини и документи в този приемо-

предавателен протокол на представители на Министерството на 
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електронното управление като за Централната избирателна комисия 

да подпишат протокола колегите Войнов, Георгиев и Димитров. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч 

Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам с приемо-

предавателен протокол да предадем и на Българския институт по 

метрология двете машини, определени със съответните номера за 

тях заедно с два комплекта смарткарти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч 

Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, предлагам да напишем писма до 

Министерството на електронното управление и до Българския 

институт по метрология, с което да ги уведомим, че ще им предадем 

с приемо-предавателен протокол посочените активи.  

Предлагам утре, в 14,30 ч. да им предадем активите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева 

и Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-13-

12/17.03.2023 г. С него молят за нашето съдействие в спешен 
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порядък да им бъдат изпратени имената и контактите на 

техническите лица, представители на „Сиела Норма“ АД, на които 

ще бъде възложена поддръжката на машините в избирателните 

секции извън страната. 

В тази връзка предлагам да изпратим писмо на „Сиела 

Норма“ АД, с което приложено да им изпратим писмото от 

Министерството на външните работи и да ги уведомим, че следва в 

спешен порядък да ни изпратят имената и контактите на 

техническите лица, на които ще бъде възложена поддръжката на 

СУЕМГ в избирателните секции извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

да изискаме от „Сиела Норма“ АД данните за техническите лица има 

ли предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-11-38/17.03.2023 г. Писмото е от коалиция „Продължаваме 

промяната – Демократична България“, и с него коментират 

решението на Централната избирателна комисия, че в края на 

изборния ден машината за гласуване ще отпечатва финален отчет, в 

който ще присъства само броят на гласувалите с машина, без 

информация за подадените гласове по партии и преференции. 

В писмото подробно мотивират защо това решение според 

тях не е правилно. Накрая предлагат, цитирам: да бъде добавено към 

техническата спецификация на процедурата изискването в 

разпечатаната от СУЕМГ информация да се съдържат всички 

реквизити на така наречения машинен протокол. Докладвам писмото 

за запознаване и за обсъждане на отговора. 

Постъпило е писмо от ДАНС с вх. № НС-04-02-103-1. С него 

ни уведомяват за извършена проверка по списък с лица, предоставен 
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от „Сиела Норма“ АД, като за четири лица считат за 

нецелесъобразно да им се възлагат дейности с машини за гласуване. 

Докладвам писмото за сведение и за съобразяване при вземане на 

решение за достъп в склада на техниците на „Сиела Норма“ АД. 

Постъпило е писмо от експертите към ЦИК с вх. № НС-23-

75/16.03.2023 г. във връзка с изработване на плана по чл. 213б, ал. 3 

от Изборния кодекс и с него са посочили какво им е необходимо. 

Тъй като все още не са комплектувани всички необходими 

информационни активи, засега докладвам писмото за запознаване. 

Постъпило е писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3-

13/16.03.2023 г. С него ни изпращат редактирано ръководство за 

членовете на СИК. Тъй като е доста дълго ръководството, докладвам 

го на тази етап за запознаване. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо от председателя на 

Управителния съвет на Българския институт за стандартизация с вх. 

№ НС-23-74. Писмото е във връзка със срещата, която се проведе на 

14 март с участието на Централната избирателна комисия, МЕУ, 

БИМ и БИС. 

В писмото се коментира терминът „представителна извадка“ 

и как тя е определена. В тази връзка ни изпращат стандарт БДС EN 

ISO/IES 17067 и моли членовете на ЦИК да прочетат т. 5.3.2 от 

стандарта, където е посочено как се определя представителната 

извадка. Докладвам го за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не знам жанра на това писмо какво се 

иска в него в пълния му текст. Добре е, когато има диспути по 

определен тип уточняване на понятия, да се обаждат тъкмо-когато се 

води този диспут, а не след три-четири дни в някакви неясни писма 

и да питат откъде се черпели данни и източници за това що е 

„представителна извадка“. 

Само едно ще кажа: има разлика между думи, термини и 

понятия. Ако в БДС и така нататък документ се използва един 
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термин, в дискусията ставаше въпрос за термин от статистиката. Ако 

ме питат откъде черпя твърдения, за които ставаше въпрос, аз мога 

да кажа, първият срещнат учебник по статистика – описателна 

статистика, извадки, формули за определяне на извадки, 

включително и методи. 

Също така, също благодаря за запознаване на текста и ви 

предлагам обаче да обърнете внимание не само на т. 5.3.2, а на целия 

документ и ще видите, че схемите не са само вид 1а, както е в 

методиката на трите институции, а има и едни схеми вид 1б, схема 

вид 2. Примерно за схема вид 1б е 100%.  

Освен това, тъкмо в тази схема вид 1а се говори за извадка, а 

не за представителна извадка. 

Освен това „разработването на схеми за сертификация на 

продукти, включително и за сертифициране е този документ. Но се 

казва, че може да се прилага и за удостоверяване на съответствие, се 

разработват от органа, който сертифицира съответно удостоверява. 

Дискусията беше тъкмо за това кой определя обема на тази 

извадка. В методиката се счита, че трябва да я определя ЦИК, на 

което тъкмо става този проблем. Това е. 

Опитваше се да се прехвърли отговорността към ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Както обикновено, всичко, свързано с 

много важни въпроси, минават към 19.00 ч. за много кратко време. 

Голяма част от колегите вече са изгубили търпение, друга част – 

изобщо не искат да слушат, защото решенията вече са взети, както 

може би наистина е така. 

Искам само да обърна внимание, че целият процес по 

удостоверяване, е част от машинното гласуване, където основният 

проблем се явява дефицита на доверие. Основните цели в документа, 

който е приложен към това писмо, с поздрави от господин Буров, са 

да се създаде доверие за всички заинтересовани лица, а това, както 
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виждаме, не само че не се възприема от страна на трите институции,  

а напротив, продължава да се неглижира. 

Обръщам внимание, че Централната избирателна комисия не 

прави нищо по отношение на гарантиране сигурността в машинното 

гласуване. Продължава да стои далеч от въпроса за създаване на 

сигурност. Изчаква търпеливо отговор да се получи за доставката на 

хартия от 10 март, без да предприеме каквото и да е действие. 

Продължава да мълчи, когато знае, че МЕУ ползва външни лица с 

цел създаване на доверие – не знам как, в кои части на гражданското 

общество, кое гражданско общество, не знам. Привлича външни 

лица, за които не се извършва никаква проверка. Никаква проверка! 

Централната избирателна комисия дори не задава въпрос: кои 

са тези лица, на какво основание участват в процеса по 

удостоверяване, може ли да бъдат изпратени и предоставени данни 

за тях на ЦИК, за да може да бъде извършена проверка? Така че, 

трите институции нека да се вземат на сериозно, да не разчитат на 

декларациите,  предоставени от изпълнителя, а да направят така, че 

обществото да има доверие в процеса по удостоверяване. Иначе, 

всички знаем, че удостоверяване в действителност няма! Няма как 

проверка на 4 машини да ми създаде доверие в машините, с които се 

гласува. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз съм леко озадачен от това писмо. 

Представителна, или случайна извадка са термини – синоними. Това 

е условието, на което трябва да отговаря една извадка от една 

съвкупност, за да може да бъде представителна, тоест, за да може 

въз основа на извадковите данни да правим изводи за цялата 

съвкупност. 

В случая решаващият фактор е обемът на извадката и по-

скоро отношението между обема на извадката и генералната 

съвкупност. Би могло да бъде изчислена стохастичната точност, 

респективно размера на случайната грешка на извадката. 
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Изключително несериозно е да се говори, че с няколко машини ние 

можем да получим данни, които да екстраполираме върху цялата 

съвкупност. Минималният обем, ще го кажа малко напосоки, но това 

може да бъде изчислено съвсем точно, при който можем да получим 

представителни данни, които да ни позволят такава екстраполация, е 

от порядъка на 50. Ако не можем да го направим, няма да имаме 

представителни данни, които да ни позволят да направим такава 

екстраполация.  

Твърденията в т. 5.3.2 се отнасят до това, че, ако една извадка 

е представителна, то ние можем да отнесем данните от нея към 

следващите бройки на производството. Нито дума не се казва за 

необходимия обем, за да могат да се направят такива изводи. Поради 

това ми изглежда, как да кажа, ще употребя меки думи, но доста 

повърхностен този опит Комисията да бъде убедена, че разсъждава в 

погрешна посока. Не личи особена компетентност на автора на това 

писание върху този проблем, който е стандартен проблем от обща 

теория на статистиката и не е нужно да откриваме колелото, за да се 

ориентираме за какво става дума. Благодаря. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само едно изречение да добавя. 

Ако влезете в интернет, ще напишете „размер на извадката“, ще 

напишете генералната съвкупност и ще получите числото. То винаги 

ще бъде много голямо и колкото по-точно искате да оцените, 

толкова по-голяма трябва да бъде извадката. Само да кажа нещо – 

тук се тества образец, и това е нещо различно. За този образец се 

предполага, че няколко от изделията могат да бъдат представителни. 

(Реплики.) Ако трябва да бъдем съвсем точни за висока степен на 

достоверност, броят надхвърля 300. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други изказвания? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

община Панагюрище с вх. № НС-06-68. С него ни обръщат 

внимание, че в Приложение № 3 от Методическите указания за СИК 

с машинно гласуване е допусната техническа грешка. Аз проверих, 

действително е допусната техническа грешка – сгрешен е номерът 
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на договора. Докладвам го за сведение и за запознаване, като може 

би ще трябва да подготвя проект на решение за поправка на 

техническа грешка. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо от ГД „Жандармерия“ с 

вх. № НС-04-02-107. С него ни уведомяват, че са създали 

необходимата организация за допускане на посочените от нас лица 

от „Карго-партнер“, които да работят в склада. Докладвам писмото 

за сведение. 

Последното писмо засега е от    Б.          Б. с вх. № НС-22-160. 

С него изразява мнението си относно методическите указания 

за СИК. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

доклади в точка четвърта: Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № 

НС-10-29/17.03.2023 г. от          В.            А.         А., председател 

на ПП „Народна партия истината и само истината“, кандидат за 

депутат от 19 МИР – Русе е 25 МИР – София, относно Решение 

№ 1763-НС/14.03.2023 г.  

Уважаеми колеги, с това решение по сигнал на СЕМ 

Централната избирателна комисия взе решение да упълномощи 

председателят на ЦИК да състави акт срещу господин В.         А.       

А. за нарушение на добрите нрави по чл. 183, ал. 4 от 

Изборния кодекс. 

Жалбата е качена във вътрешната мрежа. 

Изразявам становище, тъй като тази жалба е срещу решение, 

с което се инициира започване на административно-наказателно 

производство, тоест решението, което се обжалва е етап от това 

административно наказателно производство.  

Предлагам с протоколно решение да оставим без разглеждане 

и същата да бъде приобщена към административно-наказателната 

преписка или за сведение. 
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Господин А.  желае – „след всичко изложено от мен, искам да 

отмените вашето решение, което е осъществено под натиск и не 

отговаря на обективната действителност и истина.“ 

Колеги, предлагам, тъй като жалбата е срещу решение, с 

което се започва административно-наказателното производство и 

същото решение подлежи на отделно обжалване съгласно 

практиката на административните съдилища, предлагам да остане за 

сведение и тази жалба да се приобщи към административно-

наказателната преписка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други 

предложения? Ще се приобщи към административно-наказателната 

преписка. 

Колеги, в точка: Доклади по дела, жалби и сигнали кой има за 

днес доклад? 

Господин Баханов, продължете с Вашия проект на решение в 

точка шеста. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папката с мои инициали е качен проект на решение относно 

регистрация на „Алфа Рисърч” ООД като агенция, която ще 

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

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е заявление с вх. № 2 от 16.03.2023 г. от „Алфа 

Рисърч” ООД, представлявано от Геновева Никова Петрова, чрез 

пълномощника Павел Александров Вълчев, за регистрация като 

агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в 

изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. 

Към заявлението (Приложение № 40-НС от изборните книжа) 

са приложени следните документи, а именно удостоверение за 

актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията – 

Търговски регистър, и Регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел, удостоверяващи вписаните обстоятелства по 

партидата на „Алфа Рисърч“ ООД; пълномощно от Геновева Никова 
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Петрова в полза на Павел Александров Вълчев; инструкция 

(методика) за извършване на проучване „на изхода“ (exit-poll) в 

изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); списъци, съдържащи 

имената, единния граждански номер на 280 анкетьори, както и 

номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява 

анкетирането, като списъците са представени и на технически 

носител; кратка презентация на опита на дружеството за провеждане 

на социологически проучвания „на изхода“ (exit-poll). 

От извършената проверка на лицата, предложени за 

регистрация като анкетьори, се установява, че 280 лица отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 1743-НС от 

08.03.2023 г.  

Предвид изложеното и на основание разпоредбите на 

Изборния кодекс и наше Решение № 1743-НС/08.03.2023 г. 

предлагам Централната избирателна комисия да вземе решение, с 

което да регистрира, на първо място, „Алфа Рисърч“ ООД с посочен 

ЕИК, като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Да регистрира като анкетьори предложените от агенцията 

28 упълномощени лица съгласно списък, приложен към настоящото 

решение и на същите да се издадат удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Решението е № 1790-НС/17.03.2023 г. 

 

Продължаваме с точка първа: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 
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Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Представям проект с номер 1762 

относно регистрация на наблюдатели от сдружение „Зона за 

трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“.  

Постъпило е заявление с вх. № 3-3/17.03.2023 г. от 

сдружението.  

Към заявлението са приложени: пълномощно в полза на 

Александър Чанков; пълномощно също от представляващия в полза 

на едно лице, което да бъде регистрирано като представител на 

сдружението като наблюдател за страната; списък с имената и 

единния граждански номер на изрично упълномощеното от 

сдружението лице. 

В заявлението и в списъка е предложено 1 лице за 

регистрация като наблюдатели в страната. 

От извършената проверка се установява, че към датата на 

регистрацията лицето отговаря на изискванията на Изборния кодекс. 

Предлагам Централната избирателна комисия да регистрира 

като наблюдател в страната един упълномощен представител на 

сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна 

мисия България“, както следва. 

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, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1791-НС/17.03.2023 г. 

Продължаваме с точка втора: Гласуване извън страната. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, представям ви два 

проекта, които обсъждахме на работно заседание. Ще започна с 

това, бе бележките и корекциите от обсъждането са нанесени в 

актуализираните варианти, които представям на вашето внимание. 
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Първо, редът за приемане на документи от временен 

комуникационен пункт е качен – втори уърдовски файл отгоре 

надолу в моя папка във вътрешната мрежа с добавка „fin“ накрая от 

финал. 

Обособени са пет раздела в този проект – „Общи положения“, 

„Предизборен ден“, „Изборен ден“, „Движение на документите от 

ЦИК към ВКП“ и „Движение на документите и технически носители 

при обработка на протоколите“.  

Мисля, че всички сме го чели, и ако има бележки, моля да 

споделите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на реда за приемане на документи от секционните избирателни 

комисии извън страната във ВКП, които бяха обсъдени и в работна 

група, имате ли изказвания? Няма. 

Моля, с протоколно решение да ги одобрим. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

Колеги, предлагам ви този ред, който току-що утвърдихме с 

наше протоколно решение, да бъде изпратен на „Информационно 

обслужване“ АД и на ДАНС. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

Сега това, което представи докладчикът – проектите на 

разписки и забележки за секциите за гласуване извън страната, в 

които се гласува с хартиени бюлетини, както и за секциите, където 

ще се гласува както с хартиени бюлетини, така и с машини за 

гласуване. 

Имате ли предложения по тях? Няма. 

Подлагам на гласуване тяхното одобрение. 
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

Сега ви предлагам одобрените забележки и разписки – общо 

четири броя, които току-що одобрихме с наше решение, да бъдат 

изпратени във връзка с дейността на временния комуникационен 

пункт към Централната избирателна комисия за обработка на 

резултатите от гласуването извън страната в изборите на 2 април 

2023 г. до Държавна агенция „Национална сигурност“ с копие до 

постоянния секретар на Министерството на външните работи и до 

работна група „Избори“. 

Подлагам на гласуване изпращането до председателя на 

ДАНС с копие до постоянния секретар на МВнР, ръководител на 

работна група „Избори“. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

Колеги, има ли други доклади? Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре, 

18 март 2023 г., от 16,00 ч. 

 (Закрито в 19,45 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

Стенографи: 

Красимира Николова 

Стефка Аличкова 


