
 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 335 

 

На 20 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

2. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Димитър Димитров, Росица 

Матева, Елка Стоянова 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Димитър Димитров, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева 

4. Гласуване извън страната. 

Докладват: Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Цветозар Томов 

5. Проект на решение за назначаване съставите на 

секционните избирателни комисии извън страната. 

Докладва: Елка Стоянова 

6. Регистрация на анкетьори от „Галът Интернешънъл Болкан“ 

– допълнителна регистрация. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Красимир Ципов. 

 

Заседанието бе открито в 10,50 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия. 

*  * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Дванайсет членове сме в залата – имаме кворум.  

Поради отпуск отсъства колегата Красимир Ципов. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Медийни пакети с докладчик господин Димитър Димитров. 

2. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчици – госпожа 

Росица Матева и госпожа Елка Стоянова. 

3. Доклади по административни преписки. Докладчици – 

госпожа Росица Матева, господин Емил Войнов, господин Димитър 

Димитров, госпожа Елка Стоянова, госпожа Севинч Солакова и аз 

имам доклади в тази точка. 

4. Гласуване извън страната. Докладчици – господин 

Цветозар Томов и госпожа Елка Стоянова. 

Имате ли предложения по дневния ред? 

Госпожо Ганчева? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В „Административни преписки“ да 

ме включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Георгиев? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: И мен. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И мен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 
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ви точка пета да бъде: Проект на решение за назначаване съставите 

на секционните избирателни комисии извън страната с докладчик – 

госпожо Стоянова, Вие ли ще бъдете докладчик? Докладчик – 

колегата Елка Стоянова. 

Колеги, ако няма други предложения, моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към точка четвърта: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

С по-спешен доклад, госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, подготвила съм 

писмо до „Информационно обслужване“ АД за извършване на 

проверка на постъпилите в събота, неделя и тази сутрин 

предложения от партии и коалиции за съставяне на секционни 

избирателни комисии извън страната, поради което Ви моля да 

приемем решение, с което те се изпращат на „Информационно 

обслужване“ АД. Може би до секунда ще бъде качено писмото.  

Същото е по отношение на вх. №№ НС-10-30/1 и НС-10-30/2 

– две писма от ПП ДПС – вх. № НС-10-24/4 и вх. № НС-10-24/5 – от 

„Възраждане“, вх. № НС-10-33 и вх. № НС-10-33/1 – две писма от 

ДБ и вх. № НС-10-34 от 20 март от „Продължаваме промяната“.  

Това са входящите номера, които следва да бъдат изпратени 

за проверка на „Информационно обслужване“ АД.  

Моля за протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще допълня 

колегата Стоянова, тъй като току-що постъпиха предложения за 

промяна – вх. № НС-10-30/3 от 20 март 2023 г. и вх. № НС-10-24/6, 

също от 20 март 2023 г. Едното е от „БСП за България“, а другото е 

от коалиция „Български възход“.  
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Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – 1 (Севинч Солакова). 

 

Преминаваме към точка първа: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, с вх. № НС-118 от 17 март 2023 г. е постъпило 

запитване от WebGround в Actualno.com за нейния пакет на НДСВ, 

стойността на запитването е 3240 лв. с ДДС. Тази сума все още е 

налична в пакета на партията. Предлагам до одобрим и отговорим 

положително на запитването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Запитването беше само едно, 

договорите са малко повече. 

„Клуб Зебра Медия“ и партия НДСВ са сключили договор за 

медийни услуги на стойност 3600 лв. Имаме медиен план, приложен 

към договора. Сумата е налична. Можем да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор е отново на 

същата партия – НДСВ, този път е сключен с Off Media. Имаме 

медиен план. Общата стойност на договора е 3600 лв. с ДДС. 

Входящият № НС-24-120 от 17 март 2023 г.  

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И последният за днес договор, 

който предлагам да одобрим, е с вх. № НС-24-117, сключен между 

коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“ и „Фреш Радио Груп“. Има медиен 

план, разписан за отделните радиа в тази група. Общата стойност на 

договора е 6 775,02 лв.  

Предлагам да одобрим този договор, има такава наличност в 

този медиен пакет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Продължаваме с точка трета от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колеги, аз ще Ви докладвам едно писмо от „Информационно 

обслужване“ АД. С вх. № НС-00-112 от 20 март 2023 г. сме 

получили макети на инструкциите за тест и реално излъчване. Това 

са инструкциите, предназначени за секционните избирателни 

комисии във връзка с видеонаблюдението. Както знаем, едната е 

предвидена за предизборния ден, а другата – за изборния ден, и 

поради обстоятелството, че от днес започват обученията на 

секционните избирателни комисии, ви предлагам да вземем решение 

да изпратим инструкциите на всички районни избирателни комисии, 

на които да укажем, че следва да запознаят с тях членовете на 

секционните избирателни комисии по време на обучението и да 

бъдат публикувани. Всъщност до районните избирателни комисии 

ще ги изпратим само с указание да ги използват за целите на 

обучението.  

Също така да изпратим на „Информационно обслужване“ АД 

писмо тези инструкции за тест и за реално видеонаблюдение да 

бъдат публикувани на страницата на Централната избирателна 

комисия и на страниците на районните избирателни комисии, като 

тези инструкции се публикуват на интернет страницата на ЦИК в 

рубрика „Методически указания“.  

Имате ли други предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Продължаваме с точка втора от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпила жалба от коалиция „Продължаваме промяната – 

Демократична България“ чрез адвокат                 М.            Б. срещу 

Решение на Централната избирателна комисия № 1786-НС от 

16 март 2023 г. Тя е до Върховния административен съд, докладвам 

я за сведение.  

Преписката е комплектувана и след подписването й от 

председател и секретар ще бъде внесена във Върховния 

административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам към преписката да се добави и 

постановеното Решение № 97-НС от 17 март 2023 г. на ОИК – 

Благоевград, които междувременно са ги назначили. ОИК – 

Благоевград се е произнесъл и е назначил въпросните „притче во 

язицех“, община Сатовча. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов, 

заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, понеже разгледах 

цялата преписка, видях и жалбата – не знам как ще приеме ЦИК, 

дали да изразим становище относно редовността на пълномощното 

на лицето, което обжалва, защото видно от пълномощното на 

същото е, че то е преупълномощено от друго лице и в него не пише 

изрично, че може да обжалва решението на ЦИК. Има обжалване на 

решение на РИК, на СИК, но независимо от това, че най-отгоре е 

написано, че може да се тълкува разширително в полза на 

оправомощеното лице, ние нямаме изрично упълномощаване да 

обжалва решенията на ЦИК, само са посочени РИК и СИК. 

РОСИЦА МАТЕВА: В крайна сметка Върховният съд може 

да им даде указание да преподпишат жалбата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз също си мислех дали не е добре да 

изразим становище, но колегата Чаушев предложи да изпратим и 

приложим решението на РИК – Благоевград. Нашето решение е 

изпълнено и в този смисъл по допустимостта следва да се произнесе 

наистина Върховният административен съд. Защото налице е вече 

решение за назначаване на поименните състави на СИК в община 

Сатовча от РИК – Благоевград. 

РОСИЦА МАТЕВА: Той го предложи и аз си го записвам. 

Решение за назначаване съставите на СИК е то – в община 

Сатовча, Решение от 17 март 2023 г. № 97-НС. Гледам го в момента 

на страницата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не само като приложение, а като 

становище по допустимостта. 

РОСИЦА МАТЕВА: Сега за пълномощното ще пишем ли 

нещо? Аз го видях, прав си, че не пише изрично да обжалват 

решения на ЦИК. Но в крайна сметка съдът е длъжен да прецени и 

ако следва, да остави без движение. Това е Върховен съд, няма как 

да не обърне внимание. (Реплика.) Добре, ще им върна писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви още една 

преписка, която ми донесоха току-що – вх. № НС-08-47/2 от 20 март 

2023 г.  

От Административен съд – София-град, ни изпращат 

съобщение по адм. дело № 2210/2023 г. с приложен препис от 

касационна жалба от 13 март 2023 г. за отговор в срок от 24 часа от 

получаване на съобщението. 

Тази касационна жалба е от           Е.          Б.        К. срещу 

Решение № 1571 от 10 март 2023 г. на Административен съд – 

София-град. Докладвам го за запознаване и ще предоставя на 

юрисконсултите евентуално да се подготви отговор на касационната 

жалба. Това е за момента в тази точка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ 

докладчик – госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в папка от 17-ти с мои инициали 

ви докладвам вх. № НС-22-157, което е жалба срещу Решение № 83-

НС от 13 март 2023 г. на РИК – Пазарджик.  

Жалбата е подадена от лице, което оспорва решението в 

цялост, по същество и като незаконосъобразно. Тъй като с 

решението се установява по сигнал за нарушение на Изборния 

кодекс, с това решение Районната избирателна комисия в Изборен 

район – Пазарджик, е постановила установяване на нарушение по 

отношение на няколко лица, включително е постановила 

предварително изпълнение на решението.  

По същество казусът, считам, че въобще не би следвало да 

бъде разглеждан. А жалбата, подадена от въпросното лице, е 

недопустима на две самостоятелни основания. От една страна, той 

изобщо няма правен интерес да подава такава, тъй като не е сред 

кръга на лицата, които са посочени в диспозитива на решението на 

РИК – Пазарджик, но от друга страна, се явява и недопустима. 

Такава е и безпротиворечивата практика на съдилищата в България, 

включително административните, включително и на Върховен, тъй 

като решението представлява част от процедура, която тепърва ще 

бъде развита по реда на Закона за административните нарушения и 

наказания. В този смисъл е предложението, което правя пред 

Комисията. 

Проектният номер е 1758 и е по вх. № НС-22-157. Самата 

жалба е с вх. № НС-22-157, а проектният номер на решението, с 

което предлагам същата да бъде оставена без разглеждане като 

недопустима, е в проектен № 1758. 

Моля да се запознаете с решението и ако нямате бележки, да 

го подложим на гласуване. 

Следва да отбележа, че по отношение на това решение в 

частта, която РИК е постановила предварително изпълнение, има 

самостоятелно обжалване от лицето, което е жалбоподател по 
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настоящата жалба пред нас, пред Административен съд – 

Пазарджик, като е твърдял, че незаконосъобразно РИК е 

постановила предварително изпълнение. Там има определение на 

съда, той го прилага към своята жалба и държи да се позове на него.  

Обсъждам го в решението, в определението, което също е 

приложено към жалбата и може да бъде видяно. В мотивната част 

съдът е обсъдил възражението, че постановяването на 

предварително изпълнение не би следвало да намира място в 

решението на районната избирателна комисия, тъй като 

задължението на кметовете произтича от закона – да премахват 

материалите. От друга страна, съдът се произнася по отношение на 

допустимостта на жалбата на това лице при оспорване на акта. 

Въпреки че приема, че жалбата е недопустима, съдът я отменя в т. 7 

на Решение № 83 на РИК – Пазарджик, предварителното 

изпълнение. В останалата част това определение не засяга жалбата. 

Пред нас лицето оспорва, включително по същество. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по така представения проект на решение с 

проектен № 1758. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

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

против – няма. 

Решението е № 1799-НС/20.03.2023 г.. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Малко по-късно ще продължа с 

докладите си в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте в 

точка трета, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

подготовката на доверено изграждане за настоящите избори за 

народни представители предлагам да вземем протоколно решение да 

извадим от касата лаптоп, сериен № FM81QL3, на който беше 
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извършено доверено изграждане за изборите на 2 октомври 2022 г. и 

да предадем лаптопа и един твърд диск на експертите към 

Централната избирателна комисия      З.           М. и   Г.     Б., за да 

прехвърлят информацията върху твърдия диск в сградата на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения?  

Моля за протоколно решение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

изработването на плана по чл. 213в, ал. 3 от Изборния кодекс 

предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД, с което искаме 

да ни предадат информационни активи, необходими за изготвянето 

на плана. Проектът на писмо е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания или предложения по писмото. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, моля да погледнете писмо с проектен № 6290. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с писмото от 

Министерството на електронното управление, вх. № НС-04-42, което 

докладвахме в предходно заседание за запознаване, предлагам да 

изпратим писмо до министерството, в което да ги уведомим по 

тяхното искане за предоставяне на избирателни кутии и носене на 

бюлетините. Предложението за писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания и предложения по текста?  
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Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Любомир Георгиев). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Във връзка с извършена проверка от МВР и 

ДАНС на списъка с лица на „Сиела Норма“ АД – вх. № НС-04-02-

102 и № НС-04-02-103/1, предлагам да изпратим писмо до ГД 

„Жандармерия“ с копие до „Сиела Норма“ АД, с което да им укажем 

да бъдат допуснати до склада на „Карго-партнер“ лицата в списъка, 

с изключение на 6 лица, които са посочени, а също да дадем 

разрешение да внесат 25 броя лаптопи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев Севинч 

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

Продължаваме с точка втора – госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря Ви. Колеги, в тази точка 

докладвам проектен № 1761. Това е проект на решение по постъпили 

четири броя жалби, за които предлагам същите да бъдат обединени и 

разгледани в едно, доколкото правата и задълженията на 

жалбоподателите от оспорения акт произтичат от едно и също 

фактическо състояние, относно тях е компетентен един и същи 

административен орган, обжалваният акт е един и същи. Затова ви 

предлагам да бъдат разгледани заедно. Това са жалби с вх. № НС-15-

151 срещу решение № 83-Нс с жалбоподател В.    Р., № 15-151/1 от 

К.                Т. срещу Решение № 83. Същият номер с индекс 2 от      

Х. Б.  срещу същото решение на РИК – Пазарджик, и № 15-151/3 

срещу същото решение от          Р.               Л.        Затова предлагам 

проект на решение с общ диспозитив. 



13 

Тъй като обстоятелствата са същите, както по предходната 

жалба, само да кажа, че Решение № 83-НС е такова, което 

установява нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 от Изборния 

кодекс и тъй като по същността си представлява решение, което е 

част от процедура по налагане на административно наказания на 

лица, извършили административни нарушения в хода на изборния 

процес, го поставя в категорията на актове, които не подлежат на 

самостоятелно обжалване. В този случай е приложима 

безпротиворечивата практика на административните съдилища от 

страната и на Върховния административен съд, поради което Ви 

предлагам да бъдат оставени без разглеждане като недопустими 

предвид характера на акта, който се обжалва. Жалбите са с вх. №№ 

НС-15-151; НС-15-151/1; НС-15-151/2 и НС-15-151/3. Това е 

предложението ми за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по така представения проект № 1761?  

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, Росица 

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

против – няма. 

Решението е с № 1800-НС/20.03.2023 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Последният ми доклад в тази точка е 

сигнал с вх. № НС-22-170 от 19 март 2023 г. Можете да го намерите 

в моята папка. Същият касае твърдение за извършване на нарушение 

на Изборния кодекс с териториален обхват община Септември, 

който попада в правомощията на РИК 13 – Пазарджик. Вх. № НС-

22-170 от 19 март 2023 г. Предлагам да бъде препратен по 

компетентност на районната избирателна комисия. Моля за 

протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Господин Димитров, заповядайте в точка втора. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, имаме сигнал от СЕМ, който се отнася до това, че 

„Дарик радио“ на съответната дата не е спазило чл. 205, ал. 5 от 

Изборния кодекс, който задължава доставчиците на медийни услуги 

при всяко огласяване на резултати и допитвания или проучвания по 

повод изборите да съдържа информация за възложителя, 

параметрите на допитването и източниците за финансиране. Има 

линк към запис от 16 март 2023 г.  

Предлагам – аз не съм го подготвил, едно писмо, с което да 

предупредим „Дарик радио“, че са длъжни да спазват изискването на 

чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс. Досега не сме им обръщали 

внимание, не сме им писали писмо. Вх. № 20-59 от 18 март 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 10-32/17.03.2023 г. е 

постъпило възражение от Боян Расате по повод нашето решение, с 

което установяваме нарушение на Изборния кодекс. Съдържанието – 

„обжалване на решение“ се нарича писмото.  

Това, което той изтъква като аргумент, е, че са извадени от 

контекст думите, които е казал. Това е за сведение, тъй като няма да 

разглеждаме обжалване. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Трябва да се приложи към 

административнонаказателната преписка. То не подлежи на 

самостоятелно обжалване. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 10-32/18.03.2023 г. има 

абсолютно същия аргумент към следващото решение № 1772: 

„Думите ми са извадени от контекста, което променя смисъла им“. 

По същия начин – ще бъде приложено към преписката.  

И Съветът за електронни медии – не знам защо ни е 

препратил една жалба, която преди дойде от представителя на 

коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“, по повод на едно тяхно участие на 

14 февруари 2023 г. „Не са спазени журналистически стандарти, 

преднамерено е прекъсване всъщност участието им в този формат“ и 

така нататък. Предлагам за сведение да остане, тъй като и без това е 

адресирано до БНТ.  

РОСИЦА МАТЕВА: И ние сме в копие преди това. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не знам защо на нас са ни го 

препратили – трите сигнала, жалби в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

точка трета: доклади по административни преписки. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви, че РИК 16 – 

Пловдив-град, е взела решение въз основа на писмото, което им 

изпратихме. Разгледала е сигнала на       Д.            С.              К. и е 

взела решение, с което е заличила регистрацията на кандидата от 

кандидатската листа на Коалиция „Неутрална България“  с решение 

№ 58-НС от 18 март 2023 г., така че ви предлагам да укажем с писмо 

на „Информационно обслужване“ АД да бъде отразено това 

заличаване в системата         ….., както на интернет страниците на 

ЦИК и на РИК. Писмото е в папката с моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 
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Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Обществения съвет, вх. № ЦИК-12-17 от 17 март 2023 г., към което е 

приложено писмо с предложение на Обществения съвет, гласувано 

на 14 март 2023 г., както и други предложения, за които се твърди в 

писмото, че са изпращани по-рано. Едното е от 7 март 2023 г., 

другото е от 22 февруари 2023 г.  

В момента го докладвам за запознаване и предлагам, така 

както изисква т. 14.1 от правилата за дейността на Обществения 

съвет – така или иначе сме поканили Обществения съвет да 

присъства днес на симулация на преброяването на бюлетините, 

предлагам член на Обществения съвет да присъства на заседанието в 

следобедната част, за да аргументира предложенията, които са 

направени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ 

докладчик е господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, имам няколко доклада – отзад-напред, тъй като сега 

ми ги донесоха.  

Покана от Централната избирателна комисия на Грузия да се 

участва в наблюдение на изборите от 29 април 2023 г. – за сведение 

и запознаване към днешна дата. Крайният срок на заявяване на 

участие е 28 март 2023 г. Вх. № 07-40 от 20 март 2023 г. 

С вх. № 07-33 членовете на Международния парламентарен 

конгрес отново са изявили желание да бъдат поканени да участват в 

наблюдение на изборите. Предходно писмо имахме със същото 

съдържание, да го препратим на МВнР, както и предишното. В този 

смисъл – за запознаване. 

И един важен доклад. Докладна записка от                       К.               

М.             относно сключване на договор с „Информационно 

обслужване“ АД за възлагане на организацията и технологията на 
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компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването. 

В докладната записка от нас се очаква да изпратим за 

подписване на договора от изпълнителя, от главния счетоводител в 

ЦИК при спазване на процедурата за двоен подпис и осъществяване 

на предварителен контрол за законосъобразност и издаване на 

контролен лист, след което договорът бъде представен за 

подписване от председателя на ЦИК. 

Иначе с Решение № 1767-НС от 15 март 2023 г. сме избрали 

„Информационно обслужване“ АД за Изпълнител на обществената 

поръчка. Уникалният номер на поръчката е 04312-20-230004. Във 

връзка със сключването на договора „Информационно обслужване“ 

АД е представило с вх. № ЦИК-06-7 от 16 март 2023 г. 

необходимите документи по чл. 112 от Закона за обществените 

поръчки, както и банкова гаранция за сумата 226 хил. лв. за 

изпълнение на договора. Банковата гаранция и декларациите и 

удостоверенията отговарят на изискванията. 

Предвид това предложението на директора на дирекция 

„Администрация“ е да се одобри и изпрати за подписване от 

„Информационно обслужване“ АД очакваният проект на договор за 

възлагане на изпълнението на обществената поръчка.  

Цената на изпълнение на договор ще бъде изплатена по §10-

20, като плащането ще се извърши по план-сметката за изборите при 

условията на договора. Контролът да се осъществи от служители от 

администрацията, определени от директора на дирекция 

„Администрация“. Това е докладът ми.  

Предлагам с протоколно решение да одобрим изпращането на 

договора на „Информационно обслужване“ АД, за да го подпишат и 

след като се върне, да преминат процедурите, да бъде предложи на 

председателя, за да подпише този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 
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Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С № ЦИК-07-34/1 от 19 март 

2023 г. ни е изпратена нова порция обновени файлове, свързани с 

инструмента за криптиране. Докладвам ги за сведение. Те ще бъдат 

приобщени към досието на криптографския инструмент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с вх. № 07-037/1 от 18 март 

2023 г. е подновена поканата да участваме в среща на регионалната 

подгрупа, която се занимава с изборна справедливост, по-скоро със 

съдебната практика. Събирането ще бъде на 28 март 2023 г. в Прага, 

ITC е инициатор, организатор. Това е за сведение – не вярвам някой 

на 28-ми да замине на такъв семинар. 

Имам и едно писмо с вх. № НС-11-33 от 16 март 2023 г. То 

заслужава малко по-дълго внимание. Отворено писмо, в което 25-26 

човека са се подписали в един апел да бъде заличена регистрацията 

на ПП ДНСНГ, както тя и да не получава право на публични изяви, 

да няма медиен пакет и прочие неща. Когато имаме малко повече 

свободно време, ще ви представя по-подробно аргументите в тази 

подписка и това отворено писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ 

докладчик госпожа Елка Стоянова – в „Административни 

преписки“.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад наше писмо 

№ НС-22-64 и  последваща кореспонденция. Това е във връзка с 
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молбата на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ да бъде организирано 

събитие за провеждане на симулация на изборен ден. В приложение 

на това писмо ни уведомяват от 12 март 2023 г., че училището има 

готовност с група от около 30 души с ръководител учителят, посочен 

в писмото, да присъстват на такова събитие, като имат готовност за 

24 март в часовия диапазон, който те са посочили, който на нас би 

ни бил удобен. Затова моля за коментари в тази посока. 

Предложението на НПМГ е за 24 март 2023 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, малко по-

късно ще върна на доклад това писмо. 

Следващ докладчик – госпожа Солакова. 

Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с писмо № 00-111 от 20 март 

2023 г. сме получили списъци от „Информационно обслужване“ АД 

за достъп до Изчислителния пункт, за изграждането и за работа в 

него.  

Предлагам ви да изпратим списъка на ДАНС и на МВР за 

извършване на проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С писмо, № 23-86 от 19 март 2023 г., 

О.         С. задава въпрос дали в предизборния ден, в събота, на 

1 април 2023 г. членовете на СИК ще получат възнаграждение при 

получаване на материалите и подреждане на помещението. 

Докладвам Ви го за сведение на този етап. Ще проверя дали нямаме 

отговор в този смисъл.  

С Решение № 1586 Централната избирателна комисия 

определи размерите на възнагражденията на секционните 

избирателни комисии, които имат  ангажименти в предизборния ден, 
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в изборния ден и при предаване на изборните книжа и материали на 

районната избирателна комисия. 

С писмо, № НС-15-157 от 17 март 2023 г. сме получили 

искане от РИК – Добрич, за разрешение да изработят допълнително 

10 броя печати за районната избирателна комисия, необходими за 

подпечатване при предаване на изборните книжа и материали на 

СИК в предизборния и при приемането в районната избирателна 

комисия след изборите. 

Предлагам ви да изпратим писмо до РИК – Добрич, 

разрешение да се изработят допълнително 10 броя печати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка за 

запознаване – вх. № ЦИК-00-94 от 17 март 2023 г., представяне на 

Отчета по политики към 31 декември 2022 г. Изготвен е в 

изпълнение на Закона за държавния бюджет, на Закона за 

публичните финанси, указание на министъра на финансите. 

Изготвени са съответно проекти на писма за изпращане на Сметната 

палата, Народното събрание и министъра на финансите с 

уточнението, че отчетът се публикува и на страницата на 

Централната избирателна комисия. За запознаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписки с 

вх. №№  НС-22-164 от 17 март 2023 г.; № НС-22-171 от 19 март 

2023 г., като те са с поставени въпроси за гласуване извън страната, 
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а отговорите се намират във „Въпроси и отговори“, предвид което 

Ви ги докладвам за сведение и приключване на преписките. 

Докладвам вх. № НС-22-175 от 20 март 2023 г. с поставен 

въпрос от господин Д., който сочи, че живее в Шотландия и 

традиционно гласува в Пърт, но е подал заявление за гласуване в 

Инвърнес и се чуди къде и иска да му дадем адреса на секцията, ако 

изобщо има такава там. 

Колеги, тъй като аз не съм запозната да сме получавали 

адресите на секциите от Министерството на външните работи – 

може и да съм пропуснала, проверих на нашата страница, нямаме 

публикуван линк, както правим традиционно, след като го получим 

към адресите на секциите.  

В случая предлагам да отговорим на господин     Д., че 

секция в град Пърт има, но в град Инвърнес с оглед наше Решение 

№ 1749-НС не е определено това място и предлагам да му 

отговорим, че с адресите на секциите за гласуване извън страната 

може да се запознае на страницата на Министерството на външните 

работи, без да посочваме рубрика и линк, защото считам, че не е 

удачно ние да сочим такава, без да сме известени. Аз просто от 

проверка видях, че ги има заповедите за образуване на 

избирателните секции извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на колегата Ганчева има ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Колеги, в тази точка ще ви докладвам – с вх. № НС-09-78 от 

16 март 2023 г. сме получили заповед от Софийска районна 
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прокуратура за дежурни прокурори и служители от Софийска 

районна прокуратура за предизборния и изборния ден. В моя папка 

от 16 март 2023 г. е заповедта. Докладвам Ви я за сведение и тя ще 

бъде приобщена към всички останали аналогични заповеди, които 

получихме от други държавни органи, свързани с организацията на 

предизборния и изборния ден. 

С вх. № ЦИК-06-3-15/17.03.2023 г. сме получили становище 

за осъществен контрол по чл. 233 от Закона за обществените 

поръчки от Агенцията за обществените поръчки.  

В моя папка от 17 март 2023 г. е становището. Докладвам ви 

го за сведение и ще бъде приложено към досието по обществената 

поръчка. 

С вх. № НС-02-19-1/17.03.2023 г. и № НС-02-23/16.03.2023 г. 

ви докладвам два приемо-предавателни протокола, с които 

директорът на дирекцията „Управление на собствеността“ в 

Народното събрание е предал на директора на дирекция 

„Администрация“ в Централната избирателна комисия ключовете за 

помещенията, които са предоставени на Централната избирателна 

комисия, за ползване във връзка с произвеждане на изборите, 

съгласно наши писмо, изх. № НС-02-15 от 10 март 2023 г. 

Колеги, следващ докладчик е колегата Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам най-напред писмо, вх. № 

НС-23-79 от господин Николай Николов – секретар на секционна 

избирателна комисия със съответния номер. Писмото е във връзка с 

Методическите указания и документи за гласуване като моли, 

цитирам: „да допълните как да се процедира при поява на студенти 

деклариращи, че студентските им книжки са само в електронен вид 

и нямат такива на хартиен носител.“ Докладвам това писмо за 

сведение, тъй като в Методическите указания е подробно е дадено 

това право на гласуване на ученици и студенти, включително в 
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случаите, когато вместо студентски книжки трябва да разполагат със 

съответното удостоверение – в посочения случай. 

Докладвам писмо, вх. № НС-22-166 от 18 март 2023 г. от 

господин            П.          П., който твърди, че в деня на изборите ще 

бъде в друго населено място – какво да направи, за да може да 

гласува там? Оставам го за сведение. Иначе може би по-рано щеше 

да намери отговори в рубриката „Въпроси и отговори“ на 

възможностите за гласуване освен по мястото, в което избирателят е 

вписан в съответния избирателен списък, в общия случай по 

постоянен адрес. 

Следващото писмо е с вх. № НС-04-01-8/9 от 17 март 2023 г. 

и е от Министерството на външните работи, с което е предадена 

молба за организиране на среща на наблюдателите от ПАСЕ с 

Централната избирателна комисия, като е посочено и желаната дата 

и час, а именно 1 април 2023 г. между 13,00 и 14,00 ч. Във връзка с 

горното се моли да уведомим за възможността за провеждане на 

такава среща в посочените дата и час. Докладвам го за запознаване  

и впоследствие Комисията да се произнесе. 

Също така за запознаване докладвам писмо, подписано от 

председателя на Националния статистически институт, иначе с 

вх. № ЦИК-00-112 от 17 март 2023 г.,  като това писмо докладвам за 

запознаване и в него е написано, че е възможно Централната 

избирателна комисия да е сред идентифицираните като институции с 

вероятно наличие на данни и/или информация за провеждане и 

изследвания на съответна тематична област. Очакват от 

Националния статистически институт евентуално и лице за контакт, 

но от посочените възможни индикатори, доколкото аз виждам, има 

един от всичките – дял на гласувалите от населението с право на 

глас, което предполага и публична информация. Така че предлагам 

сега за запознаване и за сведение това писмо и евентуално, ако 
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Комисията реши, да определим лице за контакт във връзка с 

евентуална необходимост за установяване на такъв. 

Следващото писмо е с вх. № НС-22-169 и е от гражданин, 

който се е подписал „С уважение,         С.           М.“. Той е 

коментирал различни начини, свързани с предложението за открито 

и честно гласуване как да става. Представям това писмо за сведение. 

Също така за сведение представям и писмо, вх. № НС-22-176 

от 20 март 2023 г. То е мнение от гражданин. Предлагам го на 

членовете на Комисията за запознаване. В това писмо са изложени 

няколко становища във връзка с гласуването, с видовете 

възможности за избирателя да гласува. Също така е представено и 

копие или по-скоро връзка към един от протоколите, които се 

намират на страницата на Централната избирателна комисия, 

предвидено за резултатите от изборите на първия тур на 

Президентските избори за демонстрация, че може да се случат 

грешки при попълването на тези протоколи. Предлагам го и това 

писмо за сведение. 

Последно за сега в тази точка – представям на Комисията 

писмо с вх. № НС-11-40/20.03.2023 г., с което като приложение е 

изпратено заявление за регистрация на представители на Коалиция 

„Продължаваме промяната – Демократична България“, в процеса на 

удостоверяване. Представени са имената на двама представители и 

предлагам в тази връзка да бъдат регистрирани, записани във 

входящия регистър със съответните представени данни, 

включително и данни за контакти е посочен електронен адрес на 

коалицията. Мисля да се  произнесем с решение за включване в 

регистъра, ако е необходимо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Георгиев, предлагам Ви в следобедната част да вземем решение по 

последния Ви доклад, за да може да се види как ще се публикува 
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регистърът на лицата, които ще заявят да бъдат регистрирани за 

допускане до процеса на удостоверяване по чл. 213а. 

Следващ докладчик  е госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папката на колегата Елка 

Стоянова файл с наименование „Плакат-машина“ предлагам да 

обсъдим съдържанието на графичния дизайн на плаката за гласуване 

с машина. Ние установихме някои несъответствия. Може и за вас 

няколко минути, за да уточним след това какво точно трябва да се 

промени, за да не го връщаме многократно за поправка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с графичния файл.  

Колеги, има ли изказвания, предложения?  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да не произнасям на микрофон 

корекциите. Така, както се уточнихме – ще бъде представен за ново 

одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, като се 

представи с отстранените несъответствия, тогава ще одобряваме 

съдържанието му. 

Заповядайте, госпожо Георгиева в точка трета. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, получили сме писмо от 

кмета на община Костинброд, с което иска разрешение за отваряне 

на запечатано помещение с цел да бъдат подредени там изборните 

книжа и материали и да се създаде възможност за прибиране на 

изборни книжа и материали от предстоящите избори. 

Предлагам Ви да изпратим на кмета на община Костинброд 

писмо, с което да го уведомим, че не е необходимо разрешение от 

Централната избирателна комисия. Достъпът до запечатани 

помещения с цел тяхното подреждане се осъществява на основание 

т. 2.3 от Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на Централната 

избирателна комисия със заповед на кмета на общината. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с това искане. Следобед ще го подложа на гласуване. 

Господин Войнов, има ли при Вас нещо, което е спешно, 

преди прекъсване на заседанието? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпил е приемо-

предавателен протокол, вх. № ЦИК-06-3-17 от 20 март 2023 г. С него 

„Сиела Норма“ е предала технически носител, съдържащ сорс код, 

необходим за удостоверяване на съответствие и изграждане на 

доверения образ на софтуера за машините за гласуване и парола в 

запечатан плик като техническият носител не е проверен. 

Предлагам да вземем протоколно решение да предадем 

техническия носител и плика с паролата на Министерството на 

електронното управление с приемо-предавателен протокол. 

Уважаеми колеги, предлагам в писмото да запишем, че днес в 

14,00 ч. ще им предадем техническия носител и плика. Така да 

опишем в писмото, че не е проверено съдържанието на техническия 

носител и приемо-предавателния протокол да го подпишем аз, 

колегата Димитров и колегата Георгиев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания и други предложения?  

В протокола трябва да се запише, че и паролата, която е 

описана в приемо-предавателния протокол, е в плик, неразпечатан 

в Централната избирателна комисия, тоест така, както са 

предадени от изпълнителя, по същия начин носителите се 

предоставят за удостоверяване на МЕУ. 

Колеги, моля за вашите предложения за съхраняване на 

информационните активи до предаването им на Министерството на 

електронното управление. 

Подлагам на гласуване предложението на господин Войнов, 

като всички представени материали – информационни активи и 
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технически носители, до предаването им да се съхраняват в касата 

на Централната избирателна комисия. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия и ще продължим в 16,00 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Тринадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с доклади в трета точка: Доклади по 

административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, по-рано днес в 

заседанието ви докладвах писмо, което сме получили от кмета на 

община Костинброд. След допълнителен разговор с общината се 

установи, че искането им е за отваряне на помещение, в което да 

приберат изборните книжа и материали от 2 април 2023 г. – 

предстоящите избори. 

Предлагам ви да изпратим писмо, с което да ги уведомим, че 

Централната избирателна комисия ще приеме отделно решение за 

съхраняване на изборните книжа и материали от изборите за 

народни представители, които ще се произведат на 2 април 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам в папката с мои 

инициали по повод преписката с вх. № НС-11-41/20.03.2023 г., а не 

40, както прочетох сутринта, проект на образец за регистър.  

Предлагам Комисията да се запознае и да го приемем – 

регистър на представителите, най-общо казано, в процеса на 

удостоверяване по чл. 213а от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с образците на регистър? 

Господин Георгиев, заповядайте. 

Кой от всичките варианти предлагате да гласуваме. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам да одобрим образеца със 

съответните забележки и предложения с корекции – няма нужда от 

думите в скобите, за входящия регистър. 

След като одобрим образеца, предлагам и да преминем към 

гласуване на регистрирането на първите двама представители, за 

които вече докладвах в началото на заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване да одобрим регистъра на представителите на 

регистрираните за участие в изборите партии и коалиции, 

инициативни комитети, български неправителствени организации, 

регистрирали наблюдатели и БАН, който ще бъде публикуван и на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия с имената 

на регистрираните представители в процеса по удостоверяване. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, 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. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Сега предлагам да приемем и 

решение за регистрация на първите двама, вече предложени, 

представители на коалиция „Продължаваме промяната – 

Демократична България“, за които по-рано докладвах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, имате ли 

изказвания по това предложение? 

Моля, режим на гласуване двамата представители, заявени от 

коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, да 

бъдат вписани в регистъра на представителите по чл. 213а. 

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

Гергана Стоянова, 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. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам за запознаване 

постъпило писмо с вх. № НС-11-41/20.03.2023 г. от пълномощник на 

коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“. 

Докладвам го за запознаване и по-късно за произнасяне от 

Централната избирателна комисия, в което се призовава към 

използването на данните от флашпаметите, цитирани в писмото, 

като допълнителни контроли към протоколите на секционните 

комисии и приемането им в районните избирателни комисии. Тъй 

като относително скоро пристигна писмото, предлагам го за 

запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3-18. С него ни изпращат във 

връзка с писмото, което сутринта им изпратихме, текущата версия 

на операционната система Ubuntu и актуална инструкция за 

извършване на довереното изграждане на машините за гласуване. 

Предлагам на изпратените информационни активи да се 

направи копие и един комплект от информационните активи да 
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предадем на Министерството на електронното управление за целите 

на удостоверяването, и един комплект на експертите към 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В тези славни и странни словоформи, да 

минем към реалността. В момента тези така наречени 

информационни масиви, каквото и да значи, активи, които са 

описани категорично тук, в момента не са в ЦИК. В момента не мога 

нищо да направя – това, едно. 

Второ, явно ще се предприемат едни други действия, но по-

добре да знаем „искрено и лично“ какво ще става с тях. В момента, 

твърдя, че тези информационни масиви ги няма в ЦИК и няма как да 

гласувам нещо да се направи в най-близко време.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ето ги информационните активи. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре. Кои са те? Да ги четем. Защото 

изпратихме и едни други информационни масиви пак с родово 

понятие „информационни масиви“ вече в Министерството на 

електронното управление. И точно това питах: кое в момента ще 

правим в момента? Защото сорс кодът също е информационен актив. 

(Реплика.) 

Напротив, твърдя, че полученият сорс код вече е в 

Министерството на електронното управление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тук не става въпрос 

за сорс кода, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това също е информационен актив, както 

беше докладвано. Затова взех отношение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложението е да 

се изпрати актуализираното ръководство за довереното изграждане 

на изходния код, доколкото чух от докладчика. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Напротив, той каза информационен актив, 

а ръководството не е информационен актив. 
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Само че изпратихме и едни други информационни активи на 

Министерството на електронното управление, които също са 

информационен актив, а не ръководства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания има ли по предложението на докладчика да се изпрати на 

МЕУ предоставените с писмо – вх. № ЦИК-06-3-18/20.03.2023 г., от 

изпълнителя по договора за машинно гласуване текущата версия на 

операционната системата и актуалната инструкция за извършване на 

довереното изграждане на изходния код, както и да бъдат 

предоставени на З.             М. и             Г.              Б. за целите на 

довереното изграждане. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 

(Ерхан Чаушев, Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, пак във връзка с 

довереното изграждане на софтуера за машините за гласуване 

предлагам да изпратим писмо на „Сиела Норма“ АД във връзка със 

задълженията им по т. 5.1.5 от Договор № 4 и да им укажем, че ни е 

необходимо да ни предоставят още един технически носител със 

сорс кода, необходим за удостоверяване на съответствието и 

изграждане на доверения образ на софтуера за машините за 

гласуване, в комплект с парола в запечатан плик. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 

(Ерхан Чаушев, Севинч Солакова). 



32 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

инсталирането на демоверсията на електронната бюлетина 

предлагам да изпратим писма до всички партии и коалиции, 

регистрирани за изборите за народни представители на 2 април, с 

което да ги помолим да ни информират до 17,00 ч. на 21 март дали 

желаят да получат машина за гласуване с инсталирана демоверсия 

на електронната бюлетина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

и предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля за прегласуване. Извинявам 

се, не съм чула, че сме определили бройка, затова искам да гласувам 

отрицателно. 

Моля за прегласуване, ако счетете, че е основателна причина 

за прегласуване по смисъла на нашия Правилник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

прегласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

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

против – 1 (Йорданка Ганчева). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Постъпило е писмо от „Сиела Норма“ АД с 

вх. № НС-23-58-1. С него ни изпращат списък на лицата, които да 

работят в склада по инсталиране на машините. 

Предлагам да изпратим списъка на МВР и ДАНС за проверка. 

Проектът на писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

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, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Миналата седмица гласувахме да бъде 

подписан договорът между Централната избирателна комисия и 

„Информационно обслужване“ АД като системен интегратор, само 

че в този договор е пропуснато да бъде попълнена т. 14, а именно 

кой от името на Възложителя да подписва приемо-предавателните 

протоколи. 

Предлагам с протоколно решение да определим          Р.         

Ц. да подписва приемо-предавателните протоколи и неговото име да 

бъде вписано в т. 14 на Договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

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

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гласувах „против“. Ставаше въпрос за 

сертифицирането на смарткартите, разбира се, повтарям думата 

„сертифициране“, защото се говореше за едни други работи тук 

барабар с експертите. Както виждаме, става въпрос за сертификация.  

Този договор не може да се отвори във вътрешната мрежа. Не 

съм го видял, не мога да гласувам за него. Толкова! 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмото от „Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-100, с 

което ни изпратиха подготвените електронни протоколи на СИК. 

След като беше направена проверка на електронните 

протоколи, се установи, че има само няколко технически грешки, 

така че предлагам да одобрим електронните протоколи и да 

изпратим писмо на „Информационно обслужване“ АД с указание да 
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коригират няколко технически грешки, както са описани в проекта 

на писмо, който е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по това предложение? Те трябва да бъдат качени може би 

с наименованието на всеки изборен район – електронен протокол. 

На нашата страница, като се качат протоколите, трябва да са 

наименувани с името на изборния район. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

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

13/17.03.2023 г. относно параметризирането на машините за 

избирателните секции извън страната. Тъй като адресите на 

избирателните секции подлежат на промяна, включително и до деня 

преди изборите, предлагат в софтуера и в инсталационните доклади 

като място на гласуване да бъдат включени държавата, мястото и 

номерът на секцията. Според мен предложението е основателно, тъй 

като действително има промяна на адреси. Предлагам да изпратим 

писмото на „Сиела Норма“ АД, с което да им укажем предлаганото 

параметризиране на машините. Проектът на писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предложението е много резонно. То 

може допълнително да се обсъди по отношение на секциите в 

страната. Аз предлагам указанието да бъде на Централната 

избирателна комисия, а не просто да изпратим… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбирам, че направо си прехвърляме 

идеи от една институция към друга, но все пак да сме близко до 

реалността. Външно министерство ни казва, че адресите на 

избирателните комисии подлежали на промяна, включително и до 

деня преди изборите и ни предлагат някакъв вариант, който точно 

този елемент няма да отчете. Не знам какво правим в момента. 
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Добре, съгласен съм с това писмо. Но ако първото твърдение 

е едно, второто вече го изключва. С известен скептицизъм по цялата 

тази преписка. Тя просто логически противоречи на първия абзац с 

другите. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Оттеглям си искането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието за 10 минути. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Девет членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с доклади в точка трета: Доклади по 

административни преписки. 

Госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-15-

169/20.03.2023 г. сме получили уведомление от РИК – Перник, за 

това че в издаденото удостоверение на члена на районната 

избирателна комисия      И.         М.-                     С., е допусната 

грешка в изписването на ЕГН. 

Предлагам да приемем протоколно решение, с което да се 

издаде удостоверение с вярно изписано ЕГН. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Колеги, с гласуването на това решение анулираме издаденото 

удостоверение с грешния ЕГН. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 
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Колеги, прекъсвам за малко заседанието, тъй като има 

технически проблем с излъчването. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Единадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с докладите в трета точка: Доклади по 

административни преписки. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви, че от 

„Информационно обслужване“ АД сме получили писмо с вх. № НС-

00-120/20.03.2023 г., с което са изпълнили указанията в нашето 

писмо, което гласувахме преди обяд, да бъде заличен кандидатът 

под № 6 в кандидатската листа на коалиция „Неутрална България“, 

регистриран в РИК – Пловдив. За сведение. 

След проведената симулация с Обществения съвет и 

разговора с тях, становището, което днес беше изпратено – 

предложение относно web страница за проверка на протоколи, се 

оказа, че не е актуално, тъй като Централната избирателна комисия 

вече е изготвила електронни протоколи – остава за сведение. 

Докладвам ви писмо от Министерството на вътрешните 

работи, СДВР, Пето РУ на МВР с вх. № НС-04-02-109/20.03.2023 г., 

с което се изисква, за нуждите на прокурорска преписка 24260/2022 

г. по описа на Софийска градска прокуратура, да подадем 

информация дали партия „Демократическа партия“ с посочен ЕИК е 

била регистрирана за участие в изборите за Народно събрание, 

президент и вицепрезидент, членове на Европейския парламент, 

общински съветници и кметове през последните пет години. 

Извършена е проверка от звено „Регистри“. От 2017 г. насам 

за нито един от проведените избори не е регистрирана тази партия. 
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Предлагам отговор, който е във вътрешната мрежа в папка с 

мои инициали с проектен номер 6298, като в подготвения отговор 

под регистрационния номер ще запишем и номера на прокурорската 

преписка и във връзка с искането да изпратим информацията, която 

ви представих. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви писмо с вх. № НС-20-

61/20.03.2023 г. от БНТ с искане – посочени в писмото лица, да 

извършат утре оглед за разполагане на техниката във връзка с 

акредитацията за отразяване на изборите. 

Моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Следващ докладчик – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за запознаване 

писмо от Печатницата на БНБ с вх. № НС-26-36/20.03.203 г. 

Уведомяват ни, че цялото количество ролки със специализирана 

хартия за бюлетини от машинно гласуване е произведена и очакват 

последващи указания относно доставката на тези ролки. Преписката 

е разпределена на мен и на господин Войнов за обсъждане на 

работна група. 
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Във връзка с писмо – вх. № НС-15-156817.03.2023 г., на РИК 

– Кюстендил, писмото ви го докладвах за запознаване на 17 март.  

С оглед на това, че имаме вече яснота, че са изготвени и след 

извършване на корекции в електронните протоколи ще бъдат 

публикувани на нашата страница, предлагам да изпратим писмо до 

РИК – Кюстендил, с изрично уточнение, че приложеният от тях 

протокол може да се използва при обучението на секционните 

комисии, но да обърнем внимание, че на страницата на Централната 

избирателна комисия, съответно на страницата на РИК ще бъде 

публикуван електронен протокол (Приложение № 81-НС-х и 

Приложение № 82-НС-хм.) Проектът на писмо е във вътрешната 

мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете. 

Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Госпожо Георгиева, Вие имахте по дневния ред предложение. 

Заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Предлагам да включим нова 

точка в дневния ред на днешното заседание: Регистрация на 

анкетьори от „Галът Интернешънъл Болкан“ – допълнителен брой 

анкетьори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? 

Предлагам да бъде шеста точка: Регистрация на анкетьори от 

„Галът Интернешънъл Болкан“. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с доклада в току-що приетата точка шеста: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

АНКЕТЬОРИ ОТ ГАЛЪТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, постъпило е заявление от 

17 март от „Галъп Интернешънъл Болкан“ АД за допълнителна 

регистрация на двама анкетьори. 

Агенцията е регистрирана в Централната избирателна 

комисия с Решение № 1768-НС/15.03.2023 г. да извършва проучване 

„на изхода“ (exit pooll) в изборния ден в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Извършена е проверка на предложените лица, която 

установява, че те отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на 

наше Решение № 1743-НС/08.03.2023 г. 

На база правните основания предлагам на Централната 

избирателна комисия да 

„РЕШИ: 

Регистрира като анкетьори предложените от Агенцията две 

упълномощени лица съгласно списък, предложен към настоящото 

решение. 

На регистрираните анкетьори 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, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 
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Решението е № 1801-НС/20.03.2023 г. 

 

Продължаваме с точка четвърта: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам писмо с вх. № НС-04-01-13-

14/20.03.2023 г. Писмото е от работна група „Избори“ към 

Министерството на външните работи. В него се обръща внимание на 

това, че има допуснати грешки в списъка на секциите извън 

страната, в които трябва да има машинно гласуване. Както всички 

знаем, това са секциите, в които на изборите на 2 октомври са 

гласували 300 или повече избиратели. 

Едната техническа грешка е посочването на секция Дортмунд 

2 (№ 3202700066) вместо секция Дортмунд 1 (№ 32020270065). 

Другата е не включването на секцията в Чатъм (№ 

320920448) Обединено кралство Великобритания, в която са 

гласували повече от 300 избиратели на последните избори. 

Има още две предложения в писмото, които, проверката, 

която направих, показа, че всъщност не съответстват на истината, 

тъй като секцията в Мюнстер (Почетно консулство) е включена при 

последната редакция на списъка и секциите в град Измит, Република 

Турция и област Коджаели, община Даръджа са посочени с 

правилните им номера. 

Другите две промени би трябвало да се направят и предлагам 

да вземем решение, с което да заменим в списъка на секциите, в 

които следва да се гласува извън страната, секция Дортмунд 2 със 

секция Дортмунд 1 (№ 320270065), както и да добавим секция Чатъм 

(№ 320920448) и да изпратим писма до Външно министерство, 

„Сиела Норма“ АД, „Информационно обслужване“ АД заедно с 

коригирания списък на тези секции, както и да извършим 

корекциите на страницата на Централната избирателна комисия, 

където ги въвеждаме в секцията „Гласуване извън страната“ и в 

секция „Машинно гласуване“. 
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Това са предложенията, които правя, във връзка с това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Тъй като колегата Томов предложи да 

изпратим писмо на „Информационно обслужване“ АД, предлагам да 

се добави в това писмо още едно изречение, с което да им укажем да 

издадат нови електронни подписи за 245 комплекта смарткарти за 

машините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре е да бързаме, но бавно и 

комплексно, и системно. 

Съжалявам, но трябва да кажа и това. Между другото, не 

знам каква кореспонденция е вървяла, но с №-06-3-16/17.03.2023 г. 

господин Войнов сигурно е докладвал. (Реплика от Цветозар 

Томов.) 

Ще говоря по-високо, но и ти говориш доста тихо. Тоест като 

ти направя забележка не се обиждай. Приемам забележката –

направих го, за да разбереш за какво иде реч. Леко гадничък съм, 

нали го знаеш това, и съм на микрофон. 

А сега малко по-високо. Чисто делово, мисля, че трябва да го 

съгласуваме и с едно писмо, получено от „Сиела Норма“ АД с вх. 

№ 06-3-16/17.03.2023 г., в което ни казват, че са получили 

избирателни секции извън страната, господин Войнов, защото сте 

по-запознат и считаме, че е допусната техническа грешка в номерата 

на секции в Турция. И имаме Турция, Бурса, район Османгази 

(Юнусели 1), Бурса, район Османгази (Юнусели 2). 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Поправили сме тези грешки. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре. Ако са поправени, е добре. Защото 

не знам дали това влиза в съгласувания масив на това нещо. Просто 

играх системно, нищо повече. 

Ако е поправено, добре. В такъв случай трябва да се уточни в 

съответното писмо към „Сиела Норма“ АД. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Изпратени са с поправките. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Защото, там имаше и някакви други 

проблеми, но не знам, в едни други области. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това писмо 

– към него е записано, че има приложения и едното приложение е 

коригирана таблица със секциите с машинно гласуване, като 

корекциите са отбелязани в цвят. 

Може би трябва деловодството да качи тази таблица към 

писмото, както е получено от Външно министерство, с корекциите, 

за да я видим в цялост за секциите с машинно гласуване, където те 

предлагат да има корекция. Тогава ще вземем решения по трите 

предложения: Дортмунд 1, и за двете секции в Мюнстер и в Чатън 

дали да има машинно гласуване. 

Нека да качат таблицата, както е получена по електронната 

поща, за да се види оцветеният текст, къде са точно корекциите. 

Колеги, малко изчакваме да се качи пълната преписката. 

Във вътрешната мрежа в папката на колегата Томов 

прикаченият списък по предложението на Министерството на 

външните работи е в отделна папка „МВнР“. 

Моля, погледнете списъка, къде правят предложения. 

По приложената таблица предложенията на Министерството 

на външните работи са за Дортмунд 1, Мюнстер, Чатън, Коджаели 

Даръджа и Коджаели Измит.  

За пореден път се обръща внимание на администрацията да 

качва преписките, както са получени. 

Колеги, моля да се върнем към писмото – предложението на 

Министерството на външните работи. 

Господин Томов, моля да повторите Вашите предложения за 

секциите, които са посечени в тяхното предложение. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моите предложения са в списъка да 

бъде включена секция Дортмунд 1 вместо секция Дортмунд 2, което 

предлага и Външно министерство.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам да ги 

гласуваме едно по едно, защото са различни случаите за всяка една 

секция. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Първото предложение, което правя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По това 

предложение има ли изказвания? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Нека кажа и номерата: да бъде 

включена секция Дортмунд 1 (№ 320270065) вместо секция 

Дортмунд 2 (№ 320270066). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

Вие имате ли доклади в тази точка: Гласуване извън страната. 

Заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка моля за последващо 

одобрение на писма с №№ НС-00-117 и НС-00-121. Те са изпратени 

за проверка списъци с поименни предложения. 

Предлагам ги за последващо одобрение с оглед оперативно 

бързане, поради което се наложи да ги изпращим още в първата част 

на деня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания има ли? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам писмо с вх. № НС-22-

182/20.03.2023 г. Това е запитване от български гражданин, 

избирател, който живее в Испания и съдейства по организацията на 

изборите. Била е член на избирателна комисия. 

От същината на писмото – тя запитва всъщност, как се 

разбира кои ще са в секционни комисии, кои няма да са, при 

положение че Централната избирателна комисия излиза с решение. 

На нея се е обадил някой, който й казал, че ще бъде член, а пък тя 

нямала информация за това. 
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На всички избори през последните години, в които имам 

възможността да наблюдавам отношението на хората, които живеят 

извън страната и участват в секционни комисии, ми прави 

впечатление, че те всъщност не познават механизма на 

изработването на съставите на секционните комисии, затова го 

изговарям в две изречения за протокола. Вероятно в конкретния 

казус, тъй като се цитира и политически субект, който е бил част от 

предходното Народно събрание, уточнявам за хората, които се 

интересуват: съставите на секционните комисии извън страната се 

правят по предложение на парламентарно представените партии. 

Тези предложения постъпват по съответен ред. Има и предложения 

от МВнР, които имат съответните квоти в съставите на секционните 

избирателни комисии.  

По отношение обаче на предложенията на парламентарно 

представените партии и коалиции, мисля, че е съвсем в реда на 

нещата тези партии и коалиции да имат предварителен контакт с 

лицата, които ангажират в съставите на СИК-овете, така че няма 

нищо странно или нередно в това някои да са получили обаждане от 

съответните централи, за да бъдат уведомени, че ще бъдат 

предложени за членове на секционни комисии. Докладвам писмото 

за сведение и запознаване с вх. № НС-22-182. Не предлагам проект 

на отговор на същото, тъй като отговорът се съдържа в Изборния 

кодекс. Приключвам този доклад за сведение. 

Следващото, което искам да ви докладвам, е писмо от 

постоянния секретар към Министерството на външните работи 

господин Иван Кондов, с което той ни препраща постъпила грама 

17-170-1/15.03.2023 г. от посолството в Лондон, като моли да 

обърнем внимание на поставените в грамата въпроси по т. 3, 4 и 5 от 

самата грама.  

Отделно в писмото на господин Кондов се съдържа молба за 

изрични указания по отношение допустимостта в секциите извън 

ДКП член на секционната избирателна комисия, който е назначен по 

предложение на министъра на външните работи, тоест представител 
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на българската държава, да бъде и оправомощеното от ръководителя 

на дипломатическото или консулско представителство лице по чл. 

217 от Изборния кодекс. Молят за изрични указания, тъй като 

излагат мотиви по отношение на географското разпределение на 

секциите, обективната възможност в предизборния ден, 

ръководителят на ДКП да стигне до всички секции лично, за да 

предаде изборни книжа и материали. Относно административния 

капацитет се излагат аргументи и моли Централната избирателна 

комисия да възприеме отговора, който сме давали в предходни 

избори, като цитира наши писма с изходящи номера от 2021-а и 

2022 г., когато Централната избирателна комисия е указала, че само 

в секциите извън дипломатически и консулски представителства 

член на СИК, назначен по предложение на министъра на външните 

работи, има възможност да бъде и оправомощеното от ръководителя 

на дипломатическото или консулско представителство лице по 

чл. 217 от Изборния кодекс. Докладвам го за запознаване, тъй като 

знам, че това се обсъжда от Централната избирателна комисия в 

хода на произвеждане на изборите извън страната – в тази част за 

запознаване. 

По отношение на приложената грама от посланик Марин 

Райков, изпратена до работна група „Избори“, и препратена ни чрез 

господин Кондов, по въпросните точки 3, 4 и 5 моля да се запознаете 

със съдържанието на същите и по същия начин, както с 

предложението на постоянния секретар, да бъдат обсъдени в работна 

група и Централната избирателна комисия ще прецени как да 

подходи към поставените въпроси. 

Единият въпрос касае видеонаблюдение в секциите в 

чужбина, другият въпрос е по-скоро от теоретично естество – 

запитване, което смятам, че изобщо не е в целесъобразността на 

изборите Централната избирателна комисия да се произнася. 

 По отношение на третото, е предложение във връзка с 

включването на методическите указания на текст, касаещ 

предаването на книжата и материалите в предизборния ден. На този 
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етап го докладвам за сведение и запознаване и моля в следващо 

заседание да му обърнем внимание и да излезем със становище по 

казуса. 

Също така искам да докладвам за сведение вх. № НС-10-30-

5/20.03.2023 г., което е изчистване на дублажи в списъка с 

поименните предложения за съставите на СИК от извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

продължете и с Вашия проект в точка пета. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка е проектен номер 

1769 – проект на решение за назначаване съставите на секционните 

избирателни комисии извън страната за изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г.  

С наше Решение № 1591/03.02.2023 г. определихме условията 

и реда за образуване на избирателни секции извън страната и за 

назначаването на съставите на секционните избирателни комисии за 

изборите на 2 април, с Решение № 1643-НС от 10 февруари 2023 г. и 

Решение № 1749-НС от 10 март, изменени и допълнени с Решение 

№ 1750 от 13 март 2023 г., определихме местата в държавите, в 

които ще се образуват избирателни секции извън страната и броя на 

избирателните секции за всяко място при произвеждане на изборите 

на 2 април. 

На 14 март 2023 г. се проведоха консултациите за 

назначаване съставите на СИК извън страната между парламентарно 

представените партии и коалиции – виждам, че има техническа 

грешка, с участието на Министерството на външните работи. 

Постигнато е съгласие в хода на консултациите между 

присъствалите партии и коалиции.  

В тази връзка, както и на база на постъпилите писмени 

предложения на партиите и коалиции за председатели, заместник-

председатели, секретар и членове на СИК, както и от предоставените 

от МВнР предложения за представителите на държавата в СИК за 

резервни членове, ви предлагам да вземем решение с диспозитив: 

назначаваме съставите на СИК извън страната за изборите за 
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народни представители на 2 април 2023 г. и обявяваме незаетите 

места. 

Тъй като списъкът е дълъг, предлагам това да стане в 

приложение, неразделна част от настоящото решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с решението и приложението към него. 

Има ли изказвания по така представения проект на решение? 

По проекта на решение с номер 1769 имате ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1802-НС/20.03.2023 г. 

Предвид обема на информацията в приложението и 

необходимостта от техническа обработка може да се наложи 

приложението да бъде публикувано утре, в предобедната част на 

деня, за да може да са коректни данните в приложението. 

Връщаме се в точка четвърта. 

Господин Томов, по Вашия доклад – предложенията на 

Министерството на външните работи и списъка със секциите за 

гласуване извън страната с машинно гласуване.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Списъкът е качен във вътрешната 

мрежа в папката от днешна дата – екселският файл, който е най-

отдолу. 

Двете промени, които предлагам, са оцветени в жълто. 

Добавянето на секция Дортмунд 1 (№ 320270065) и отпадането на 

Дортмунд 2 – това е едната промяна. 

Втората промяна е добавянето на секция в Чатън, 

Обединеното Кралство (№ 320920448) също оцветена в жълто. 

Колеги, вижте списъка, който е приложен. 
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Предлагам да утвърдим този списък с двете промени, които 

току-що докладвах: секция Дортмунд 1 вместо Дортмунд 2 и секция 

в Чатън. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би и да се 

публикува на интернет страницата на ЦИК и да се изпрати на 

„Сиела Норма“ АД и на МВнР. 

Има ли изказвания? 

Подлагам на гласуване одобряване на списъка на секциите 

извън страната с машинно гласуване с корекциите, които са 

нанесени и актуализиране на информацията на интернет страницата 

на ЦИК и предоставяне на изпълнителя по договора за машинно 

гласуване и на МВнР. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, когато обсъждахме това писмо, имаше предложение 

на господин Войнов списъкът да се изпрати на „Информационно 

обслужване“ АД и да се възложи издаването на 245 комплекта 

смарткарти във връзка с машинното гласуване. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

В тази точка, господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

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

13-13, което е относно параметризиране на машините за 

избирателните секции извън страната. 

Предлагам да уведомим „Сиела Норма“ АД, че във връзка с 

това писмо следва параметризирането на машините за гласуване за 

избирателни секции извън страната, че не трябва да се въвежда 
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пълният адрес на избирателната секция, а следва да бъдат включени 

в софтуера, държавата, мястото и номерът на секцията. Проектът на 

писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам текстът да върви „дали има 

възможност да се направи това“, защото не съм убеден в това. 

Софтуерът вече е даден за удостоверяване, уважаеми колеги. 

Не знам дали със задна дата вече нещо можем да направим. И 

ако ще го правят, май трябва пак да се удостоверява.  

Както казах, това нещо е вързано със смарткартите на 

„Информационно обслужване“ АД с онова нещо, което преди малко 

гласувахме, че сме имали някакъв си договор, който аз така и не 

можах да видя от вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по това писмо, което според мен трябва да бъде 

изпратено и до „Информационно обслужване“ АД? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

(Ерхан Чаушев). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Постъпило е писмо от „Сиела Норма“ АД с 

вх. № НС-23-93. С писмото ни предоставят имената и контакти на 

техническите лица, които ще поддържат машините за гласуване 

извън страната. Припомням, че това беше по искане на 

Министерството на външните работи, така че предлагам да изпратим 

писмото на МВнР. 

РОСИЦА МАТЕВА: Може ли „деловодството“ да качи 

писмото. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия и насрочвам следващото заседание за 21 март 

2023 г. от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 19,05 ч.) 
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