
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 336 

 

На 21 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева, Йорданка Ганчева, 

Емил Войнов, Силвия Стойчева и Георги Баханов. 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, Гергана 

Стоянова, Силвия Стойчева, Георги Баханов, 

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Камелия Нейкова, Цветанка Георгиева 

и Красимир Ципов 

3. Гласуване извън страната. 

   Докладват: Елка Стоянова и Цветозар Томов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Цветозар Томов, 

Севинч Солакова, Георги Баханов,  Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.  

 

Заседанието бе открито в 10,50 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и от господин Цветозар Томов и госпожа 
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Росица Матева – заместник-председатели на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Петнадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

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

Матева и госпожа Ганчева. 

2. Доклади по административни преписки с докладчици: 

госпожа Матева, господин Войнов, госпожа Гергана Стоянова, 

госпожа Стойчева, господин  Баханов, госпожа Ганчева, господин 

Георгиев и госпожа Солакова. И аз имам доклади в тази точка. 

3. Гласуване извън страната с докладчик госпожа Елка 

Стоянова. 

Имате ли предложения? 

Господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В точка трета, ако обичате, да ме 

включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля да ме включите в 

„Административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Господин 

Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: В точка втора. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Също в точка втора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да ме включите по точка първа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 
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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 и Цветозар 

Томов); против – няма. 

 

Започваме с по-важни доклади в точка втора: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № НС-04-47 от 20 март 

2023 г. получихме проект на решение на Министерския съвет за 

осигуряване на допълнителни средства за финансиране на 

Централната избирателна комисия във връзка със сключения 

договор за обезпечаване на дейности, свързани с машинното 

гласуване. Съгласно чл. 5 и 6 от ПМС № 20 от 2023 г. за приемане на 

план-сметката тези средства се осигуряват допълнително след 

сключване на договора, за който уведомихме министъра на 

финансите, и се предоставят по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за 

публичните финанси след влизане в сила на Закона за държавния 

бюджет за 2023 г. 

Предлагам ви да изпратим писмо до министъра на финансите 

за съгласуване на така представения проект. Проектът на писмото е 

във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете. 

Имате ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 
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Следващ докладчик в тази точка – господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

наше писмо от вчера до „Сиела Норма“ АД, с което поискахме да ни 

предоставят информационни активи, днес с приемо-предавателен 

протокол „Сиела Норма“ АД са предоставили още един технически 

носител, съдържащ сорс код, необходим за удостоверяване на 

съответствието и изграждане на доверения образ на софтуера за 

машините за гласуване; технически носител, съдържащ 

инсталационен диск с операционната система Ubuntu и още един 

запечатан плик с парола. Приемо-предавателният протокол е с вх. № 

ЦИК-06-3-19. 

Предлагам да вземем решение да предадем двата диска и 

плика с паролата на IT експертите към Централната избирателна 

комисия Г.         Б.          и             З.            М. с приемо-предавателен 

протокол, за да могат да подготвят действията по довереното 

изграждане на софтуера. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, още един спешен доклад. 

Вчера изпратихме писмо до ГД „Жандармерия“ за допускане 

на лица в склада. В писмото е допусната техническа грешка – датата 

е 20 март, вместо нея е записано 26 март, така че предлагам да 

изпратим писмо, с което да уведомим ГД „Жандармерия“ за 

допуснатата техническа грешка. Проектът на писмо е в моята папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик в точка втора – госпожа Матева.  

И определям за малко господин Томов да води заседанието. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви преписка с вх. 

№ НС-20-64/1 от 20 март 2023 г., разпределена на 20 март и оставена 

в стаята ми. Не знам поради каква причина не ми е донесена за 

доклад, но тъй като касае днешния ден, това е молба от Нова 

телевизия да бъде допуснато техническо лице с посочени имена, за 

да може да направи проверка и осигури техническа възможност за 

свързване на телевизията за отразяване на изборния ден. 

Така че моля за протоколно решение да бъде осигурен достъп 

на лицето. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. 

Изказвания по този доклад? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към точка първа: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви отговор на 

Централната избирателна комисия по касационна жалба, подадена 

от Е.          Б.        К., срещу решение на Административния съд – 

София-град, постановено по дело № 2210/2023 г.  
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Вчера ви докладвах касационната жалба и разпореждането на 

съда. Имаме 24 часа, в които да депозираме отговора. Отговорът е 

изготвен, намира се в папката с моите инициали.  

Моля да го одобрим, за да бъде депозиран в Административен 

съд – София-град. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Нуждаем ли се от време за запознаване?  

Други изказвания?  

Колеги, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, информирам ви, че заседание за 

разглеждане на жалба срещу Решение на ЦИК № 1786-НС е 

насрочено във Върховния административен съд днес, 21 март 

2023 г., от 13 часа. 

Предлагам да не изпращаме процесуален представител. 

Изразили сме становище за недопустимост на жалбата в писмото, с 

което е изпратена административната преписка. 

Ние сме изразили становище. Само информирам, че има 

насрочено съдебно заседание. 

Колеги, докладвам ви Определение № 2852 от 20 март 2023 г., 

което се намира в моята папка от вчерашното заседание. Това е 

определение на петчленния състав на Върховния административен 

съд по дело, образувано по две частни жалби, подадени от 

Централната избирателна комисия и от Комисията за защита на 

личните данни. Административното дело е с № 1673/2023 г.  

С частните жалби е обжалвано определение на Върховния 

административен съд, тричленен състав, с което се прие, че 

касационните жалби на Централната избирателна комисия и на 

Комисията за защита на личните данни са недопустими срещу 
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решение, с което бяха отменени указанията, приети от двата органа, 

по отношение на защитата на личните данни във връзка с приетата 

възможност за извършване на видео наблюдение. 

Мотивите на Върховния административен съд, петчленния 

състав, са доста подробни. Те приемат, че Централната избирателна 

комисия и Комисията за защита на личните данни имат правен 

интерес да обжалват решението на Административния съд – София- 

град, и не може да се приеме, че жалбите им са недопустими. 

Освен това се приема, че актът, приет от Централната 

избирателна комисия и КЗЛД, е акт с многократно действие, така 

както беше приел в едно от определенията си петчленният състав на 

Върховния административен съд, след което всъщност при 

постановяване на крайния съдебен акт измени своето разбиране. 

Приема се, че е акт с многократно действие, тъй като се 

засягат права и законни интереси и се създават задължения на 

неопределен брой адресати, поради което не може да се сподели 

изводът на тричленния състав. 

Освен това е обсъдено обстоятелството, че има отправено 

преюдициално запитване до Съда на Европейски съюз, което в 

последствие не е обсъждано или формално е обсъдено в мотивите на 

обжалвания акт.  

Също така следва и е подчертано, че обжалваното определение 

на ВАС имплицитно приема, че оспореният административен акт 

представлява акт по приложение на правото на Европейски съюз, 

докато Административния съд – София-град, в обжалваното 

първоинстанционно съдебно решение изрично изключва 

приложението на правото на Европейски съюз спрямо обществените 

отношения, които са регулирани от оспорвания административен 

акт. 

В крайна сметка петчленният състав отменя Определение 

№ 12040 от 23 декември 2022 г. на тричленния състав на Върховния 

административен съд по дело № 3603/2021 г. и връща делото на 
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същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. 

Докладвам го за сведение. 

И последният ми доклад в тази точка към момента е писмо с 

вх. № НС-15-171 от 20 март 2023 г., с което Районната избирателна 

комисия 17 – Пловдив област, ни изпраща Решение № 117-НС, взето 

от районната избирателна комисия по повод на постъпил сигнал с 

вх. № 1 от 16 март 2023 г. от Стоян Николов Таслаков. И районната 

избирателна комисия е приела, че не установява нарушения по 

подадения сигнал. 

Изпратено ни е копие от решението, копие от сигнала. 

Докладвам го за сведение, тъй като не е необходимо районната 

избирателна комисия да ни изпраща тези свои решения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. 

Госпожо Ганчева, имате ли готовност да докладвате по първа 

точка? 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви за запознаване 

три преписки, постъпили в Централната избирателна комисия, с вх. 

№ НС-15-183, съответно индекс 1 и 2 от 20 март 2023 г.  

Жалбите са ми разпределени и ги получих днес пет минути 

преди заседанието. Моля да се запознаете и евентуално във втората 

част на заседанието или утре ще ви предложа проекти на решения по 

трите жалби. 

Става въпрос за жалби срещу решения на РИК – Русе, а 

именно № 58, 59 и 60 от оправомощен представител на 

„Възраждане“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. 

Георги Баханов – по точка 1. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папката 

с моите инициали е качен сигнал вх. № НС-22-183 от 21 март 2023 г. 
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за нарушение на предизборната агитация. Приложен е линк към он 

лайн издание. Ще подготвя решение. 

Засега за сведение. Моля да се запознаете със сигнала и с 

приложените материали. Ще подготвя решение, което ще ви 

предложа в по-късното заседание за обсъждане и приемане. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Друго 

нямате в тази точка? 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с вх. № от днес НС-22-184 – 

писмо, което е озаглавено „молба-жалба“. 

Жалбата е, защо никога не отговаряме на госпожата, автор на  

писмото, и не спазваме Конституцията на България –            М.    Ф., 

жител на Пловдив. 

Съчинила си е една табличка, която моли да попълним, и след 

това заедно да си сътрудничим. Досещате се, за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, 

връщаме се към точка втора. 

Госпожо Гергана Стоянова, по точка втора имате ли 

готовност? 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Да. Колеги, докладвам ви проект на 

писмо до застрахователното дружество, с което имаме сключен 

договор за застраховане на специализираните устройства за 

електронно машинно гласуване, с което да ги уведомим за шестте 

броя машини, които са напуснали склада и сме предоставили на 

Министерството на електронното управление и Българския институт 

по метрология и стандартизация за процедурата по, ще коригирам 

тук, чл. 213 от Изборния кодекс с цел подготовка на добавък към 

застрахователната полица. Писмото с проектен № 6326 е в моята 

папка, ако имате коментар, ако не, да гласуваме изпращането му. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, 

изказвания има ли? Не виждам. 

Режим на гласуване, моля. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпил 

отговор от РИК – Плевен, на изисканата от нас информация на 

18 март 2023 г. по повод тяхно решение за предоставяне на 

становище. Писмото е с вх. № НС-15-154-1 в моята папка. 

Докладвам ви го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Госпожо 

Стойчева, имате ли готовност в „Административни преписки“? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папката с моите инициали 

може да се запознаете със съдържанието на проект на отговор до 

Комисията за защита на личните данни, от която сме получили 

искане във връзка с подаден в комисията сигнал от гражданин за 

това, че неговите лични данни са били неправомерно използвани от 

Партия „Българска социалдемокрация-Евролевица“. 

Подготвена е исканата информация от Централната 

избирателна комисия, като приложение към текста на писмото. 

Можете да се запознаете със съдържанието. Ако нямате коментарии 

и корекции по текста, моля да го гласуваме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

изказвания по този текст?  

Режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

Продължете. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № НС-15-10/4 от 20 март 2023 г. 

е получен междинен отчет от Радио компания Си.Джей за периода 
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13 –17 март 2023 г. относно излъчването на материалите от 

разяснителната кампания. За сведение на Комисията и за 

приобщаване към преписката по изпълнение на договора.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Госпожо 

Ганчева – по точка втора, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило  

писмо от Комисията за защита на личните данни с вх. № НС-23-89 

от 20 март 2023 г. и с оглед изясняване на случая, описан в писмото, 

и на основание чл. 36, ал. 1 и 6 от Административно процесуалния 

кодекс ни молят в седемдневен срок да предоставим заверено копие, 

като е описано точно на кой ред и страница от подписката на лица, 

подкрепящи регистрацията на политическия субект, предмет на  

писмото, в случая е Българско национално обединение. 

С проекта на писмо във вътрешната мрежа ви предлагам да 

изпратим исканата информация. Да гласуваме писмото ведно с 

приложенията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

предложения или изказвания? Няма. 

Режим на гласуване, моля. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-22-152/1 от 20 март 2023 г. Това е получено по имейл писмо от 

госпожа          Н.           С., която ни беше поставила въпрос относно 

гласуването извън страната. Ние го приехме за сведение с оглед 

това, че на нашата страница в раздел „Гласуване извън страната“ 

има рубрика „Често задавани въпроси“. 

Но тъй като тя ни изпраща напомнителен имейл, ще предложа 

отговор до лицето, с който да го насочим, че отговор на въпросите, 

както и всички въпроси, свързани с гласуването извън страната, 
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може да намери в раздел „Гласуване извън страната“, рубрика 

„Често задавани въпроси“. 

Предлагам писмо с такъв отговор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тоест да 

я насочим към рубриката? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

предложения има ли? 

Режим на гласуване, моля. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпила в 

Централната избирателна комисия паметна бележка, която ни е 

изпратена от Министерството на външните работи, с вх. № НС-04-

01-8-11 от 20 март 2023 г. относно проведена среща на постоянния  

секретар на Министерството на външните работи и ръководител на 

вътрешноведомствената работна група за изборите в чужбина с 

господин Нок – изборен анализатор и член на Мисията на ОССЕ за 

наблюдение на изборите на 2 април 2023 г. Докладвам я за сведение 

и запознаване от Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. 

Госпожо Солакова, Вие можете ли да докладвате по 

административни преписки? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е, 

получили сме писмо с вх. № НС-05-31/20.03.2023 г. От Областната 

администрация Благоевград, ни уведомяват за промяна в списъка на 

упълномощените лица, като прилагат копие от заповедта от 20 март 

2023 г.  

Изменят заповедта в частта относно лицето Венчо Асенов 

Олев, като вместо него определят Слави Драганов Христов. 
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Затова ви предлагам да изпратим писмо до Печатницата на 

БНБ с копия до министъра на финансите и на вътрешните работи и 

да ги уведомим, да предоставим данни за лицето, отговорно за 

получаване на хартиените бюлетини за област Благоевград. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. 

Предложения? Изказвания? 

Режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

проект на писмо до кмета на Столичната община с копие до 

министъра на вътрешните работи, Главна дирекция „Национална 

полиция“ и СД на МВР за осигуряване на условия в деня преди 

изборите, в изборния ден и особено в периода на получаване на 

документите в Централната избирателна комисия да се предприемат 

необходимите действия за ограничаване на движението, както и за 

осигуряване на парко места за автомобилите на районните 

избирателни комисии. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. 

Изказвания има ли? 

Да гласуваме това писмо. Режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме копие от 

писмото от администрацията на Министерския съвет до областните 

управители с приложен график за предаване на изборните книжа и 

материали, изготвени централизирано от печатницата, на която това 
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е възложено. Докладвам ви го за сведение – вх. № НС-03-60 от 

20 март 2023 г. 

Колеги, получили сме графика от Печатницата на БНБ за 

предаване на хартиените бюлетини – с писмо вх. № ЦИК-06-4/7 от 

20 март 2023 г. 

Предлагам ви да изпратим писмо до Печатницата на БНБ с 

копие до министъра на финансите и министъра на вътрешните 

работи. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. Да съгласуваме 

така представения график. Ако нямате нищо против, едновременно с 

това да гласуваме и писмото до всички районни избирателни 

комисии и областни управители с приложен график, да ги уведомим 

за предаването на хартиените бюлетини. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Режим 

на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, връщам на доклад отчета по 

политики и програми към 31 декември с вх. № ЦИК-09-94 от 17 март 

2023 г., трябва да е прехвърлен в днешната папка. 

В резюме е представен отчетът със съответните проекти на  

писма до главния секретар на Народно събрание, до министъра на 

финансите и до Сметната палата. Изпращаме информацията на 

електронен и на хартиен носител до Сметната палата и до Народно 

събрание. Уведомяваме министъра на финансите, съответно с 

представяне и на декларация, че отчетът е изпратен по електронната 

поща и е публикуван на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия. Едновременно да гласуваме и публикуването 

на отчета на страницата на Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля, 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване. Във 

вътрешната мрежа са прехвърлени изготвените справки за броя на 

секциите с машинно гласуване по общини и изборни райони, 

справка брой СИК с машинно гласуване. Има една екселска таблица 

с наименование „общ брой СИК ролки и кашони“ с необходимия 

брой ролки, определения брой кашони с ролки за машинно 

гласуване, както и предвиден резерв за всеки изборен район. За 

запознаване и за обсъждане на работна група. 

Колеги, докладвам ви за сведение писмо, което сме получили 

отново като копие от администрацията на Министерския съвет – вх. 

№ НС-03-62/21.03.2023 г., относно графика за предаване на 

централизирано изработените печати на секционните избирателни 

комисии. 

Докладвам ви за сведение от секретаря на община Хасково  

писмо до Централната избирателна комисия с очакване на 

становище какви да са техническите характеристики и размерите на 

параваните за гласуване. 

Мисля, че препратихме достатъчно писма до  администрацията 

на Министерския съвет. Вх. № НС-06-73 от 20 март 2023 г., пък, ако 

искате, и това да го препратим. Добре. 

Колеги, да препратим и това писмо до главния секретар на 

Министерския съвет по компетентност с копие до секретаря на 

община Хасково. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

други предложения? 

Гласуваме предложението да се препрати по компетентност. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само за сведение по повод на 

препратено от нас писмо по компетентност на кметовете на общини 

в област Стара Загора с искане за предоставяне на информация за 

секциите в тези общини, сме получили писмо с вх. № НС-06-72 от 

20 март 2023 г. Кметът на община Казанлък уведомява лицето, че 

информацията е публична и е публикувана на страницата на 

общината. 

Колеги, за сведение и запознаване, ще се обобщи 

информацията след получаване на всички отговори от мобилните 

оператори. Получили сме на този етап с вх. № ЦИК-00-118 от 

20 март 2023 г. и ЦИК-00-119, също от 20 март 2023 г. от А1 и 

„Yettel“. Изчакваме „Vivacom“. 

Колеги, от РИК – Пловдив, сме получили  писмо с вх. № НС-

15-165 от 20 март 2023 г. относно искане за определяне на 

допълнителен брой технически сътрудници за приемане и обработка 

на изборните книжа от секционните избирателни комисии след края 

на изборния ден. 

Докладвам ви го за запознаване и за обсъждане на работна 

група, доколкото в Решение № 1586 на Централната избирателна 

комисия не се налага да изразява становище за разрешение или за 

отказ за привличане на допълнителен брой такива сътрудници. 

Достатъчно е да бъде съгласувано с областния управител. 

Но не ви предлагам да отговорим в този смисъл към момента, 

тъй като има предложения за брой лица и изразено мнение относно 

ниското възнаграждение на тези сътрудници. Затова ви предлагам да 

обсъдим възможни варианти с оглед отговора на министъра на 

финансите за решаване на този въпрос. Тъй като, знаете, бяхме 

получили писмо и от РИК – Варна. 

Колеги, писмо за сведение - вх. № ЦИК-06-4/8 от 20 март 2023 

г. от Агенцията по обществените поръчки за осъществен  контрол по 
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реда на чл. 233 от Закона за обществените поръчки на процедурата с 

предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване 

и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинното 

гласуване“, с изводи за законосъобразност и с оглед изложеното в 

становището за обосновано прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ 

от Закона за обществените поръчки. 

За запознаване ви докладвам бюджетната прогноза за 2024 – 

2026 г., изготвена от счетоводител – вх. № ЦИК-09-95 от 18 март 

2023 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Това ли 

са докладите? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това са, да. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. 

Господин Георгиев, по точка втора. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папката с мои инициали 

от днес най-напред представям преписката, писмо с вх. № НС-23-79, 

и второ писмо от господин        Н.           Н. – секретар на една от 

секционните избирателни комисии, с повторно питане и мнение за 

допълване на случаите по описването: „как да се процедира при 

поява на студенти, деклариращи, че студентските им книжки са само 

в електронен вид и нямат такива на хартиен носител?“. Цитирам 

част от писмото. 

Веднъж вече представих такова писмо. И сега, и следващото – 

също за сведение. Достатъчно подробно в част първа на 

Методическите указания е казано и за секциите за гласуване с 

хартиени бюлетини, и за секциите, в които ще има машинно 

гласуване. Въпросът за гласуването на ученици и студенти със 

съответните права – да се възползват от такова гласуване в секции 

извън мястото, на което са записани по постоянен адрес, е 

достатъчно добре уреден. На кратко трябва да имат, ако нямат 

студентска книжка, да речем, за студентите, да имат уверение от 

съответното училище. 
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Докладвам за запознаване два текста – указания за СИК и 

указания за РИК, във връзка с обработване и защита на лични данни, 

каквито се публикуват на страницата на Централната избирателна 

комисия. Стандартни са, каквито са били публикувани във връзка с 

предишни избори. 

И последно в тази точка, докладвам един проект на писмо до 

партиите и коалициите, които са получили над 4 на сто на 

последните проведени парламентарни избори на 2 октомври 2022 г. 

във връзка с изпълнението на част от чл. 213б от Изборния кодекс. 

Предлагам да се запознаем с текста на писмото и да вземем 

съответното решение и след това да се изпрати такова  писмо до 

партиите и коалициите, които имат правото да посочват лицата по 

чл. 213б от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в точка 

втора ви докладвам, получили сме писмо с вх. № НС-00-118 от 

20 март 2023 г. от „Информационно обслужване“ АД, с което ни 

информират, че на интернет страницата ни са публикувани 

инструкциите за предизборния и за изборния ден във връзка с видео 

излъчването, така както им възложихме. Докладвам ви го за 

сведение. 

С вх. № НС-02-25-1/20.03.2023 г. сме получили писмо от 

госпожа Н., за главен секретар на Народно събрание, относно 

изключване на електрозахранването. 

В писмото се сочи, че с цел избягване на действия, които могат 

да поставят в риск организацията на изборите, молят да ги 

информираме за възможността за изключване на 

електрозахранването в периода от 22 до 24 март и от 25 до 27 март 

2023 г. 

Колеги, моля, в моята папка да се запознаете с предложението 

за отговор. 

Имате ли други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 
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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 и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик по точка втора – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

вх. № ЦИК-12-19 от 20 март 2023 г. от Обществения съвет към 

Централната избирателна комисия, с което ни уведомяват, че е 

свикано редовно заседание на Обществения съвет днес, 21 март 2023 

г., от 18 часа с дневен ред: информация до членовете на 

Обществения съвет за събитията и презентациите, в които са взели 

участие някои от членовете, включително симулацията на броене на 

гласове в условията на видео наблюдение, която вчера 

организирахме за Обществения съвет, и презентацията на 

Министерството на електронното управление на техническите 

средства за осъществяване на видео наблюдението, както и 

презентацията на „Информационно обслужване“ по обработката на 

резултатите и дискусия по текущи въпроси. Молят да се осигури 

стенограф. 

На втора страница се казва, че заседанието ще бъде онлайн и 

има линк към платформата за достъп до заседанието. За сведение. 

Колеги, в тази точка ви докладвам писмо вх. № НС-03-61 от 

20 март 2023 г. Това е писмо от администрацията на Министерския 

съвет, подписано от главния юрисконсулт, дирекция 

„Административно-правно обслужване и управление на 

собствеността“ до Централната избирателна комисия, до ГД ГРАО с 

копие до господин          В.        А. – председател на Политическа 

партия „Народна партия истината и само истината“. 

До министър-председателя на Република България е 

постъпило искане с вх. №, посочен в преписката, на 10 март 2023 г., 

като искането е по Закона за достъп до обществена информация. 
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Господин министър-председателят се информира, че на 8 март 

2023 г. говорителят на ЦИК – аз, съм обявила, че БНБ ще отпечата 

прогнозно 7 милиона бюлетини, необходими за провеждане на вота.  

По данни на НСИ за последното преброяване населението на 

Република България към 7 септември 2021 г. е 6 милиона 

519 хиляди. Правят се разсъждения колко са малолетни и 

непълнолетни и въпросите са: кому е необходимо да бъдат 

напечатани прогнозно 7 милиона бюлетини и всъщност 

информацията, която се търси по ЗДОИ, е: какъв е броят на имащите 

право на глас пълнолетни граждани на Република България до 

датата 2 февруари 2023 г. и на коя дата е извършена последната 

актуализация на избирателните списъци, изчистени ли са от 

починали български граждани – мъже и жени? 

Колеги, моето мнение е, че след като български гражданин е 

кандидат за народен представител, най-малкото би трябвало да бъде 

запознат, че преброяването на населението няма нищо общо с 

избирателните списъци, с реда, по който се изготвят избирателните 

списъци, и начина, по който се определя броят на бюлетините, които 

следва да се отпечатат за съответните избори. 

Избирателните списъци се изготвят по постоянен адрес на 

всеки български гражданин, тоест всички български граждани, които 

се намират и в страната, и извън страната, и имат постоянен адрес, а 

всеки български гражданин следва да има постоянен адрес съгласно 

законодателството на Република България, се включва в 

избирателните списъци. Преброяването на населението има друга 

задача. 

По първия въпрос: какъв е броят на имащите право на глас, 

информацията се съдържа на нашата интернет страница. В секцията 

„За избирателите“ имаме публикуване информация „брой 

избиратели по предварителни избирателни списъци“. В останалата 

част, както и в тази част, разбира се, защото информацията, която 

публикуваме на нашата интернет страница за брой избиратели по 

предварителни избирателни списъци, съответно ще я актуализираме 
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с брой избиратели по окончателните избирателни списъци, които ГД 

ГРАО отпечатва, ни се предоставя от ГД ГРАО. 

Смятах да ви предложа да препратим това искане до ГД ГРАО, 

но тъй като от Министерския съвет то е изпратено до Централната 

избирателна комисия и до ГД ГРАО, ви предлагам в момента да 

остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания, или друго предложение? 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, приемам да изпратим на 

господин В.              А. на посочения имейл адрес писмо, че 

информацията за броя на избирателите по предварителни 

избирателни списъци е публикувана на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия в секция „За избирателя“, а в 

останалата част компетентна да даде отговор е ГД ГРАО към МРРБ, 

до което е адресирано и неговото искане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Следващ докладчик в административни преписки – госпожа 

Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № 

НС-06-74 от 20 март 2023 г. – преписка, която сме получили от 

кмета на община Видин за отваряне на запечатано помещение, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали. 

Отварянето на помещението е осъществено въз основа на наше 

Решение № 1782-НС от 16 март 2023 г. и е във връзка с отстраняване 

на техническа неизправност на сигнално-охранителната система. 

Преписката съдържа необходимите изискуеми документи 

съгласно наше Решение № 1750. Докладвам ви я за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов, 

заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-185 от 

21 март 2023 г. е постъпил въпрос от             С.              Т. по имейла 

на ЦИК относно деня преди изборите. 

„Здравейте! Бих желала да разбера в предизборния ден за 

подреждане на секциите и получаване на машините и изборните 

книжа от кметствата ще получат ли членовете на СИК някакво 

заплащане? Други години е по 15 лева, за тази не сте упоменали 

нищо в сайта си.“ 

Уважаеми колеги, мисля, че достатъчно добре са описани в 

наше решение възнагражденията, които ще получат секционните 

избирателни комисии за дейността си, така че въпросната госпожа, 

ако е член на секционна избирателна комисия, може да прочете 

внимателно решението на Централната избирателна комисия 

относно възнагражденията на членовете на СИК и там да се запознае 

какви възнаграждения ще получат за изборния ден, предизборния 

ден и така нататък. Предлагам този въпрос да остане за сведение. 

Следващото е вх. № НС-22-163 от 17 март 2023 г. до 

Централната избирателна комисия запитване от      К.         С.         К. 

– общински съветник в Общинския съвет Тутракан, посочено е ЕГН, 

телефонен номер и адрес, относно  контрол при разпоредбите на 

чл. 161 от Изборния кодекс. 

„Уважаеми членове на ЦИК, счита ли се за държавен или 

общински служител техническият ръководител на общинския 

участък на ВиК в община Тутракан? И следва ли като регистриран 

кандидат за народен представител да излезе в отпуск по време на 

предизборната кампания? Кои държавни органи упражняват  

контрол за спазване на разпоредбите на чл. 161 от Изборния кодекс 

и какъв е процесът по неговото сезиране при неспазване на 

посочените разпоредби?“ Моли отговорът да се изпрати на имейл, 

посочен в писмото. 
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Уважаеми колеги, считам, че на този въпрос в момента 

Централната избирателна комисия няма как да отговори, още повече 

че въпросът е неясен. 

Първо, лицето, което отправя запитването, е общински 

съветник. На второ място, пита дали е държавен или общински 

служител техническият ръководител на общинския участък на ВиК в 

община Тутракан и като регистриран кандидат за народен 

представител да излезе ли в отпуск. 

Няма конкретика относно това дали ВиК в община Тутракан е 

държавно или общинско дружество, така че предлагам същото да 

бъде оставено за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието за 10 минути. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

 

Продължаваме с доклади в точка трета: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Госпожо Стоянова, заповядайте.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Исках само да ви докладвам 

няколко входящи номера, които са от вчера, късната част на деня, и 

от тази сутрин по отношение на отстраняване на технически грешки 

в изпратените предложения от партиите и коалициите за поименните 

състави на секционните комисии и на база на тези входящи номера 

се наложи да се отстраняват техническите грешки. 

Това са входящи номера НС-11-35-2 от днешна дата, НС-10-

24-7 и НС-10-24-8 – две писма пак от днешна дата, НС-10-30/6 от 

днешна дата и НС-10-34/2, съответно НС-10-34/3, още две писма с 

днешна дата. Всички те са взети предвид и е извършено съответното 

отстраняване на технически грешки. Това е, което имам за доклад. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

вх. № НС-23-85 от 19 март 2023 г. Писмото е от името на изборните 

доброволци в Дортмунд. Обръщат ни внимание, че секцията, която 

следва да бъде машинна, е Дортмунд 1, а не Дортмунд 2. 

Тази корекция вече е направена, така че го докладвам за 

сведение. 

Докладвам писмо с вх. № НС-04-01-26/2 от 20 март 2023 г. от 

Министерството на външните работи. Към него е приложена грамата 

от посолството в Берн, с която ни уведомяват, че е получено 

разрешение за разкриване на секции в Конфедерация Швейцария. 

Това също го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, гледам решението, 

което Централната избирателна комисия прие, с вх. № 1749-НС от 

10 март 2023 г., и във връзка с доклада на колегата Томов в момента, 

че и от Швейцария е получено съгласие. Получили сме информация 

за получено съгласие и от Норвегия, и от Канада. Това са трите 

държави, в които сме разкрили секции извън дипломатическите и 

консулските представителства под условие, че ще бъде получено 

такова съгласие. 

И в тази връзка предлагам да публикуваме съобщение на 

страницата, което да бъде в „Гласуване извън страната“, че и за 

трите държави… (Реплика.) 

И на едното, и на другото място. Добре, може само като 

съобщение на страницата, че за държавите, за които е отбелязано със 

звездичка, се чака съгласие, вече е получено такова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Матева има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

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

Господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, получили сме писмо 

с вх. № НС-23-90 от госпожа      Г.         И., от Великобритания, която 

пита какъв е редът за получаване на удостоверение № 30-НС към 

изборните книжа за изборите на 2 април 2023 г. и добавя, че става 

въпрос за член на СИК, живеещ във Великобритания. 

Предлагам това писмо да бъде изпратено по компетентност на 

Министерството на външните работи, доколкото удостоверенията от 

Приложение 30 всъщност стигат до секционните избирателни 

комисии чрез Министерството на външните работи, ние ги 

изпращаме там. 

Така че предложението ми е да го препратим по 

компетентност на Външно министерство. 

И бих искал да докладвам още две писма, за които имам 

същото предложение и евентуално да гласуваме анблок. 

Второто такова писмо е с вх. № НС-22-177, също от 20 март 

2023 г. от          Н.            П., който изказва недоволство от избора на 

адреса на една от избирателните секции в Лондон, която се намира 

във Финчли. Смята, че адресът не е подходящ.  

Отново да го препратим към Министерството на външните 

работи, работна група „Избори“. 

И третото такова писмо е с вх. № НС-22-178, в което се 

предлага смяна на адреса на избирателната секция в Нюкасъл – 

Великобритания. Също за Външно министерство по компетентност. 

Предложението ми е тези три писма да бъдат препратени до 

там. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Продължаваме с точка втора. 

Господин Ципов и след това господин Димитров. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-20-62 

от 20 март тази година – запитване от медия „Нова Варна“, относно 

истинността на публикуваната в медиите информация за образувано 

досъдебно производство срещу кандидат за народен представител от 

МИР – Варна, от листата на „Продължаваме промяната – 

Демократична България“. 

Задали са два въпроса. Първият е към Окръжна прокуратура – 

Варна, дали в действителност е образувано такова досъдебно 

производство. И второ, дали публикуваните материали в медиите 

Afera.bg, Тribun.bg, Budnavarna.com не противоречи на Решение 

№ 1695-НС от 22 февруари 2023 г. на Централната избирателна 

комисия. 

Моля да се запознаете с него и в по-късната част на 

заседанието да подготвим кратък отговор. 

Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-07-1 от 17 март 2023 г. –  

писмо от Столична община, с което ни изпращат комплект 

документи относно извършени действия по преместване на изборни 

книжа и материали от изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България през 2019 г. 

Писмото е съпроводено с констативни протоколи и заповеди 

на кмета на Столична община. Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви също така вх. № ПВР/НС-07-2 от 17 март 2023 г. 

– ново писмо от Столична община, с което ни уведомяват за 

извършени действия по унищожаване на бюлетините, екземпляр от 

протоколи, предназначени за общинската администрация, останали 
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изборни книжа и материали от изборите за президент и 

вицепрезидент на Република България и Националния референдум 

2016 г. 

Писмото е съпроводено с необходимите документи като 

констативен протокол и заповеди за извършените действия. 

В заключение ви докладвам вх. № НС-06-66 от 17 март 2023 г. 

– писмо от Столична община, Район „Връбница“ за извършване на 

дейности по унищожаване на съхраняваните в районната 

администрация бюлетини и изборни книжа от проведените избори за 

народни представители на 4 април и 11 юли. 

Писмото е съпроводено с протоколи и заповеди на кмета на 

Район „Връбница“ за определяне състава на комисията, както и акт 

за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на  

съхранение. Трите преписки ги докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Колеги, вх. № 07-35-1 е автоматизирано напомняне за това, че 

на 29 март 2023 г. ще се състои 17-тата среща на Мрежата за 

сътрудничество. Това е за сведение, както и следващите пет писма, 

които се отнасят до новата версия на крипто инструмента, къде да се 

намери, кого засяга. До края на месеца според едно от писмата ще 

бъдат направени пет теста, от които първият е задължителен. Това 

всичко е за сведение – от вх. № ЦИК-07-34/8 до ЦИК-07-34/12. 

Разбира се, тези писма да бъдат добавени към досието на 

криптоинструмента. Това са моите доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието и ще продължим в 14,30 часа. 

 

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

заседанието на Централната избирателна комисия. Десет членове 

сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с точка първа от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам писмо от 

Министерството на правосъдието на Република България с вх. 

№ ЦИК-04-22 от 21.03.2023 г. Това писмо е във връзка с провелото 

се на 14.12.2022 г. заседание № 1452 на Комитета на министрите на 

Съвета на Европа, на което е прието решение, че по силата на чл. 46, 

ал. 1 от Конвенцията българската страна е изпълнила окончателно 

решение на Европейския съд по правата на човека по делото 

„Петков срещу България и други“ – жалба № 77568 от 2001 г.  

След провелата се среща с Централната избирателна комисия 

на 17 юни 2022 г. и като разгледа доклада за изпълнение, изготвен от 

българската страна на 19 октомври 2022 г., Комитетът се увери, че 

всички индивидуални и общи мерки, необходими за изпълнение на 

решението, са приети и реши да закрие наблюдението по делото. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка втора от дневния ред. 

Заповядайте, господин Войнов, по тази точка. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

процедури „удостоверяване на съответствието по чл. 213а, ал. 2 от 

Изборния кодекс“ и във връзка с предадените на Министерството на 

електронното управление четири броя машини за удостоверяване на 

съответствието, тъй като тези машини трябва да бъдат отключени, 

предлагам да вземем решение да се извади от касата unloker и той да 

бъде занесен от колегите Томов и Димитров в Министерството на 

електронното управление, с който да отключат четирите машини, 

които ги предадохме с приемо-предавателен протокол, и след това те 

да се върнат и отново да се постави в касата unloker. 
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Предлагам да вземем такова протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, пак във връзка с процедурите по 

удостоверяване на съответствието по чл. 213а, ал. 2 от Изборния 

кодекс, предлагам да изпратим писмо до Министерството на 

електронното управление, с което да ги помолим да ни предоставят 

копие от информационните архиви, които им предадохме вчера с 

приемо-предавателен протокол. Проектът на писмо е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, предлагам писмото да бъде занесено 

на ръка в Министерството на електронното управление от колегите 

Цветозар Томов и Димитър Димитров и те да получат на място 

исканите информационни архиви, след което да ги донесат в 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма.  

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмото от „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3/16, с което ни 

изпратиха коригирания график за изпълнение на дейностите. След 

като беше обсъден в работна група, се установи, че е необходимо да 

бъдат направени допълнителни корекции по графика. 

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

да им укажем как да коригират графика. Проектът на писмо е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали с проектен № 6332. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

изказвания.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

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

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-99/21.03.2023 г. С него ни 

предоставят информация за допълнително организирани обучения 

по настояване на РИК-26.София-област, както и график на 

останалите още седем броя присъствени обучения. 

В тази връзка се обръщат към нас с молба да им разрешим да 

инсталират и да използват за целите на обучението три броя 

обучителни машини с демоверсия. Така че ни предлагат също така 

да им предоставим комплект смарткарти и флаш памети, за да 

инсталират тези демо машини и да ги изнесат от склада на „Карго- 

партнер“ на 22 март 2023 г. и да ги върнат в склада на 31.03.2023 г. 

Във връзка с това, че имаме постъпили заявки от партии, които 

също желаят да получат демонстрационни машини, предлагам да 

изпратим на „Сиела Норма“ АД писмо, с което да им укажем да 
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инсталират 20 броя машини с демонстрационен софтуер. Ние 

номерата на демо машините сме ги изпратили в писмо, а да им 

предоставим с приемо-предавателен протокол комплекти 

смарткарти и флаш памети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания и предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

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

Госпожо Солакова, заповядайте с Вашите доклади в тази 

точка. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

определянето на броя необходими ролки за гласуване с машини и за 

бюлетините от машини във вътрешната мрежа е публикувана 

справката с окончателния брой, разпределение на брой ролки и 

кашони по изборни райони. 

Във вътрешна мрежа е и проектът на писмо до Печатницата на 

БНБ в отговор на тяхното писмо, което докладвах вчера, за 

готовността и уведомлението, че са изработени всички ролки със 

специализирана хартия с допълнителни защити за гласуването с 

машини съгласно Договор № 9 от 13 март 2023 г. 

Предлагам ви да изпратим писмо до Печатницата на БНБ с 

копие до господин Демерджиев и до изпълнителния директор на 

Печатница „Демакс“ АД, да заявим необходимия брой ролки, да 

укажем, че начинът на опаковане на ролките е съгласно Решение 

№ 1734-НС/04.03.2023 г. и съответства и на предложението по тяхно 

писмо от 21.02.2023 г.  

Виждате, начинът на опаковане е записан. Кашоните с ролки 

предлагаме да се доставят в Печатница „Демакс“ АД, като 

предаването се удостовери с подписване на приемо-предавателен 

протокол, един екземпляр от който да се предостави на Централната 
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избирателна комисия. Разпределението е съгласно приложението 

към писмото. 

Тъй като междувременно получихме едно писмо от Печатница 

„Демакс“ АД с вх. № НС-26-39/21.03.2023 г., в това писмо има 

изразено искане извън всички други предложения и искания, които 

са посочени, да се предостави информация за теглото и обема на 

ролките със специализирана хартия.  

Затова в това писмо да се възползваме да поискаме 

Печатницата на БНБ да предостави тази информация на Печатница 

„Демакс“ АД. Ще добавя това – виждам, че в писмото не е добавено, 

че трябва да се предостави на печатницата. 

Уточняваме днес само за нас, че допълнително ще имаме 

указание както към Печатница „Демакс“ АД, така и към областните 

администрации и районните избирателни комисии за начина на 

удостоверяване на получаването на ролките със специализирана 

хартия.  

Моля да изпратим това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. 

Режим на гласуване. 

Колеги, определям за малко госпожа Росица Матева да води 

заседанието. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от 

областна администрация Варна за промяна на адреса на доставка на 

хартиените бюлетини. 

Предлагам ви да изпратим писмо до Печатницата на БНБ и да 

ги информираме за тази промяна, като посочим адреса за доставка 

на хартиените бюлетини за Изборен район – Варненски. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля да го гласуваме. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка 

с моите инициали, предполагам, че се запознахте с линка, на който е 

качен симулаторът за машинното гласуване. Ако няма някакви 

корекции по него, тъй като при обсъждането не бяха направени 

такива, виждам, че и в момента няма, предлагам да го одобрим и да 

качим на интернет страницата на Централната избирателна комисия 

линк към симулатора за машинно гласуване на мястото, което се 

намира между полето, в което се публикува дневният ред за 

заседанията на комисията, и календара. В момента то е свободно, 

достатъчно видимо е и ще бъде удобно за всички, които желаят да се 

възползват от тази възможност да гласуват със симулатора. Да го 

направим, а да го качим отделно от това и в самата рубрика 

„Машинно гласуване“, там също да го има. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението? Не виждам. 

Моля да го гласуваме. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

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

няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Също във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали е и графичният дизайн на плакат за гласуване с 

машина на предстоящите избори. Моля да се запознаете и с него. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

имате ли някакви предложения по плаката? Ние го върнахме веднъж, 

коригиран е, обсъдихме го в работна група. Корекциите са нанесени. 
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Предлагам да го одобрим и да бъде публикуван, както 

останалите материали в разяснителната кампания. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

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

няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, в тази връзка искам да 

предложа, тъй като вече имаме предходна комуникация с областните 

управители и кметовете по места, да изпратим изработените до 

момента материали от разяснителната кампания. Те ги публикуват 

на своите сайтове. Да изпратим файловете с плакатите, за да могат 

да ги разпространят по съответния начин до всички областни 

управители и до кметовете на общини, както и до всички останали 

кореспонденти, с които работим във връзка с разяснителната 

кампания – да им бъдат изпратени тези материали. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението? Не виждам. 

Моля да го гласуваме. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-06-76/21.03.2023 г. 

е получена преписка от кмета на община Плевен, към която са 

приложени всички изискуеми документи съгласно Решение № 1750 

на Централната избирателна комисия за отваряне на запечатано 

помещение. Отварянето е по искане на разследващите органи. 

Докладвам го за сведение на Комисията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Следващ 

докладчик е  господин Чаушев.  

Заповядайте, колега Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали ще ви докладвам три писмени уведомления 

по различни случаи.  

Започвам с вх. № НС-11-43/21.03.2023 г. Това е сигнал 

относно агитационни материали в Търговище. Сигналът е подаден 

до компетентния орган – Районната избирателна комисия. До нас е 

само копие. Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви преписка № НС-22-168/19.03.2023 г. Тя е 

наречена „жалба“, но по своя характер е нещо като питане. Авторът 

Д.           П. пита: къде мога да подам жалба срещу кандидат за 

депутат. Имам информация срещу определен кандидат за депутат от 

Социалдемократическа партия – 17. Няма никаква конкретност. Не 

знаем точно за какво става въпрос. Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви писмо с вх. № НС-22-162/17.03.2023 г., с което 

ни е изпратена снимка от едно лице, което го е прикачило от друго 

лице, което е качило тази снимка с текст: „Изпращам ви снимка от 

мрежа. Реших, че може да ви е интересно.“. 

Докладвам го за сведение. Липсва каквато и да е 

конкретизация и не знам за какви нарушения и факти става по 

отношение на Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е  господин Ципов.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, връщам на доклад писмо с вх. 

№ НС-20-62/20.03.2023 г. – запитване от редакцията на медия „Нова 

Варна“, в което се поставят два въпроса, свързани с евентуално 

образувано досъдебно производство срещу кандидат за народен 

представител.  

Вторият въпрос касае Централната избирателна комисия – 

дали публикуването на подобни материали в няколко изброени 

медии не противоречи на Решение № 1695-НС/22.02.2023 г. на 

Централната избирателна комисия, а именно решението за условията 

и реда за провеждане на предизборната кампания. 
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Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали ще видите 

проект на отговор до медията, който да изпратим. 

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, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

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

Заповядайте, господин Войнов, в точка втора от дневния ред. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмото от „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3/13, с което ни 

изпращат коригирано ръководство за членовете на СИК. Него го 

докладвах за запознаване преди две заседания. Ръководството е 

коригирано съгласно измененията и допълненията на Изборния 

кодекс. 

Аз го прегледах, не намерих някакви пропуски. Затова 

предлагам да го одобрим и да уведомим с писмо „Сиела Норма“ АД, 

че ръководството е одобрено. Писмото е във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана 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, с приемо-предавателен 

протокол с вх. № НС-23-87  „Сиела Норма“ АД е предоставила 

технически носител, съдържащ обучително видео за членове на СИК 

и обучително видео за избиратели.  

То е качено във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, 

в подпапка „Видеообучение – членове на СИК“. Предлагам да се 
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запознаете. Сега го докладвам за запознаване, но ви моля да го 

прегледате, тъй като поне видеото, което е за обучение на членове на 

СИК, е важно. Поне аз на първи поглед там имам няколко 

забележки. Но на този етап го докладвам за запознаване. 

Връщам на доклад от вчера писмото, което докладвах от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-92/20.03.2023 г. Качено е вече във 

вътрешната мрежа. То и вчера беше качено, но беше объркан 

входящият номер.  

С писмото ни предоставят имената и контактите на 

техническите лица, които ще поддържат машините за гласуване 

извън страната. От този списък се нуждае Министерството на 

външните работи, които със свое писмо с вх. № НС-04-01-13/12 от 

17.03.2023 г. ни помолиха да им предоставим такива данни за 

контакт. 

Предлагам да изпратим писмото на „Сиела Норма“ АД на 

Министерството на външните работи. Проектът за писмо е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, постъпило е писмо от И.     Ц., 

главен асистент към изборния анализатор към Международната 

мисия на ОССЕ. Писмото е с вх. № НС-18-3/1 от 20.03.2023 г. и с 

него изборният анализатор и неговият асистент заявяват желание за 

достъп до склада с машините на 28 март 2023 г. от 10,00 до 12,00 ч. 

Готови са да предоставят допълнително лична информация за 

извършване на необходимата проверка за достъп. 

Предлагам да изпратим писмо до  господин  Ц. , с което да 

поискаме да ни предоставят лични данни за извършване на проверка. 
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Проектът на писмо е във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

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

Чаушев).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Информационно обслужване“ АД  с вх. № НС-00-108/18.03.2023 г. 

То е във връзка с обучението, което районните избирателни комисии 

ще проведат на секционните избирателни комисии  чрез онлайн 

платформа. 

От „Информационно обслужване“ АД ни уведомяват, че 

приемат да изпълнят задачата по техническото осигуряване на 

такава онлайн платформа и молят да им изпратим график за 

обученията. 

Беше изготвена справка за постъпилите заявки от районните 

избирателни комисии за провеждане на онлайн обучение и в тази 

връзка предлагам да изпратим писмо до "Информационно 

обслужване" АД, с което да ги уведомим за заявките от районните 

избирателни комисии. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по информацията, която трябва да предоставим на 

"Информационно обслужване" АД за техническото обезпечаване на 

онлайн обученията на секционните избирателни комисии? Няма. 

 Писмото е до „Информационно обслужване“ АД с копие до 

съответните районни избирателни комисии. 

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. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Постъпило е писмо от „Информационно 

обслужване“ АД с вх. № НС-00-126. С него ни уведомяват, че са 

направили указаните корекции в електронните протоколи на СИК и 

са ги публикували на интернет-страницата на Централната 

избирателна комисия. Докладвам го за сведение. 

Постъпило е писмо от Х.           Г. с вх. № НС-22-174 от 

21.03.2023 г. То е именувано „жалба“ и е относно Методическите 

указания, където е записано, че председател, заместник-председател 

и секретар на СИК предава протокола на РИК. Според  господин 

Георгиев тези указания противоречат на Изборния кодекс. 

Тъй като това не е така, предлагам писмото да остане за 

сведение. 

Постъпило е писмо от Б. Г. с вх. № НС-22-173 от 19.03.2023 г. 

Той пита дали само еднократно може да промени избора си при 

гласуване с машина и това да се обясни, когато се дават 

пресконференции. Докладвам го за сведение. 

Докладвам писмо с вх. № НС-15-163 от 20.03.2023 г. Писмото 

е от община Тунджа, адресирано е до РИК – Ямбол, и оттам е 

препратено на Централната избирателна комисия. Информират ни, 

че сградата на кметството във Видинци, има инсталиран кабелен 

интернет, но не са сигурни дали е подходящ за видео наблюдението. 

Видеонаблюдението няма да се провежда чрез кабелен 

интернет. Така че също го докладвам за сведение. 

Колеги, има няколко приемо-предавателни протокола: 

Вх. № НС-00-110/18.03.2023 г. С него сме предали на 

Министерството на електронното управление четири броя машини и 

там е описано и в приемо-предавателния протокол и информационни 

активи.  
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Приемо-предавателен протокол с вх. № НС-00-

113/20.03.2023 г. Предали сме на Българския институт по 

метрология два броя машини и два комплекта смарткарти.  

Приемо-предавателен протокол с вх. № НС-00-

119/20.03.2023 г. С него сме предали на Министерството на 

електронното управление  технически носител със сорс код и парола 

в запечатан плик. 

Приемо-предавателен протокол с вх. № НС-23-88/20.02.2023 г. 

Централната избирателна комисия е предала на Георги Бояджиев и 

Златогор Минчев лаптоп и външен диск. 

Със следващия приемо-предавателен протокол – вх. № НС-23-

94/20.03.2023 г., лаптопът и външният диск са върнати и са 

заключени в касата.  

Последният приемо-предавателен протокол е с вх. № НС-23-

95/21.03.2023 г. С него сме предали на двамата експерти – Г.           Б. 

и З.           М. предаденото от „Сиела Норма“ АД, а именно 

технически носител, съдържащ сорс код и технически носител, 

съдържащ инсталационен диск с операционна система Ubuntu и един 

брой блиц парола. Това са ми докладите засега,  

госпожо Председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващи докладчик 

–  господин Любомир Георгиев. 

Заповядайте, господин Георгиев, в точка две. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Докладвал съм проект на 

писмо с № 6328. Проектът е във връзка с приложение по чл. 213б от 

Изборния кодекс и е писмо до партиите и коалициите, представени в 

48-то Народно събрание, като предлагам повторно това писмо, по 

което Централната избирателна комисия да вземе съответното 

решение за изпращане, като уведомим партиите и коалициите, които 

имат право, че предоставянето на достъп до изходния код и 

документацията на системата за електронно машинно гласуване, 

както и всички други софтуерни инструменти, приложими в 

изборния процес по чл. 213б от Изборния кодекс, ще се осъществи 
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при предоставянето на съответния достъп в процеса на 

удостоверяване по чл. 213а от Изборния кодекс по реда на Решение 

№ 1779-НС от 16.03.2023 г. на Централната избирателна комисия. 

Всяка партия или коалиция, представена в 48-то Народно събрание, 

може да посочи не повече от три лица, за които в Централната 

избирателна комисия се подава заявление, подписано от 

представляващите партията или коалицията лица, и в заявлението се 

посочват и данни за контакт. 

Предлагам и срок за подаване на тези заявления, който да бъде 

обсъден, за участие в тази част от процеса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по това предложение?  

Доколкото в чл. 213а от Изборния кодекс и чл. 213б, ал.1 става 

въпрос за предоставяне на достъп до изходния код и документацията 

на системата за електронна система за машинно гласуване, както и 

всички други софтуерни инструменти, приложими в изборния 

процес, за което Министерството на електронното управление, което 

има задълженията да подпомага Централната избирателна комисия, 

изрази становище, че разпоредбата е относима само за софтуерните 

инструменти относно машинното  гласуване, може по същия ред на 

Решение № 1779 да се предостави достъп и съгласно чл. 213б. 

Колеги, моля за вашите изказвания и предложения. 

Нека да добавим все пак да бъде в някакъв разумен час с оглед 

на това да може да бъде обработена информацията. 

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. 

Определям госпожа Росица Матева да води заседанието до 

края, както и да подпише решенията и писмата на Централната 

избирателна комисия, които ще бъдат взети до края на заседанието. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка предлагам и да 

преминем към разглеждане и гласуване на двата проекта за указания 

във връзка със защитата на лични данни съответно за секционните и 

за районните избирателни комисии, които са във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

това е традиционно, което публикуваме преди всеки вид избори. 

Становища има ли? Не виждам. 

Моля да ги гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има 

подготвено писмо до Главна дирекция „Национална полиция“ с 

проектен № 6338 във връзка със запитване с вх. № НС-04-02-114 от 

21.03.2023 г. дали Партия „България за алтернатива на страха, 

тоталитаризма и апатията“ е Партията БАСТА и дали е участвала в 

избори за народни представители, за президент и вицепрезидент, 

членове на Европейския парламент, общински съветници и кметове 

за последните пет години. 

Подготвен е отговорът, че тя е била регистрирана за участие в 

изборите за общински съветници и кметове през 2019 г. с Решение 

№ 241, като старши комисар       П. ни благодари за ползотворното 

сътрудничество. 

Моля за становище. Не виждам желаещи за изказвания. 

Моля да го гласуваме.   

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

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка 

Георгиева);  против – няма. 

Колеги, връщаме се на точка първа от дневния ред: 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в първата част от 

заседанието ви докладвах за запознаване три жалби, постъпили 

срещу решения на РИК – Русе, а именно срещу Решение № 58, 

Решение № 59 и Решение № 60, които са препратени от Районната 

избирателна комисия, тъй като са от упълномощен представител на 

ПП „Възраждане“.  

Ще направя отделно докладите, макар и те по същество да са 

аналогични, тъй като се обжалват решения на РИК – Русе, които 

имат еднакъв предмет, макар и да става въпрос за различна 

територия на изборния район. 

Първо, докладвам ви жалба срещу Решение № 58-НС  на 

Районната избирателна комисия. Както казах, преписката ни е 

препратена от РИК – Русе.  

Преписката е в цялост, съдържа абсолютно всички документи 

във връзка с произнасянето по оспорваното решение. С Решение № 

58 Районната избирателна комисия е установила извършено 

нарушение по чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс на територията на с. 

Тетово, централна част на село Тетово. Отказала е да образува 

административно-наказателно производство поради неустановена 

самоличност на нарушителя, като е указала на кмета на кметството 

да премахне агитационните материали, които са в нарушение на 

изискванията на чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс.  

Жалбоподателят твърди в жалбата си срещу решението, като 

решението е постановено по жалба от същия жалбоподател, който 

сега обжалва пред нас решението, в качеството му на упълномощен 

представител на ПП „Възраждане“, както е и кандидат за народен 

представител на съответната политическа сила. В първоначалната 

жалба са изложени твърдения, че през нощта на 14 март срещу 

15 март 2023 г. в централната част на с. Тетово, на определените от 
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кмета на община Русе места за агитационни материали върху 

плакати на жалбоподателя на мястото на техния избирателен № 3 са 

залепени стикери с № 1, съответстващ на номера на коалиция „БСП 

за България“ в интегралната бюлетина. Стикерите не са премахнати 

към момента на депозиране на жалбата пред РИК – Русе, и 

жалбоподателят излага твърдение, че е извършено от активисти на 

коалиция „БСП за България“. 

Прилага снимков материал, като в жалбата пред нас 

жалбоподателят счита, че решението на РИК – Русе, е 

незаконосъобразно. Настоява Централната избирателна комисия да 

отмени в тази му част Решение № 58, като иска да дадем указания, 

да го върнем на Районната избирателна комисия.  

Посочил е, че преди да се произнесе РИК – Русе, била длъжна 

да изиска информация от МВР дали техни патрули от полицейския 

участък, намиращ се в с. Червена вода, нямат информация кой е 

лепил агитационни материали в посочените дни и часове и на 

посочените в жалбата места в с. Тетово. Да се изиска информация от 

МВР – Русе, дали в този район няма видеокамери за видео 

наблюдение, да се изиска разпознаване на извършителите от 

органите на полицията и установяване на тяхната самоличност, да се 

изискат обяснения от упълномощен представител на коалиция „БСП 

за България“ при консултациите при кмета на община Русе и при 

РИК – Русе, за това кои лица разлепят агитационни материали в с. 

Тетово, както и да се изискат обяснения от посочените лица, 

активисти на коалиция „БСП за България“, и от всички лица, за 

които се установи, че са съпричастни към извършеното деяние. 

След като разгледах цялата преписка в цялост, колеги, считам, 

че решението не подлежи на обжалване пред Централната 

избирателна комисия, тъй като съгласно чл. 498 от Изборния кодекс 

установяването на нарушения, съответно съставянето на актове, 

издаване на наказателни постановления и прочее е по реда на Закона 

за административните нарушения и наказания (ЗААН), предвид 

което и в съответствие с установената съдебна практика нормата на 
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чл. 498 изключва приложенията на общата разпоредба на чл. 73 за 

обжалваемост на решенията на Районната избирателна комисия. 

Отделно от горното аз лично не установявам посочените нарушения, 

предвид, че е установено нарушение, предвид че е указано на кмета 

да премахне агитационните материали и неблагоприятните 

последици за жалбоподателя. 

Предлагам ви да оставим жалбата без разглеждане. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля да се запознаете с проекта на колегата Ганчева и с преписката. 

Имате ли предложения по проекта за решение?  

Подлагам на гласуване проекта на решение срещу Решение 

№ 58 на РИК – Русе. Проектният му номер е 1773. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Решението е № 1803-НС/21.03.2023 г. 

Моля, продължете, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, продължавам със следващия 

доклад. Той е по жалба от същото лице, упълномощен представител 

на ПП „Възраждане“, срещу Решение № 59, постановено от РИК – 

Русе.  

Жалбата е препратена в Централната избирателна комисия с 

вх. № НС15-173/1 от 20.03.2023 г. С оспореното решение РИК – 

Русе, по жалба на същото лице е установила нарушение на чл. 183, 

ал. 5 от Изборния кодекс на територията на гр. Ветово на 

определени от кмета на община Ветово места за предизборна 

агитация. Отказала да образува административнонаказателно 

производство поради неустановена самоличност на нарушителя и 

указва на кмета на община Ветово да премахне агитационните 

материали, като в първоначалната си жалба са изложени твърдения 

от жалбоподателя, че през нощта на 15 март срещу 16 март 2023 г. в 
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гр. Ветово върху десет плаката на ПП „Възраждане“, поставени на 

места за агитация в централната част на града, група активисти на 

ПП ДПС са залепили плакати на тяхната партия с № 13. С това си 

действие активистите на ПП ДПС са нарушили забраната, 

предвидена в чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс. 

В жалбата си пред нас жалбоподателят настоява РИК – Русе, 

да образува по този случай административнонаказателно 

производство и да упражни правомощието си. 

Предлагам проект на решение по аналогични съображения, 

каквито изложих в предходния си доклад, а именно нормата на чл. 

498, която изключва обжалваемостта на решенията на РИК по чл. 73 

от Изборния кодекс, както и също считам, че предвид, че е указано 

да се премахнат агитационните материали, които са унищожени по 

смисъла на чл. 183, ал. 5.  

Също решението не подлежи на обжалване и да оставим 

жалбата срещу Решение № 59 на РИК – Русе, без разглеждане. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по проекта. Той е с № 1774 срещу Решение № 59-

НС . 

Доколкото е подобно на предходното, не виждам желаещи за 

изказвания. 

Подлагам го на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 1804-НС/21.03.2023 г. 

Моля, продължете, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, отново докладвам 

аналогична жалба от същия жалбоподател, препратена от РИК – 

Русе, с вх. № НС-15-173/2 от 20.03.2023 г. ведно с цялата преписка 

по оспореното решение, което в настоящия случай е Решение №60-

НС на РИК – Русе, с което тя е установила нарушение по смисъла на 
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чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс на територията на с. Червена вода, 

на определените от кмета на община Русе места за предизборна 

агитация, отказала е да образува административнонаказателно 

производството със същите мотиви и указва на кмета на кметство 

Червена вода да премахне агитационните материали, които не 

отговарят на изискванията на чл. 183, ал. 5. 

Отново е постановено решение по жалба от ПП „Възраждане“ 

чрез господин Т.     П.       С. като пълномощник и кандидат на 

политическата сила. В първоначалната жалба се твърди, че на 

14 март срещу 15 март 2023 г. в с. Червена вода, на определените от 

кмета на община Русе места, върху плакатите на жалбоподателя - 

девет броя – и на мястото на техния избирателен номер са сложени 

стикери на Коалиция „БСП за България“. 

В жалбата, която е пред нас, жалбоподателят настоява на 

отменим Решение № 60-НС като незаконосъобразно и да дадем 

съответно указания на РИК – Русе, да образува по случая 

административнонаказателно производство, като счита отново, че 

РИК – Русе, била длъжна да изиска информация от МВР, както 

следва – обособени в три точки – в жалбата, депозирана чрез РИК до 

нас.  

Предвид нормата на чл. 498 от Изборния кодекс считам, че 

решението е необжалваемо пред Централната избирателна комисия, 

а и няма неблагоприятни последици с оглед диспозитива на 

оспорваното решение за жалбоподателя. В случая предлагам да 

остане без разглеждане. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по проекта за решение с проектен № 1772. Не 

виждам желаещи. 

Подлагам го на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Решението е№ 1805-НС/21.03.2023 г. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: За пълнота на доклада ви 

уведомявам, че преписките по оспорените решения, освен че са 

препратени от РИК – Русе, в копия, са пристигнали и в оригинал в 

Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия сме получили сигнал с вх. № НС-22-186/21.03.2023 г. от     

Р. П. за това, че в гр. Козлодуй по цялото протежение на ул. „Христо 

Ботев“ са поставени знаменца, както се е изразил подателят на 

сигнала, без необходимото съдържание в тях за това, че купуването 

и продаването на гласове е престъпление. 

Предлагам да изпратим този сигнал по компетентност на РИК 

– Враца. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

има ли становище по предложението? Не виждам. 

Подлагам го на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Само, ако ми позволите, да продължа. 

Към този момент докладвам тази жалба с вх. № НС-15-171/1 от 

21.03.2023 г. от          С.              Т. срещу Решение № 117-НПС от 

19.03.2023 г. на РИК – Пловдив-област.  

По-късно ще ви предложа и проект на решение. Но 

доказателственият материал, който е изпратен към жалбата от страна 

на Районната избирателна комисия – Пловдив-област, е абсолютно 

неразличим, неразчитаем. 

Предлагам да изискаме от Районната избирателна комисия 

този снимков материал, ако е възможно, да го изпратят в оригинал, 
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защото по никакъв начин не може да се установи какво има на тези 

снимки. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. 

Насрочвам следващото заседание на Централната избирателна 

комисия за утре, 22 март 2023 г., от 11,00 ч. 

 

(Закрито в 17,45 ч.) 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  

 

 

 

 

 

 

 

Стенографи:  

Виолета Тасева 

 

Божидарка Бойчева 
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