
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 337 

 

На 22 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Медийни пакети.  

  Докладчик: Димитър Димитров   

2. Гласуване извън страната.  

  Докладчици: Елка Стоянова и Цветозар Томов  

3. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

  Докладчици: Силвия Стойчева и  Георги Баханов  

4. Доклади по административни преписки.  

  Докладчици: Росица Матева, Емил Войнов,  

Димитър Димитров, Цветанка Георгиева, Гергана 

Стоянова, Любомир Георгиев и Севинч Солакова  

5. Проект на решение за регистрация на социологическа 

агенция.  

  Докладчик: Гергана Стоянова 

6. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели. 

Докладва: Силвия Стойчева 

7. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладва: Цветанка Георгиева. 

8. Проект на решение относно приемане на методически 

указания за СИК извън страната за изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени 

бюлетини. 
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Докладва: Емил Войнов 

9. Проект на решение относно приемане на методически 

указания за СИК извън страната за изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. при гласуване със СУЕМГ. 

Докладва: Емил Войнов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Емил Войнов, Димитър 

Димитров, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов.  

 

Заседанието бе открито в 11,50 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!  

Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум.  

Заседанието започва със закъснение поради продължилата 

среща с колегите от други държавни органи относно работата на 

Временния комуникационен пункт.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред:  

1. Медийни пакети с докладчик господин Димитров.  

2. Гласуване извън страна с докладчик госпожа Елка 

Стоянова.  

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

Стойчева и господин Баханов.  

4. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева, господин Войнов, господин Димитров, госпожа 

Георгиева, госпожа Гергана Стоянова, господин Георгиев и госпожа 

Солакова.  
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Колеги, предвид постъпилите преписки от началото на деня 

досега и тяхното разпределение, може би по-голямата част от 

преписките ще останат за доклад в следобедната част на 

заседанието, за да може да бъдат подготвени.  

Имате ли предложения по дневния ред?  

Заповядайте, госпожо Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля за нова точка: регистрация на 

агенция за социологически проучвания „Тренд“. Не съм прегледала 

още преписката.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам ви да 

бъде т. 5: Проект на решение относно регистрация на 

социологическа агенция.  

Други предложения има ли?  

Господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В т. 2, ако може да ме включите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма.  

Колеги, моля да гласуваме така предложения проект на 

дневен ред с направените допълнения.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

 

Колеги, по първа точка:  

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ.  

Господин Димитров, заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател.  

Колеги, с вх. № НС-24-125 от 21 март, вчера, е получено 

запитване от „168 часа“ ЕООД за медийния пакет на НДСВ. 

Стойността на запитването е 5400 лв. с ДДС. Толкова пари са 

налични в пакета на партията.  
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И още едно запитване от „Евроком“ за медийния пакет на 

политическа коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“. Запитването е на 

стойност 7638 лв. с ДДС. Имаме медиен план. Номерът на писмото е 

с вх. № НС-24-123.  

Предлагам с протоколно решение да отговорим положително 

и на двете запитвания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Преминаваме към договорите.  

Първият договор, който предлагам за одобрение на вашето 

внимание, е с вх. № НС-24-126, сключен между WebGround и 

„Национално движение за стабилност и възход“. Стойността на 

договора е 3240 лв. Има представен медиен план.  

Предлагам да одобрим този договор. Сумата е налична в 

пакета на партията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-124/21.03.2023 г. ни 

е представен за одобрение договор между „Фреш Радио Груп“ и 

отново НДСВ. Стойността на договора е 2 070,70 лв. с включен 

ДДС. Има такава сума все още в пакета, като е представен и медиен 

план.  

Предлагам да одобрим този договор.  



5 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Повече доклади в тази точка 

нямам. Благодаря.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

втора точка:  

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.  

Госпожо Стоянова, заповядайте.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-23-100 

от вчерашна дата. Следобед е пристигнало писмото. Това е писмо от 

госпожа В.        , която се представя като член на българската 

общност в Саарбрюкен, Германия.  

Тъй като писмото касае съставите на секционните 

избирателни комисии извън страната, и то в частта за гражданската 

квота, която се попълва по предложение на Външно министерство, 

предлагам проект на писмо с проектен № 6351, с което да бъде 

изпратено по компетентност писмото на българската гражданка от 

гр. Саарбрюкен за преценка по компетентност.  

Заедно с това писмо вътре ще видите, че е включен и вх. № 

НС-23-101 от вчерашна дата, което ви докладвах в късната част на 

заседанието. Да бъдат изпратени заедно, за да не се получава свръх 

кореспонденция, тъй като и двете касаят една и съща тематика.  

Предложението ми е да се изпрати по компетентност вх. № 

НС-23-101 от 21 март и вх. № НС-23-100 от 21 март 2023 г. на 

Външно министерство, на господин Кондов – постоянен секретар на 

Министерството на външните работи на Република България.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате 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, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви вх. № НС-04-01-47/1. Това 

е писмо от Министерството на външните работи, с което ни 

изпращат предложения за корекции в съставите на СИК с оглед 

настъпили промени по назначенията в Решение № 1802-НС от 

20 март на Централната избирателна комисия, в което бяха 

назначени първоначалните състави на секционните комисии. 

Допълнително ще ни бъдат изпратени предложенията на Външно 

министерство за попълването на празните състави. Такива 

предложения все още не са постъпили.  

И отделно ни се подава сигнал за това, че в една от 

комисиите са установили, че тъй като има двама души с еднакви 

фамилии, следва да се извърши проверка дали имат роднинска 

връзка и дали е налице някое от ограниченията в Изборния кодекс за 

участието им едновременно в една и съща комисия.  

Вече извършихме такава справка и ще бъдат разделени. Тъй 

като двете имена са партийни предложения, ще бъдат преназначени 

в съответни комисии, така че да бъде изпълнен законът. Очакваме да 

пристигнат предложенията на съответните политически сили за 

корекциите в състава на посочената в писмото на Външно 

министерство секционна комисия. Иначе няма никаква друга пречка 

тези лица да участват като членове на секционна комисия. Просто не 

трябва да бъдат в една. Това е по изложеното в писмото на Външно 

министерство.  

Докладвам ви също вх. № НС-10-24-9 и вх. № НС-10-24-10. 

Това са с поредни индекси предложения за замени във връзка с 
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назначените състави по Решение № 1802. Те ще влязат в следващото 

решение на Централната избирателна комисия по отношение на 

всички предложения, които постъпват от политическите партии и от 

коалициите от партии, участвали на консултациите, за замени на 

техни членове. Новите имена съгласно наше протоколно решение ще 

бъдат своевременно изпращани на „Информационно обслужване“ 

АД за проверка за наличие на несъответствия и за отстраняването на 

същите.  

В тази връзка имам още един доклад. Моля да се запознаете с 

писмо с проектен № 6356, което касае уведомяване на участвалите 

по време на консултациите партии и коалиции за установените в 

хода на проверката по Решение № 1802 несъответствия в данните, 

които са предоставили за лицата, предложени за членове на 

секционните комисии. Тъй като тези несъответствия предполагат 

уточняването и отстраняването им от страна на политическите 

субекти, участвали в консултациите, ви предлагам да им бъде 

изпратено писмо, с което ги уведомяваме, че са констатирани такива 

несъответствия и да им укажем в срок до 12,00 ч. на 23 март, което е 

утре до обяд, тези несъответствия да бъдат отстранени и да 

предоставят актуалните данни. Несъответствията касаят лични 

данни на лицата, или факта, че някои от тях фигурират като 

назначени за членове за секционни комисии в страната. Същият срок 

– 12,00 ч. на 23-и, предлагам да бъде указан на политическите 

субекти да предложат замяна на това лице в съответната секция или 

да ни уведомят за предприети действия за заличаването му от 

секционните комисии в страната, тъй като този момент трябва да 

бъде изчистен.  

Предложението ми за писмо е с проектен № 6356. 

Предложението ми е до всяка политическа партия или коалиция от 

партии да бъдат изпратени отделни писма. Въпреки че в момента 

проектът е подготвен с адресат до всички общо, приемете, че това е 

едно и също писмо, което ще бъде изпратено до всичките шест 

субекта, защото по отношение на всички са констатирани. Те не са 
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много – това е важно да отбележа. Съответно към всяко писмо ще 

бъде приложен файл само с имената на предложените от тях хора, а 

не общо за всички партии.  

Това е предложението, което правя.  

Моля, ако имате други предложения или бележки, да ги 

обсъдим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за писмо до партиите във връзка с техническите 

въпроси имате ли предложения?  

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.  

Следващ докладчик – господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам писмо с 

вх. № НС-04-01-13/15 от 21 март. Писмото е от Министерството на 

външните работи, работна група „Избори“ и към него е приложена 

грама на българското посолство в Атина, в която се прави 

предложение двете машинни секции в Атина на пл. „Караискаки“ да 

бъдат обслужвани от двама техници, а не от един. Аргументите, 

които се посочват, са свързани със съображения за това, че 

„техническото време за изпълнение на действията на 

оправомощеното техническо лице, включително тяхното 

документално оформяне, надхвърля един час в деня преди изборите 

и 30-40 минути в деня на изборите за секция с две машини“. 

Съобщават, че е имало две технически лица на първите избори с 

машинно гласуване през април 2021 г., по-нататък е било едно. 

Изразяват притеснение за това, че по този начин се създава 

обективна невъзможност техническо лице да извърши предвидените 

дейности. И молят от ЦИК да бъде изискано възстановяване 
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практиката за обслужване на машините в секции в гр. Атина, Гърция 

от двама оправомощени техници.  

Според мен тези констатации са малко пресилени поради 

няколко причини.  

Първата от тях е това, че в момента гласуването няма да бъде 

само машинно в тези секции, съответно по-малко хора ще гласуват 

машинното.  

Втората е, че двете секции са на съседни адреси, съвсем 

близо една до друга и третата, че така или иначе практиката един 

техник да обслужва повече от една секция, когато са на близко 

разстояние, ние имаме на много места и ако решим да правим 

изключения от нея, можем да бъдем заляти от подобни 

предложения.  

Поради това моето предложение е да не искаме в 

императивна форма осигуряването на втори техник от „Сиела 

Норма“ АД, но да препратим по компетентност това писмо, ако имат 

възможност…  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По компетентност 

на кой да го пратим?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, коригирам предложението си. 

Нека изпратим едно писмо, с което да поискаме контактите на 

техниците, тъй като е възможно да получим и други подобни. Даже, 

доколкото разбирам, вече сме получили съобщения за проблеми, 

които изискват да имаме тези контакти при нас.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по това предложение?  

Тъй като ежедневно получаваме подобни писма от 

Министерството на външните работи, въз основа на грами от 

дипломатическите мисии, в които се настоява да имат контакти на 

техниците за машините извън страната, да изпратим на Изпълнителя 

по Договора за машинно гласуване в спешен порядък да бъдат 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 1 (Ерхан Чаушев).  

Заповядайте, господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гласувах „против“, защото, първо, 

получихме един странен списък на технически лица за чужбина, в 

които имаше само и единствено имейлчета. На срещата тази сутрин 

попитах Външно дали ще се комуникира с имейлчета, или имат 

телефони. За мен е много странно как ще правим в монополното 

положение на „Сиела Норма“ АД по отношение на техниците връзки 

чрез имейлчета. Това, едно.  

Второ, ако ще се предоставят данни за телефони и контакти 

на техници по места, добре е и ЦИК да знае за това. Това не е 

монопол на „Сиела Норма“ АД и Външно министерство. Тази 

информация не е секретна. И не знам защо отстраняват ЦИК от 

процеса. Това е второ.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ние това искаме.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Искахте го, за да го дадат на Външно, а 

моята теза беше тъкмо, че и ЦИК може би трябва да знае това. Нали? 

И то за целия масив. Говоря от последните приказки на 

председателя, ги преформулира.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това е някакво недоразумение.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Господин Томов, аз разбирам, че сме в 

една линия, обаче аз съм в отрицателен вот и си знаем, че поне да ми 

свърши отрицателният вот, поне три минути да ме изтърпите. Какво 

ще кажете?  Поне три минути преди да вадим хронометрите. Защото 

не ви харесва каквото говоря.  

И на четвърто място, хайде, тези избори минаха пак, 

заминаха със затворени резервати за действия между отделни 

институции, в които ЦИК трябва да иска разрешение за едното или 

второто, или третото да влиза в тях, като забравя, че всъщност ЦИК 
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контролира целия процес. Не сме резерват, заграден от други 

институции! Толкова.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Следващото писмо, което докладвам от 

Външно, е вх. № НС-04-01-13/16. С това писмо Външно 

министерство ни уведомява, че със своя нота, няма да й изчитам 

сигнатурата. Посолството на Кралство Бахрейн в Берлин ни 

уведомява за отрицателното становище на бахрейнските власти във 

връзка с отправеното от наша страна искане за разрешение за 

разкриване на секционна избирателна комисия в гр. Манама, 

Кралство Бахрейн. За сведение е приложено копие от получената 

нота. Копието е на английски. Ще се опитам съвсем резюмирано да 

предам съдържанието му.  В него се изпраща съобщение до Външно 

министерство. В крайна сметка е формулиран отказ за разкриване на 

секция в Манама, Бахрейн.  

В случая нямаме избор и би трябвало да вземем решение за 

заличаване на тази секция с решение за изменение и допълнение на 

Решение № 1749-НС. Получих го преди малко, не съм написал още 

проект на решение затова, ако искате сега да го гласуваме, ако 

искате, първо да подготвя проект на решение за следобедното 

заседание.  

Докладвам писмо с вх. № НС-04-01-23/2 от 21 март.  Писмото 

е също от Външно министерство с приложена грама от Посолството 

във Вашингтон. Искането в тази грама е за получаване на становище 

от ЦИК относно възможността удостоверенията по чл. 263, ал. 2 от 

Изборния кодекс да бъдат издавани дистанционно в случаите, когато 

лицата са подали заявление за издаване на документ за самоличност 

в близките предходни месеци, но все още не са постъпили заявените 

документи. Молят за нашето срочно становище по този въпрос от 

Посолството във Вашингтон. Преписката е във вътрешната мрежа в 

днешната ми папка. Докладвам това писмо за сведение и 

запознаване и ще се върнем към него следобед.  

Последно докладвам писмо с вх. № НС-04-01-51 от 21 март 

2023 г., което е копие до нас и е отговор на Външно министерство на 
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предложенията на госпожа Румяна Кисьова относно разкриване на 

някои секции във Федерална република Германия. Подробно са 

изложили съображенията от Външно министерство, поради които 

няма как да бъдат приети тези предложения и е изпратено до нас 

като копие. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с трета точка:  

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.  

Госпожо Стойчева, заповядайте.  

Определям госпожа Матева за малко да води заседанието.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е постъпила жалба от   С. Н. Т.       – кандидат 

за народен представител от партия „Възраждане“ срещу Решение 

№ 117-НС от 19 март на Районна избирателна комисия – Пловдив-

област, ведно с цялата административна преписка по приемане на 

Решение № 117-НС. Жалбата е с вх. № НС-15-171/1 от 21 март 

2023 г.  

С обжалваното решение на РИК – Пловдив-област, не е 

установено нарушение по сигнала, подаден от С. Т.                      . В 

този сигнал до РИК се сочат нарушения на изборното 

законодателство, които са осъществени на територията на Пловдив-

област от кмета на община Стамболийски Г. М.    , кмета 

на община Перущица М. В. и от В. Р.                 , който 

е кандидат за народен представител от коалиция ГЕРБ-СДС. В 

сигнала се твърди, че е осъществена предизборна агитация в 

нарушение на добрите нрави и че е нарушен основен принцип в 

провеждането на изборите, а именно чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс. 

Като доказателства за тези твърдения към сигнала сигналоподателят 

е прикачил снимков материал. Този снимков материал е в подпапка 

в папката с моите инициали с № НС-15-171/1. Моля да се запознаете, 

тъй като това е основното доказателство към подадения сигнал.  

С подадената жалба до Централната избирателна комисия се 

иска отмяна на Решение № 117-НС на РИК – Пловдив-област, и 
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установяване нарушенията на чл. 183, ал. 4, чл. 3, ал. 1 от Изборния 

кодекс, както и на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс, които са 

извършени от Г. М.      – кмет на община Стамболийски,             

М. В.   – кмет на община Перущица, и В. Р.   – 

кандидат за народен представител от коалиция ГЕРБ-СДС.  

След като се запознах подробно със съдържанието и на 

решението на Районна избирателна комисия – Пловдив-област, и на 

сигнала, подаден по постановеното решение, и на жалбата, подадена 

до Централната избирателна комисия, считам, че тази жалба е 

допустима, тъй като е подадена в законоустановения срок и от лице, 

което има правен интерес от оспорването на постановеното решение, 

но същата е неоснователна, а Решение № 117-НС от 19 март на РИК 

– Пловдив-област, е правилно и законосъобразно. Прието е при 

спазването на изискванията на Изборния кодекс и същото е 

съобразено с материалноправните му разпоредби.  

Поради което предлагам Централната избирателна комисия 

на посочените в проекта на решение правни основания да приеме 

решение, с което потвърждава Решение № 117-НС от 19 март на 

РИК – Пловдив-област. Решението на РИК – Пловдив-област, 

подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, чрез 

РИК – Пловдив-област, в тридневен срок от обявяване на 

настоящото решение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля, запознайте се с проекта на решение, с документите, които са 

изпратени по жалбата. Част от тях се намират в днешно заседание. 

Самата жалба се намира във вчерашно заседание в папката на 

колегата Стойчева във файла с приложенията.  

Колеги, имате ли становище по предложения проект за 

решение? Има ли някой, който желае да направи предложение по 

проекта или не?  

Заповядайте, колега Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Жалбата е недопустима, съгласно 

практиката на Върховния касационен съд. Производството е по 
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сигнал. Органът по сигнала се е произнесъл – няма нарушение. 

Оттук нататък според мотивите на Върховния касационен съд, поне 

10-15 решения става въпрос, че по-нататък производството не може 

да продължи. Толкова. Не е допустима, както е било и преди.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Правите 

ли предложение да се промени проектът в този смисъл?  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, правя предложение проектът на 

решение да се промени в смисъл недопустимост.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Предполагам имате предвид Върховен административен съд, а не 

касационен от практиката.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Практиката е това, което са ни връщали 

наши решения едно време от въпросния съд, който е…  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Да, но 

те подлежат на обжалване  пред Върховен административен съд.   

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Адвокатските хващания за думите ми са 

абсолютно все тая. Казах, според мен решението трябва да мине във 

вариант недопустимост.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по предложението на колегата Чаушев, както и 

по предложението на докладчика.  

Заповядайте, колега Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не знам защо трябва да 

разясним, предвид че практиката е установена и наистина, ако 

колегата докладчик не възразява, диспозитивът да е „оставя без 

разглеждане като недопустима“. Мисля, че такива решения има 

постановени и в Централната избирателна комисия. Ако сега 

въпросът е Централната избирателна комисия да види кой ще 

надделее в спора извън микрофон, аз ви предлагам да си спазваме 

практиката и предлагам на колегата докладчик, както каза и 

господин Чаушев, диспозитивът да бъде „оставя без разглеждане 

като недопустима“ с оглед на това, че по сигнала има произнасяне и 

по-нататък производството не може да продължи.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Други 

предложения? Не виждам.  

На основание чл. 27, ал. 1, т. 3 подлагам на гласуване 

предложението на докладчика.  

Моля, режим на гласуване.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, аз в…  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Стойчева, гласуваме в момента. Попитах има ли някой нещо да 

каже. Ако желаете?  

Моля, прекратете гласуването.  

Имате думата, колега Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря. Колеги, не възразявам, 

възприемам предложението, направено от колегата Чаушев. Ще 

променя диспозитива на решението с оглед на направеното 

предложение, така че следва да бъде подложено на гласуване по този 

начин – „оставя без разглеждане жалбата като недопустима“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

подлагам на гласуване предложения проект на решение с новия 

диспозитив.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 3 

(Любомир Георгиев, Росица Матева и Цветозар Томов).  

Решението е № 1806-НС/22.03.2023 г.  

Колеги, ще си позволя кратък отрицателен вот.  

Гласувах  „против“, тъй като считам, че практиката на 

Върховния административен съд е, че са недопустими жалби срещу 

решения на районни избирателни комисии, както и на Централната 

избирателна комисия, с които се установяват нарушения, тъй като те 

са част от административнонаказателното производство. Решения, с 

които не се установява нарушение, според мен подлежат на 
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обжалване, като такива решения, взети от Районна избирателна 

комисия, подлежат на обжалване пред ЦИК.  

Следващ докладчик в тази точка е колегата Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вчера ви докладвах 

сигнал, получен от В.Г.     за допуснато нарушение на 

чл. 182, ал. 3 от Изборния кодекс. В папка с мои инициали от 

днешното заседание е качена преписката. Има подготвен проект за 

решение.  

В Централната избирателна комисия е получен сигнал с вх. 

№ НС-22-183 от 21.03.2023 г. Господин Г.  по имейла е 

приложил линк към новина със снимки, от които се вижда как се 

използва обществен транспорт за агитация на определена партия. 

Всички плащаме данъци за поддръжката на пътната инфраструктура 

и транспорт в София, напълно недопустимо е една партия да ползва 

обществения транспорт за агитация. Да си наемат частни коли, 

билбордове и каквото пожелаят, но общественият транспорт е точно 

затова и обществен. Моли да предприемем действия и да сезираме 

компетентните институции. Това е напълно недопустимо и е 

приложил линк към Агенция ПИК, с който, както вчера ви казах, 

можете да се запознаете. Надявам се, че всички сте се запознали. 

Линкът към публикацията в сайта pik.bg е: „Браво бе, Бонев? За теб 

закони няма ли?! Ето как общински съветник използва градския 

транспорт за лична агитация“. Приложени са снимки и можете да 

видите статията, която е публикувана на сайта на Агенция ПИК.  

Днес е качена цялата преписка, както вчера ви  казах. 

Преместена е и днес. Можете да отворите. Там са качени сигналът, 

разпечатка от публикацията в pik.bg, снимков материал за участието 

на господин Б.             – общински съветник, вътре в трамвая. Аз съм 

казал вчера при доклада си на колегите: всички да се запознаят. 

Може да не са ги преместили изцяло, можете да ги погледнете в 

моята папка във вчерашно заседание.  

Ако имате коментари, колеги, моля ви на микрофон.  
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В публикацията в сайта на ПИК пише: Политическата 

агитация в градския транспорт е изрично забранена – прилагам 

заповедта. 

Трамвай 3014 не е частен – той е общински, купен е и е 

поддържан с данъците на всички граждани на София, независимо на 

коя партия симпатизират. Той не е частен и е неморално да се ползва 

за политическа агитация. 3014 е единственият Т6А2БГ с модерна 

информационна система. Вместо да обслужва пътници, в момента 

той се ползва за агитация на партия.“  

След това има явно коментар: „Само си представете за 

момент какъв невъобразим писък щеше да е, ако, например, друга 

партия беше брандирала общински трамвай със своето лого и 

правеше срещи с граждани в предизборна кампания.  

Въпреки това и въпреки факта, че се намираме в предизборна 

кампания, господин Б. Б.           и партията му смятат, че правилата 

не важат за тях.“  

Има снимка, на която има отдолу: „Спаси София, търси 

лилавия трамвай на „Спаси София“. Ела в подвижната приемна на                          

Б. Б..“ И другото е снимка на господин Б. Б.         , че разговаря с 

човек в трамвая.  

След като се запознах с приложените материали, които са 

качени на сайта към тази публикация в Агенция ПИК, същата има и 

разпореждане № 184 от 7 март 2023 г. на изпълнителния директор на 

Центъра за градска мобилност Д. Д.                    до всички 

структурни звена, там са изброени абсолютно всички, който във 

връзка с изборите на 2 април 2023 г. и на основание Заповед 

№ СОА23-РД09-630 от 28.02.2023 г. на Столична община, с които 

забранява използването на обществен транспорт на територията на 

Столична община за провеждане на предизборна агитация. 

Можете да видите и проекта ми на решение.  

Считам, че независимо от факта, че „Спаси София“ не е 

регистрирана за участие в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. и Б. Б.                не е регистриран като кандидат за 
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народен представител е известно в общественото пространство, че 

същите имат споразумение за подкрепа на определен политически 

субект, който е регистриран за участие в предстоящите избори за 

народни представители.  

Поради горното предлагам ЦИК да установи, че е извършено 

нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 3 от Изборния кодекс, 

който забранява използването на държавния и общински транспорт 

за предизборна агитация от страна на „Спаси София“ и общинския 

съветник Б.  Б.      . 

Отделно от това, колеги предлагам, ако счетете, че това не е 

нарушение, че е извършено още едно нарушение, а именно на 

разпоредбата на чл. 185, ал. 1 от Изборния кодекс, която забранява 

поставянето на предизборни агитационни материали извън 

предизборната кампания, ако се приеме, че „Спаси София“, тъй като 

не участва на предстоящите избори, както и  общинският съветник 

Б. Б.              не участва в предстоящите избори за народни 

представители, се извършва предизборна агитация за предстоящите 

избори за общински съветници и за кметове през месец октомври-

ноември 2023 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания.  

Заповядайте, господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Опитах се внимателно да видя 

снимковия материал и проектът на решение. Според мен, ако 

тръгнем по тази линия, ще изпаднем в абсурдна ситуация. „Спаси 

София“ несъмнено не участва в тези избори. Твърдението, че има 

предизборно споразумение за сътрудничество за други избори с 

политическа партия доста сериозно е извадено от контекста на тази 

кампания.  

В този смисъл аз не виждам как можем да говорим за това, че 

тези плакати, които, между другото, и по форма, и по съдържание те 

не са предизборна агитация, това е реклама на самата тази 

политическа партия. Честно казано, дали е окей да се прави такава 
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реклама по трамваите е друг въпрос, но не ЦИК и не във връзка със 

съблюдаването на реда за политическа агитация на тези избори би 

следвало да се произнесе.  

Всичко това не ми дава основание да подкрепя този проект на 

решение. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания?  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, току-що извърших проверка в 

публичния регистър на регистрираните партии, който се води в 

Софийски градски съд. Няма регистрирана партия „Спаси София“. 

Така че аз лично, отделно от това, което пише и в мотивите на 

решението, такава партия, дори и да имаше регистрирана в 

Софийски градски съд, не е регистрирана за участие в изборите за 

народни представители, за които тече в момента предизборна 

кампания. И не виждам как Централната избирателна комисия ще 

установи нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, които са 

посочени, които са свързани с предизборната кампания.  

Аз лично не смятам, че имаме такова правомощие в момента. 

По-скоро трябва да насочим може би този сигнал към Столична 

община, за да се види как се използва общинското имущество и дали 

е платена такса за това да се брандира по някакъв начин определено 

транспортно средство, защото знаем, че всъщност търговски 

компании плащат за реклама.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания?  

Заповядайте, господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да, напълно съм съгласен с госпожа 

Матева. Аз никъде не съм и споменал в решението си, че „Спаси 

София“ е регистрирана партия или коалиция.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В сигнала пише 

така.  
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Също така пише, че не е регистрирана 

за участие в изборите за народни представители. И Вашето 

твърдение беше такова. Това е обективирано в решението, което съм 

подготвил. Единствено и само е обективирано, че тъй като в 

общественото пространство движение ли е, партия ли е 

нерегистрирана, в процес на регистрация ли е. Доколкото съм 

запознат от медиите, имаше учредително събрание на такава 

организация или движение „Спаси София“, партия ли е – нямам 

представа. Имаше учредително събрание на партия, не знам дали е 

регистрирана, но не съм писал, че има регистрирана партия. Така че 

този коментар мисля, че не е коректен, тъй като никъде не съм 

упоменал, че има такава партия. Единствено съм упоменал, че в 

общественото пространство е ноторно известно, че тази партия при 

учредяване на една от коалициите, участващи в предстоящите 

избори, тази партия изрази подкрепата си за тази коалиция. И това 

съм описал в решението си.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Баханов, в диспозитива на 

проекта, който Вие предлагате, сте посочили, че установяваме 

нарушение на чл. 182, ал. 3 и чл. 180, ал. 5, извършено от „Спаси 

София“, сложено в кавички. Това предпоставя някаква 

правосубектност на това образувание. За да установим извършено 

нарушение на „Спаси София“, то трябва да е нещо – или сдружение, 

или партия, или някаква организация. Под някаква форма трябва да е 

организирано, освен на Б. Б. отделно. Това, първо.  

Второ, чл. 182, ал. 3, който посочвате, че е нарушен, самият 

член е със заглавие „Забрана за предизборна агитация“. Ние в 

момента имаме предизборна кампания само за избори за народни 

представители, където нито лицето Б. Б.                  , нито това 

образувание „Спаси София“ е регистрирано. Затова смятам, че не 

можем да установим нарушение, позовавайки се на този член.  
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Така също и на чл. 185, ал. 1, където е за агитационни 

материали извън предизборна кампания. В случая имаме 

предизборна кампания и за да имаме агитационен материал, трябва 

пък да се насочим към параграфа, който указва какво е 

съдържанието на агитационните материали. Трябва да имаме призив 

за подкрепа или неподкрепа на кандидат. В случая нямаме кандидат, 

регистриран нито с име „Спаси София“, нито с Б. Б.       .  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз имам един 

въпрос, колега Баханов. Снимковият материал е разпечатка от линка, 

който е посочен ли? Защото не може да се отвори, ако можете да ми 

кажете.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Така ми е разпределен и предоставен 

сигналът – сигнал по имейл и към него приложени разпечатки. Дали 

към сигнала са тези разпечатки, дали от линка… Аз не съм свалял 

нищо от линка и от ПИК. Явно към сигнала на господин Грънчаров.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ще ви 

кажа защо зададох този въпрос. Защото приложеният снимков 

материал има дата 10 февруари. Има и други дати. Пише: днес, 29-и, 

но не е ясно какво е. Заради това дали е свален от линка?  

Колеги, има ли други изказвания?  

Господин Георгиев, заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Аз предлагам докладчикът да 

оттегли проекта на решение и да не се подлага на гласуване изобщо. 

Евентуално да се остави сигналът или за сведение, или без 

разглеждане. Това предлагам. Вътре пише и за регистриран за 

участие в предстоящите избори за народни представители някакъв 

политически субект, което не е така според мен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Реплика към колегата Георгиев.  

Не мога да се съглася, че трябва да остане за сведение и да 

няма никакви последствия от получения сигнал, доколкото не 
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можем в предизборен период да позволим да се ползва обществен 

ресурс. Не може общественият транспорт да се ползва за агитация.  

Вярно е, нужно е може би да се изясни правно-

организационната форма, под която участва „Спаси София“, но при 

всички случаи трябва да има някакви последици от този сигнал, 

защото, пак казвам, общественият транспорт не може да се ползва за 

предизборна агитация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания?  

Заповядайте, господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Допълвам доклада си, че в решението 

има един абзац, с който указваме на кмета на Столична община 

незабавно да се премахнат агитационните материали на „Спаси 

София“ и да се разпореди преустановяване на предизборна агитация 

в обществения транспорт.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в мотивите на проекта на 

решение, който ни се предлага, пише, че Централната избирателна 

комисия счита, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 185, 

ал. 1 – поставяне на агитационни материали, ако се приеме, че 

„Спаси София“ и общински съветник Б. Б.               извършват 

предизборна агитация за предстоящите избори за общински 

съветници и кметове. Тоест ние ще установим нарушение на „Спаси 

София“ и на Б. Б.                     за предизборна агитация през март за 

избори, които ще се проведат есента, може би в края на октомври, и 

предизборната агитация за които все още не е започнала. Те не са 

насрочени, каква предизборна агитация?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания? Няма.  

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

с № 1771.  

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 6 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов и Севинч Солакова); против – 8 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов).  

Колеги, това предложение не събра необходимото 

мнозинство.  

Решението е № 1807-НС/22.03.2023 г.  

Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа 

Матева сигналът да се изпрати на кмета на Столична община за 

извършване на проверка.  

РОСИЦА МАТЕВА: Как се използва общинският транспорт.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Цветанка Георгиева); против – 4 (Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев и Цветозар Томов).  

Това предложение събра необходимото мнозинство и 

сигналът ще бъде изпратен на кмета на Столична община.  

Господин Георгиев, заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: При други условия бих подкрепил 

изпращането на такъв сигнал на съответния кмет, но не и след като 

сме гласували, макар и с решение за отхвърляне, предложения текст 

на решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Ципов.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, безспорно в момента сме в 

предизборна кампания за избори за народни представители, но и 

безспорно и ноторно известно е, че независимият общински 

съветник Б. Б.                е представител на неправителствена 

организация, която е в процес за регистрация като политически 
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субект, който да вземе участие в изборите за общински съветници и 

кметове.  

Ако продължаваме да си заравяме по такъв начин главата в 

земята и не установяваме такива драстични нарушения, каквото се 

явява използването на общински ресурс, тъй като със сигнал на 

нашето внимание е поставен въпросът, какво всъщност извършва 

независимият общински съветник Б. Б.                    в трамвай от 

столичния градски транспорт? Смятам, че не трябва да допускаме 

подобни прояви да стават практика в година, в която на всички е 

известно, че предстоят избори за общински съветници и кметове.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с четвърта точка:  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в изпълнение на договор от 

13 март тази година между ЦИК и Печатницата на БНБ, вчера 

изпратихме писмо и заявихме съответен брой ролки със 

специализирана хартия за машинно гласуване и за бюлетините от 

машинно гласуване, опаковани съгласно Решение № 1734 на 

Централната избирателна комисия и с определен брой по кашони и 

възложихме доставката в Печатница „Демакс“.  

Получили сме писмо с вх. № НС-26-42 от 22 март тази 

година. Изпълнителният директор ни уведомява, че в изпълнение на 

тази заявка по договора доставката и предаването на заявените 

ролки и определения брой кашони ще бъде осъществено на 

територията на Печатницата на БНБ на 22 март в 13,00 ч. Не са 

отразили в писмото, но предполагам, че ще получим, както беше 

описано в нашето писмо-заявка, че един екземпляр от приемо-

предавателния протокол ще бъде предоставен на Централната 

избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието на Централната избирателна комисия. Ще продължим в 

16,00 ч.  
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(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден колеги, 

продължава заседанието на Централната избирателна комисия. В 

залата сме 8 членове – имаме кворум.  

Има ли предложения по дневния ред?  

Заповядайте госпожо Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо Председател, моля да 

включим нова точка в дневния ред: Проект на решение относно 

регистрация на наблюдатели.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

ви това да е точка шеста.  

Заповядайте, госпожо Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля ви нова точка: Доклад 

относно искане за изплащане възнаграждения на ОИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Седма точка – 

Възнаграждения на ОИК.  

Има ли други предложения колеги?  

Моля режим на гласуване за допълване на дневния ред.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

 

Продължаваме с доклад в точка пета:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКА АГЕНЦИЯ.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение относно регистрация на „Изследователски център Тренд” 

ООД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-

poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г.  
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Постъпило е заявление с вх. № 3 от 21.03.2023 г. от 

„Изследователски център Тренд“ ООД, представлявано от Димитър 

Асенов Ганев, чрез Димитра Димитрова Воева, упълномощен 

представител за регистрация като агенция, която ще извършва 

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

народни представители на 2 април 2023 г.  

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

са приложени изискуемите документи: удостоверение за актуално 

състояние на заявителя,  инструкция (методика) за извършване на 

проучване „на изхода“ (в запечатан непрозрачен плик), списъци, 

съдържащи имената, единния граждански номер на 266 анкетьори, 

както и номерата на избирателните секции, извън които ще се 

осъществява анкетирането, като списъците са представени и на 

технически носител, кратка презентация на опита на дружеството за 

провеждане на тези социологически проучвания и пълномощно от 

представляващия дружеството в полза на лицето подало 

заявлението.  

От извършената проверка на лицата, предложени за 

регистрация като анкетьори, се установява, че всички лица отговарят 

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

08.03.2023 г. на Централната избирателна комисия. Поради което и 

на правните основания посочени в проекта на решението ви 

предлагам да вземем решение, с което да регистрираме 

„Изследователски център Тренд“ ООД с посочено ЕИК като 

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

изборите за народни представители на 2 април 2023 година. 

Да регистрираме като анкетьор предложените от агенцията 266 

упълномощени лица съгласно списък, приложен към решението, на 

регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма.  

Моля режим на гласуване.  



27 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1808-НС/22.03.2023 г.  

 

Продължаваме с точка шеста.  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 

Госпожо Стойчева, заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Постъпило е заявление от Сдружение 

„Аз обичам Пловдив“ с вх. № 14 от 22.03.2023 г. Сдружението е 

представлявано от Любомир Чакъров. Заявлението е за регистрация 

за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни 

представители. Приложени са пълномощно от представляващия 

Сдружението в полза на две лица, декларации по образец, списък с 

имената на лицата. Централната избирателна комисия приема, че 

спазено изискването на точка 3.1 от раздел първи на Решение 

№ 1607-НС от 9.02.2023 г., с които се установяват  извлеченията от 

Агенцията по вписванията на Сдружението. От извършената 

проверка на лицата предложени да бъдат регистрирани като 

наблюдатели се установява, че отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс.  

Предвид горното предлагам Централната избирателна комисия 

да регистрира Сдружение „Аз обичам Пловдив“ за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април, като 

българска неправителствена организация. Регистрира като 

наблюдатели за страната двама упълномощени представители на 

Сдружението, както следва в приложения списък. Регистрираните 

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

удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по този проект на решение.  
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Моля режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е  № 1809-НС/22.03.2023 г. 

Господин Томов, по дневния ред казахте, че имате 

предложение, заповядайте.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Искам да предложа проект на решение 

за изменение на Решение № 1749 може би допълнителна точка в 

дневния ред.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Проект на решение 

за приемане на Методически указания за секционните избирателни 

комисии извън страната.  

Господин Томов, Вие сте с проекта на решение. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Изменение на Решение № 1749-НС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За изменение на 

Решение № 1749-НС.  

Колеги, други предложения? Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам допълване на дневния ред с 

проект на решение за приемане на Методическите указания за 

членовете на секционните избирателни комисии извън страната. Две 

отделни точки, едното е при гласуване с хартиени бюлетини и 

второто е при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани 

устройства за машинно гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

ви проект на решение за Методически указания за секционните 

комисии извън страната да бъдат точки 8 и 9, а проектът на решение 

за изменение на Решение № 1749 – т.10.  

Има ли други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме допълването на дневния ред.  
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Колеги, по дневния ред продължаваме с проектите на решение. 

 

Продължаваме с точка десета.  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА 

РЕШЕНИЕ № 1749-НС ОТ 10.03.2023 г. 

Заповядайте, господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Проектът е качен във вътрешна мрежа в 

моя папка – № 1778-НС. Проектът е относно изменение на Решение 

№ 1749-НС/10.03.2023 г.  

С Решение № 1749-НС обявихме местата в държавите, в които 

ще се образуват избирателни секции извън страната и броя на 

избирателните секции във всяко място. С писмо – вх. № 04-01-13/16 

от 21.03.2023 г. Министерството на външните работи ни уведоми, че 

бахрейнските власти имат отрицателно становище, относно нашето 

искане за разрешение за образуване избирателна секция в гр. 

Манама, кралство Бахрейн, съгласно Решение № 1749-НС от 10 март 

2023 г. и предвид това обстоятелство и на основание чл. 13, ал. 1 от 

Изборния кодекс, предлагам следния диспозитив: Централната 

избирателна комисия  

„РЕШИ: 

Изменя Решение № 1749-НС на ЦИК от 10 март 2023 г., като 

заличава от диспозитива на решението текста „Бахрейн (Кралство 

Бахрейн)“ в колона „Държава“ и текста „Манама“ в колона 

„Секция“. „ 

Това е проекта, който предлагам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, този проект 

на решение ще го отложим за по-късно.  
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Продължаваме с точка четвърта: Доклади по административни 

преписки.  

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо вх. № НС-

23-64 от 21.03.2023 г., с което от България ON AIR са изпратили 

имената на технически екип, който да извърши оглед и да прецени 

разполагането на екипа на телевизията за отразяване на изборите на 

2 април 2023 г., така че моля за протоколно решение да им бъде 

осигурен достъп.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания. 

Няма.  

Моля режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали е подготвено писмо до госпожа Караславова и 

господин Петров, с оглед необходимостта да бъде осигурен достъп 

на технически екипи на обществените медии БНТ, БНР както и на 

ефирни телевизии, които са заявили, че желаят да изградят мобилни 

студия за отразяване на изборите. Да им бъде осигурена възможност 

и достъп до фоайето около пресцентъра с вход откъм „Ларгото“, 

както и до покрива на сградата, за да могат да разположат кабелите. 

Моля да гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

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

Цветанка Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от Софийска 

градска прокуратура, Следствен отдел вх. № ПВРНС-9-38/1 от 

21.03.2023 г. С това писмо следовател Г.                       изисква във 

връзка с извършване на разследване по досъдебно производство с 

посочен номер и прокурорска преписка с посочен номер, да им 

представим заверени копия от решенията на ЦИК за регистриране на 

кандидати за избори за президент и вицепрезидент и Народно 

събрание проведени на 14 ноември. Напомня, че били направили 

искането и с предходно писмо. 

Колеги, подготвен е отговор на това писмо, който се намира 

във вътрешната мрежа с проектен номер 63-43. Направени са копия 

от всички решения на Централната избирателна комисия за 

регистриране на кандидатските листи за президент и вицепрезидент 

за 14 ноември, както и е разпечатано копие от публичния електронен 

регистър. Като в писмото обясняваме на следовател Г. , че 

решенията, с които се регистрират кандидатските листи на 

кандидати за народни представители се приемат от районните 

избирателни комисии, които работят до 14 дни след изборния ден и 

къде се съхранява архива на районите избирателни комисии, 

откъдето могат да поискат тази информация. Насочваме ги към 

страницата на ЦИК, секция „Архив“, където могат да се запознаят с 

публично достъпните решения на районните избирателни комисии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от същия 

следовател от същата прокуратура и следствен отдел по същата 

прокурорска преписка и досъдебно производство, с искане на 

информация с посочени пет лица с три имена и ЕГН, дали са били 

кандидати за народни представители на изборите за Народно 

събрание на 14 ноември. От извършената справка от звено 

„Регистри“ се установява, че четири от лицата са били регистрирани 

като кандидати за народни представители, като в писмото, което е 

подготвено като отговор е описано от коя политическа сила са 

предложени да бъдат регистрирани и в кой изборен район. За едно 

от лицата няма данни да е регистрирано като кандидат за народен 

представител.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

имате ли?  

Моля режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в тази точка ви докладвам и 

писмо с вх. № НС-08-59/22.03.2022 г. от Върховен административен 

съд, с който ни изпращат административната преписка и влезнало в 

сила решение № 3032 от 22 март, с което решение е отменено 

решение № 1786-НС от 16.03.2023 г. на Централната избирателна 

комисия.  

Докладвам го за сведение и запознаване. Преписката ще бъде 

предоставена.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

по тази точка госпожа Солакова. Заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

писмото НС-26-44/22 март 2023 г. Получили сме писмо от 

Печатница „ДЕМАКС“ АД. Изпращат ни писмо, с което ни 



33 

уведомяват, че на 24, 27 и 28-ми март от ДЕМАКС АД ще се 

експедират изборни книжа и бюлетини за предстоящите избори, 

както и ролки със специализирана хартия за машинно гласуване или 

оборудване с видеонаблюдение. Писмото съдържа и съответния 

график с информация за отговорните лица до областните центрове.  

Докладвам ви и писмо НС-26-43 от Печатница ДЕМАКС АД. 

То е относно наше писмо от 21.03.2023 г., с което ни уведомяват, че 

са получили копие от това писмо, с което възлагаме на Печатницата 

на БНБ да предаде на Печатница ДЕМАКС АД изработените ролки 

със специализирана хартия за машинно гласуване.  

Обръщат внимание, че до този момент не са получили реда за 

предаване на ролките, както и относно заплащането на разходите по 

предаването на ролките. В тази връзка ви предлагам да изпратим 

писмо до Печатница ДЕМАКС АД с копие до господин Демерджиев, 

отговорния вицепремиер за изборите, както и изпълнителния 

директор на Печатница на БНБ, да предложим реда за предаване на 

ролките заедно с изборните книжа и материали.  

Съобразявайки това, че Печатница ДЕМАКС АД е 

подизпълнител на Печатница на БНБ по изработка на хартиени 

бюлетини за някои от изборните райони, за което сме уведомени 

предварително и по време на преговорите и сключването на 

договора с Печатница на БНБ, да предвидим възможността 

специализираната хартия за машинно гласуване за тези изборни 

райони, да може да се предава на територията на Печатница 

ДЕМАКС АД. В другите случаи да предвидим, те за бъдат доставени 

до областните центрове. За целта да се съставят констативни 

протоколи от представители на областните администрации на 

районните избирателни комисии. Екземпляр от тези констативни 

протоколи да се предостави на Централната избирателна комисия. 

Предават се кашони така, както е предвидено в нашето Решение 

1734 за опаковане на хартията за машинно гласуване. Да поискаме 

становище по така предложения ред, както и информация за 
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дължимите разходи за извършваните дейности от Печатница 

ДЕМАКС АД.  

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа с индекс 1 на 

проекта, който сутринта докладвах за запознаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля по 

писмото за вашите изказвания. Няма. 

Моля режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с писмо НС-00-128 

от 21.03.2023 г. получихме искане от „Информационно обслужване“ 

АД,  да се осигури комуникационна свързаност за изчислителния 

пункт към Централната избирателна комисия с посочени параметри. 

За целта трябва да заявим искане към изпълнителна агенция 

инфраструктура на електронното управление, за осигуряване на тази 

мрежова свързаност.  

Предлагам ви да изпратим писмо до изпълнителния директор 

на Изпълнителната агенция с искане за осигуряване на мрежова 

свързаност чрез тази система, така както е посочено в проекта на 

писмото.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания? Няма. 

Режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-07-12 от 22.03.2023 г. Писмото заслужава внимание, от 
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Столична община е и е свързано с осигуряването на паравани за 

избирателните секции. Подписано е от кмета на Столична община. 

Извършен е цялостен анализ на всички разпоредби на Изборния 

кодекс, които регламентират въпроса с осигуряването на паравани. 

Направен е анализ и справка в речника на думите в българския език, 

издание на БАН, по отношение на понятията използвани в Изборния 

кодекс – кабина и параван.  

Писмото съдържа горе долу и хронология на поставения 

въпрос и водената кореспонденция между отделни участници в този 

процес по осигуряването на организацията и в частност и 

организационно техническата подготовка, с оглед на осигуряване на 

материали за секционните избирателни комисии. Като се има 

предвид отговора, който са получили от Министерския съвет с 

писмо относно организационно-техническата подготовка, Столична 

община на база и утвърдена практика така наречена, за да обезпечи 

избирателните секции е провела процедура още през 2015 г. за 

изработка на кабини за гласуване с посочени параметри в писмото.  

С настоящето кмета на Столична община си позволява да 

сведе до знанието на участващите в процеса страни, че предвид 

липсата на конкретни методически указания, но те не могат да бъдат 

по чл. 57, ал.1, точка 1 от Изборния кодекс, Столична община е 

поставена в хипотеза да се придържа към утвърдената обичайна 

практика за ползване на наличните технически пособия с 

техническите характеристики, които са изложени по-горе за 

обезпечаване на разпоредбата на чл. 218 от Изборния кодекс, така 

както е правено през годините.  

В писмото се съдържат и изложени съображения от 

стенограмата на Комисията по правни въпроси към Народното 

събрание, относно параваните и дават своите съображения в тази 

връзка.  

Позволих си да ви го представя малко по-подробно, защото за 

нас е за сведение.  
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Уважаеми колеги, получили сме писмо НС-05-9-27 от 

22.03.2023 г., относно упълномощаване на лица от област Бургас за 

получаване на хартиени бюлетини, тъй като няма връзка по 

отношение на хартиените бюлетини относно адреса за доставка, 

както и лицата представители на областната администрация, 

приемаме го за сведение.  

За сведение ви докладвам и писмо, което сме получили от 

директора на Дирекция „Управление на собствеността“ вх. № -НС-

02-24-1 от 22.03.2023 г. Предоставен е списък на служителите от  

Дирекция „Управление на собствеността“, които ще подпомагат 

дейността на Централната избирателна комисия към изборния ден и 

получаването на книжата и материалите от районните избирателни 

комисии. Посочени са дейностите, които ще изпълняват. Ще се 

предостави както за обобщаване, така и за изготвяне на конкретни 

проекти на договори.  

Колеги, представям ви докладна записка ЦИК-09-95 от 

18.03.2023 г., относно представяне на бюджетна прогноза за 2024 – 

2026 г. Изготвено е предложението, съгласно указанията на 

Министерството на финансите относно бюджетната прогноза за 

периода 2024  – 2026 г. Те са свързани с утвърдените разходни 

тавани за този период и са предоставени в Министерство на 

финансите в рамките на бюджетната процедура и през 2022 г. С 

последните изменения в Изборния кодекс, те намериха място в едно 

последно писмо, което изпратихме до министъра на финансите с 

предложение за бюджета на Централната избирателна комисия, 

който трябва да бъде в рамките на утвърдените разходни тавани, но 

от друга страна в обяснителната записка посочваме необходимост от 

допълнителни средства, както по отношение на сграда на 

Централната избирателна комисия в зависимост от това, каква ще 

бъде предоставена, така за нови работни места с оглед утвърдените 

щатни бройки в щата на Централната избирателна комисия. 

Допълнителните бройки, които са необходими за изпълнение на 

всички дейности на ЦИК, като орган по управление на избори, 
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включително звеното, което се предвижда в Изборния кодекс, да се 

създаде по управление на машинното гласуване.  

В точка 1 на обяснителната записка посочваме 20 бройки по 

стратегическите документи на Централната избирателна комисия 

необходими за осигуряване на експертния капацитет, необходимия 

административен капацитет и необходимите средства в размерите 

обичайни за администрацията на Централната избирателна комисия 

и на служителите в държавната администрация. А по отношение на 

звеното, което трябва да действа към Централната избирателна 

комисия по управление на машинното гласуване, обръщаме 

внимание на размерите на възнагражденията, които трябва да бъдат 

предвидени за тези лица с оглед на дейностите, които ще бъдат 

възлагани, като се има предвид публичната информация за пазара на 

труда и размера на възнагражденията в IT сектора.  

Предлагам ви да одобрим така представените документи във 

връзка с бюджетната прогноза, както е посочено в докладната 

записка в Министерство на финансите. На хартиен носител следва да 

се изпрати уведомление от името на Централната избирателна 

комисия, че са изпратени в електронен вид по електронна поща на 

електронен адрес и подписани с квалифициран електронен подпис 

от упълномощено лице.  

Предлагам да гласуваме изпращане на писмото с 

декларацията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Господин Войнов, заповядайте. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела-Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3-21 от 22.03.2023 г. Уведомяват 

ни, че за да бъдат инсталирани машините с демо версия им е 

необходим – Unlocker създаден за последните избори или другият 

вариант да им изпратим наш представител, който да отключи 

машините, тъй като при довереното изграждане, което ще направим 

за тези избори ще има нови Uefi ключове, а за да се инсталират 

машините в склада е необходимо да се отключат всички машини. 

Предлагам да предадем на „Сиела-Норма“ АД Unlocker с приемо-

предавателен протокол.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

имате ли?  

Моля режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3-23. С него ни уведомяват, че 

жандармерията не им е разрешила да внесат предоставените от нас 

флаш памети и смарт карти във връзка с инсталираните на 

инсталациите на машините с демо софтуер, а също така ни 

уведомяват, че във връзка с нашите указания батериите за машините 

да се прибират в склада на „Карго-партнер“ отделно от куфарите с 

машините и им е необходимо да внесат допълнителни материали за 

опаковане и  други материали, които са ги изброили на две 

страници.  

В тази връзка предлагам да изпратим писмо до Главна 

дирекция „Жандармерия“ с копие до „Сиела-Норма“ АД, с което да 

им приложим това писмо и да ги уведомим, че разрешаваме да се 

внесат посочените в писмото 20 комплекта смарт карти и 40 флаш 

памети, както и изброените инструменти и материали с изключение 
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на последната позиция дубликатори. И предлагам отделно писмо до 

„Сиела-Норма“ АД, с което да ги уведомим, че за да внесат в склада 

дубликатори е необходимо да посочат техния брой, за какъв период 

ще ги внесат и за какво ще ги използват.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложенията 

на господин Войнов имате ли изказания по двете писма.  

Моля режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – 1 (Ерхан Чаушев). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Министерство на електронното управление с вх. № НС-04-50 от 

21.03.2023 г., относно удостоверяването на съответствие по чл. 213а, 

ал. 2 от Изборния кодекс. От Министерството ни уведомяват, че са 

им необходими още информационни активи, които са посочени в 

писмото. Моля да насрочим дата за довереното изграждане на 

изходния код, което действие е и във връзка с достъпа до изходния 

вход по чл. 213б, ал. 2 от Изборния кодекс.  

Докладвам писмото за запознаване, като малко по-късно ще 

предложа и писмо до Министерството.  

Колеги, постъпил е доклад от експертите към Централната 

избирателна комисия с вх. № НС-23-104 от 22.03.2023 г. С него ни 

уведомяват, че са осъществили тестово доверено изграждане на 

приложния софтуер за СУЕМГ, като са посочили стъпките на 

довереното изграждане на проблемите, които са срещнали при някои 

стъпки и как са ги решили. Следващата стъпка е получения при 

довереното изграждане софтуер да бъде инсталиран на СУЕМГ за 

тестове. Предлага да им предадем машина за гласуване и комплект 

параметризиращи числа, карти. След работно обсъждане им бяха 

предадени тези неща.  
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Правят и две предложени по сигурността на процедурата и по 

ускоряване на процедурата. Докладвам го за запознаване, но 

предлагам във връзка с последните им предложения да изпратим 

писмо на „Сиела-Норма“ АД, с което да поискаме да ни предоставят 

командите описани в предоставеното ръководство за провеждане на 

доверено изграждане в електронен файл.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нашит експерти не успяха да си извършат 

нещата в график и срок, именно защото чрез представители на 

„Сиела Норма“ АД, включително и на „Смартматик“ не ни бяха 

предоставени съответните информационни активи. Непълно бяха 

представени включително и на имейл и добре е да си оправим 

взаимоотношенията със „Сиела Норма“ АД, респективно със 

„Смартматик“, когато се искат определен тип информационни 

активи да не се разделят по плоскости. Едно отива в МЕУ, а друго 

идва при нас, а най-вече в непълни материали, за да могат нашите 

експерти да си свършат работата, а не да бъдат зависими изцяло от 

български и чужди специалисти. Писмото е непълно. Ще гласувам 

против.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Чаушев, 

какво предлагате да се допълни? Предполагам, че никой няма 

против да се допълни писмото.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че докладчика много добре знае 

какво пише в това писмо. Казах, че писмото е стеснено. Всички тези 

неща описани в точка 1, 2, 3 ние не сме ги получили, Централната 

избирателна комисия не ги е получила.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвани има ли? Няма. 

Моля, режим на гласуване.   

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 
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Георгиева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Георги 

Баханов).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

министър Демерджиев с вх. № НС-03-53-1. То е относно 

предоставените от междуведомствената работна група експерти, 

които да подпомагат Централната избирателна комисия по 

дейностите свързани с машинното гласуване и видеонаблюдението. 

Министърът моли да предоставим график за извършване на тези 

дейности. Докладвам го за запознаване и за обсъждане в работна 

група.  

Колеги, вчера изпратихме писмо до Министерство на 

електронното управление с искане да ни бъде предоставено копие от 

технически носител, съдържащ сорс кода необходим за 

удостоверяване на съответствието и парола в запечатан плик. С 

приемо-предавателен протокол с вх. № НС-04-49/21.03.2023 г. е 

приет технически носител и паролата в запечатан плик. Предлагам с 

приемо-предавателен протокол да предадем тези информационни 

активи на експертите Г.Б.        и З.М.                                  със задача 

да проверят съдържанието на техническия носител.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения?  

Моля режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 

(Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

ДАНС с вх. № НС-23-102 и от МВР с вх. № НС-04-02-1-7. Те са 

относно списъка от лица предоставени от „Сиела Норма“ АД за 

проверка. От ДАНС ни уведомяват, че считат за нецелесъобразно да 

се възлагат дейности за СУЕМГ на едно лице. От МВР ни 
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уведомяват, че за две лица са установени наличие на криминални 

прояви.  

Предлагам да изпратим писмо до Главна дирекция 

„Жандармерия“ и до „Сиела Норма“ АД, с което да укажем да бъдат 

допуснати в склада лицата от списъка на „Сиела-Норма“ АД, с 

изключение на лицата посочени в писмата на МВР и ДАНС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

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

против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

РИК – Ловеч с вх. № НС-15-143-16 от 21.03.2023 г. То е относно 

избирателните секции по чл. 57, ал. 1, точка 3 и 4 от ИК. Колегите са 

установили, че са допуснали техническа грешка при посочването на 

избирателните секции в тяхното писмо от 16.03.2023 г. и молят да 

бъдат изключени от списъка на избирателните секции за извършване 

на видеонаблюдение в 14 секции, които се оказват, че са в лечебни 

заведения, домове и други специализирани институции.  

Предлагам да изпратим писмото им на МЕУ, да бъдат 

извадени тези секции от списъка за извършване на 

видеонаблюдение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имали 

изказвания? Няма. 

Моля режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела-Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3-22/22.03.2023 г., с него ни 



43 

изпращат коригиран график за изпълнение на дейностите, съгласно 

нашите указания, които им изпратихме вчера, а именно уточнили са, 

че флаш паметите, които ще се получат от Централната избирателна 

комисия ще са празни, без съдържание в тях. Уточнили са 

дейностите, които извършват старши операторите. Добавили са 

каква е процедурата по заличаване съдържанието на флаш паметите, 

кой ги заличава  и съставя ли се протокол, който да се предостави на 

ЦИК. 

Записали са срок 1 април за поставяне на ролка със защитена 

хартия. Поради горното предлагам да вземем решение за одобряване 

на графика за изпълнение на дейностите и да ги уведомим с писмо за 

това.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да отложим преписката, предвид и 

разговорите с експертите днес, включително и със събраната 

информация за несъответствие на представени информационни 

активи в ЦИК, включително и към МЕУ за удостоверяване и да 

видим малко по-точно какви са тези празни флашки и с какво ще 

бъдат запълнени. Предлагам за утре да се отложи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз нямам 

против да се отложи за утре, но ние вчера точно това изискахме от 

тях, да посочат дали са празни флашките или ще има нещо в тях като 

съдържание и те са го изпълнили, но нямам против.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Днес събрахме  доста друга информация по 

отношение на действия на „Сиела Норма“ АД чрез „Смартматик“ по 

отношение на ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Една част от тези 

неща не са част от графика.  

Господин Войнов, имате ли други доклади? Отлагаме го за 

утре, както предложихте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Ивайло Цонев с вх. № НС-18-33 от 22 март. С него ни изпраща 
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своите лични данни, данните на представители на ОССЕ, с оглед 

извършване на проверка и последващо допускане в склада. 

Предлагам да изпратим писмо до МВР и ДАНС, за да извършат 

проверка на двете лица.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

направения току що доклад от господин Войнов, с вх. № НС-04-01-

33-1 от 22.03.2023 г. и сме получили писмо от постоянния секретар 

на Министерство на външните работи, относно осигуряване на 

достъп до склада за съхранение на машините, в което се сочи, че 

молят за осигуряване на достъп след 8.00 часа на 23.03.2023 г. до 

приключване на процеса по изпращане и връщане на машините, с 

които ще се гласува извън страната.  

Колеги, в това писмо има и други искания. Посочени са и 

транспортни средства, с които ще се транспортират машините и 

транспортна схема. Но аз ви предлагам само в частта, с която се иска 

достъп на 39 лица до склада. Тези 39 лица да бъдат изпратени за 

проверка до МВР и ДАНС, а в останалата част докладчика ще си 

докладва писмото, ако се очаква одобрение от Централната 

избирателна комисия. Така че само в тази част предлагам да се 

изпратят лицата за проверка и да се приобщи към писмото на 

господин Войнов.  

Моля режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

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

против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3-20 от 21.03.2023 г., с него ни 

предоставят транспортен план съдържащ транспортните графици за 

31 области с лъчове и часове за доставка и прибиране на машините. 

Приложен е и файл с отговорниците на „Сиела Норма“ АД по места 

и файл с базите в страната, където машините ще се претоварват от 
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камиони на бусове. Тъй като има много файлове, докладвам писмото 

на този етап за запознаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това не е продукт само и единствено на  

„Сиела Норма“ АД, а би било добре след запознаването да отиде и 

към районните избирателни комисии, които в крайна сметка вършат 

реалната организация на дейностите. Не е концерт по желание. 

Предлагам като се запознаем утре, да го изпратим и на РИК още 

днес, разбира се включително и Главна дирекция „Жандармерия“ 

след получаване на обратна връзка от РИК.   

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, последния ми доклад е за 

информация. приемо-предавателен протокол с вх. № НС-00-132. С 

него сме предали на „Сиела Норма“ АД смарт карти за 20 броя 

СУЕМГ и 40 броя флаш памети.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам най-напред за 

регистриране на представители на партии и коалиции в процеса на 

удостоверяване по чл. 213а. Ако Комисията е съгласна да докладвам 

наведнъж едно след друго всичките заявления.  

С вх. № 10-37 от 21.03.2023 г.  е заявен един представител от 

името на Партия „Има такъв народ“.  

С вх. № НС-11-49 от 21.03.2023 г. е предложението от 

коалиция „БСП за България“ за един представител по чл. 213а от 

Изборния кодекс. С вх. № НС-11-49-1 от 22.03.2023 г. е потвърдено, 

че същото лице ще бъде и лице по чл. 213б от името на съответната 

коалиция „БСП за България“.  

Заявлението на Коалиция ЗАЕДНО е с вх. № НС-11-42 от 

20.03.2023 г., вх. № НС-13-42 /1 от 21.03.2023 г., с което се заявява 

участието на двама представители на коалиция „Заедно“ в процеса в 

тази част. И с вх. № НС-11-46 от 21.03.2023 г. са заявени за участие 

двама представители на коалиция ГЕРБ-СДС със съответните данни 
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на лицата. Всички тези заявления са пристигнали в указания в 

нашето решение в тази връзка срок.  

Предлагам така както са предложени представителите на 

партиите и коалициите да бъдат описани в входящия регистър със 

съответните данни, така че в последствие да можем да 

осъществяваме контакта с лицата и със съответните адреси да се 

изпращат съобщения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по доклада на господин Георгиев? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

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

против – няма.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам и заявено участие от главния 

асистент на изборния анализатор, двамата за които стана дума и в 

предишното писмо с вх. № НС-18-3/2 от изборния анализатор, към 

мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, 

от 21.03.2023 г. е това заявление.  

Предлагам Централната избирателна комисия също да реши и 

участието на тези двама представители.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашето становище след като предложението е да обсъждаме.  

Говорим за чл. 213а, ал. 3. Регистрираме лицата посочени в 

ал. 3. Моля за вашите предложения.  

Предложението на колегата Георгиев беше да обсъдим.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам да отговорим с писмо на 

това заявление на регистрирания международен наблюдател и 

неговия асистент на тази организация, с което да ги уведомим, че 

тяхното присъствие не попада в обхвата на решението на 

Централната избирателна комисия и на чл. 213а от Изборния кодекс 

сред организациите, които са изброени там.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

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

против – 1 (Димитър Димитров).  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Те няма да го схванат като 

нерегулирано в закона, а ще го схванат като нежелание, въпреки че 

същия асистент беше асистент и на естонеца, който се занимаваше и 

тогава присъстваше.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам следващо писмо с вх. № НС-

22-194 от 22.03.2023 г., което го предлагам за сведение. То е във 

връзка с препоръки на автора във връзка с преброяването на 

преференциите. След това отново във връзка с отчитането на 

гласуването. И като трета точка и някои забележки във връзка с 

осъществяването при тези изводи на видеонаблюдение или 

съответно записи на дейността на секционните избирателни 

комисии. Предлагам го това писмо за сведение.  

В папката с мои инициали има подготвен проект на писмо с № 

6348, с който предлагам на Централната избирателна комисия да 

уведоми всички районни избирателни комисии за публикуваните 

вече указания за РИК и СИК, относно изработването и защитата на 

личните данни в изборния процес. Предлагам с такова писмо да 

уведомим районните комисии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 
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Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Писмо с вх. № НС-22-191 от 

21.03.2023 г. е от госпожа З. З.                        – журналист, която 

пише за евентуални проблеми при опитите й за връзка с 

председатели на районни избирателни комисии. Предлагам го за 

запознаване и в последствие, ако трябва да се подготви отговор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев, 

какво е вашето предложение?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Комисията се запозна с текста на 

писмото. Предлагам да е за сведение този текст.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме списък с 

оператори към изчислителния пункт към Централната избирателна 

комисия и списък на превозните средства. Предлагам ви да изпратим 

този списък до ДАНС и до МВР за извършване на проверка в кратък 

срок, като за резултатите бъдем уведомени.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

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

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение писмо от 

Търговище вх. № НС-05-9-10/21.03.2023 г. има корекция на 

техническа грешка в заповедта на областния управител, за 

упълномощаване на лица за получаване на хартиените бюлетини, но 

не се налага да изпратим писмо до Печатницата на БНБ, защото в 

нашето уведомително писмо няма грешка.  

Докладвах ви писма, които получихме от районна избирателна 

комисия – Варна и районна избирателна комисия – Пловдив по 
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отношение на сътрудниците, които подпомагат дейността на 

районните избирателни комисии в предизборния ден, в изборния ден 

и при получаване на документите от секционни избирателни 

комисии.  

Във вътрешната мрежа са изготвени проекти на писма до РИК 

– Варна и до РИК – 16 – Пловдив. Докладвам ви това за запознаване 

и за обсъждане на работна група.  

Колеги, връщам на доклад една преписка, която е предложение 

от гражданин във връзка с обработката на документите в 

секционните избирателни комисии. След запознаване подробно с 

оглед на това, че Методическите указания за гласуване в страната са 

приети, предлагам ви го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-

15-120-9 от 21.03.2023 г., решение на общинска избирателна 

комисия - Елена, относно прекратяване пълномощията на кмета на 

кметство с. Константин, община Елена във връзка с подадена от него 

оставка. Докладвам това решение за сведение на Централната 

избирателна комисия и за приобщаването му към масива с решения 

на общинските избирателни комисии.  

Докладвам ви за сведение писмо, което сме получили от 

Община Пловдив, район Северен с вх. № ПВР-04-03-1/22.03.2023 г. 

за запечатано помещение в района, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от избори произведени през 2021 г. 

Помещението е отворено по искане на органите на МВР. Докладвам 

ви го за сведение. 

Входящ № НС-22-187/21.03.2023 г. писмо с въпрос свързан с 

гласуването по настоящ адрес, предвид информацията, която е на 

страницата на Централната избирателна комисия по този въпрос и с 

цел приключване на преписката го докладвам за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Димитров, 

заповядайте. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Входящ № ЦИК-06-7-2. Изпратени 

са ни данните на обществената пръчка, които са постъпили в 

Европейската агенция за обществени поръчки. За сведение. Ще 

бъдат добавени към досиетата, като евентуално трябва да бъдат 

отразени и в ЦАИС. Става въпрос за възлагане на организацията и 

технологията на компютърната обработка на тази обществена 

поръчка.  

Няколко писма, които се отнасят до криптоинструмента.  

Вх. № ЦИК-07-34/15 е криптоинструмента, който ще се ползва 

при обмен с Унгария; вх. № ЦИК-07-34/14 се отнася до Австрия; вх. 

№ ЦИК-07-34-13 се отнася до Румъния. За сведение. Ще бъдат 

приобщени към досието на криптоинструмента, който започва да 

става почти изчерпателен.  

Колеги, с вх. № 07-35/2 сме получили напомняне, че 17-та 

среща на мрежата ще се състои на 29.03.2023 г. Поканата е или да се 

регистрираме или да съобщим, че няма да участваме. Нито едното, 

нито другото е възможно да направим, тъй като трябва да имаме 

регистрация, която аз не успях да измисля как да стане. В този 

смисъл за сведение.  

Имаме и покана на Регионалната европейска мрежа за 

овластяване на жените в изборите. Миналата година имаше такава 

среща. С вх. № 07-30/1 питат кои ще участват, за да могат да 

контактуват с тях по повод на дневния ред и другите параметри на 

организирането на тази европейска среща.  

За запознаване, ако има колеги, които биха участвали до две 

жени са поканени да участват. Повтарям вх. № 07-30/1 е тази покана.  

От госпожа Касел, на която изпратихме едно съобщение 

отново ни е изпратила, молба да потвърдим, но се съмнявам, че е 

стигнало до нея или нещо се е случило. Ако ми разрешите ще 

проверя къде и как е тръгнало това съобщение и защо повторно се 

иска. Ако се наложи евентуално ще направя отговор на предишното. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

госпожа Гергана Стоянова. Заповядайте.  
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-23-115-1. Има сключен застрахователен договор. Писмо към 

което е приложена добавка свързана с посочените от нас машини за 

гласуване, които напуснаха склада. Ще бъде резолирано при 

получаване на оригнала и също да бъде класирано по досието с 

договора.  

Докладвам ви писмо с вх. НС-16-3 от 22.03.2023 г. То е 

именувано жалба от господин К.       . Изписал си е всичките данни и 

за лични контакти. Уведомява ни с него, че има затруднения и на 

предишните избори е имал  понастоящем, среща затруднения в това 

да бъде включен за гласуване с подвижна избирателна кутия или 

евентуално, ако е необходимо да постъпва в болница, как може да се 

случи неговото гласуване. Предлагам ви това писмо да бъде 

изпратено, тъй като подателя е от Русе, предлагам да бъде изпратено 

писмото до РИК – Русе, с копие до господина подател на писмото, с 

което да препратим по компетентност да отговорят на въпросите му 

и да му кажат, ако е необходимо съответното съдействие като му 

разяснят. Като имат предвид прилагането и на Решение 1738-НС и 

№ 17-00-НС на Централната избирателна комисия, които са 

свързани с включването на избирателите в списъците за гласуване с 

подвижна избирателна кутия и съответно секциите за гласуване в 

лечебни заведения.  

Колеги, докладвам ви също и писмо с № НС/22-192 от 

21.03.2023 г., което писмо е получено по електронната поща. Не е 

писано с име на подател, единствено от съответната електронна 

пощенска кутия адрес, който буквално е записал: Здравейте, искам 

да попитам дали тази агитация е коректна.  И към писмото е 

приложено видно и от линка, който е посочен в него, снимки от 

„Фейсбук“ профил на ГЕРБ-София, като от тях е видно, че има 

публикувани две снимки под които има текст за проведеното 

мероприятие на съответната политическа сила и какво е изказано от 

нея. Съвсем кратък текст има. 
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Моля да се запознаете с преписката и с писмото. Аз реших да 

го докладвам в точка административни преписки, защото в него се 

задава като въпрос, дали тази агитация е коректна, което и като 

преценка какво точно се иска да се попита, не се твърди някакво 

нарушение. Преглеждайки приложените материали, аз лично не 

оставам с впечатление за някакви данни, за някакво нарушение, но 

моля да се запознаете и вие с материалите. Ако смятате, че има 

някакви данни и някаква необходимост за приемане на 

допълнителни действия от страна на Централната избирателна 

комисия, да споделите вашето становище. Аз считам, че по така 

изложените текстове в този фейсбук профил, не се съдържат данни, 

въпреки че има изказване и по отношение на друга политическа сила 

участваща в изборите. Лично моята преценка е не виждам нищо като 

нарушение, за да бъде приемано това за сигнал. Аз бих го приела 

като писмо за сведение. Моля като се запознаете, ако имате други 

предложения да ги споделите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложението на 

докладчика е да е за сведение.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Твърдя едно единствено нещо и няма какво 

да се произнасям по същество. Ситуацията е във фейсбук. Някакъв 

си гражданин писал в профила си нещо си и разсъждавал за нещо си. 

Централната избирателна комисия не отглежда профили лични във 

„Фейсбук“ и всеки гражданин може да си изразява каквото си иска в 

личния си „Фейсбук“. Не е допустимо безкрайни основания в нашия 

Изборен кодекс и прочее.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

различно предложение от това на докладчика? Няма. Остава за 

сведение.  

Следващ докладчик госпожа Ганчева. Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

писмо с вх. № НС-23-63-1/22.03.2023 г. Това е писмо, което е от 

господин Б.                    , Читалище „Родина“. Припомням, че 

Централната избирателна комисия разгледа писмо от господин            
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Б.            , с което сочеше за нарушения за секция в САЩ и ние с 

наше писмо до министъра на външните работи от 14 март се наложи 

и изпратихме писмото, с което бяхме сезирани за преценка и 

действия по компетентност, така че изборния процес в посочената 

секция да протече нормално. Предлагам към нашия изходящ номер 

от 14 март 2023 г., да препратим и това писмо до министъра на 

външните работи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

изказвания или предложения. Няма. 

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, Цветозар Томов); против – няма.  

Заповядайте, госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с писмото, което е 

докладвано за запознаване, свързано с транспортния план, предлагам 

да изпратим отговорниците на „Сиела-Норма“ АД  по места за 

извършване на проверка. Да изпратим този план с базите във файла с 

базите в страната, където машините ще се претоварват от камионите 

на бусовете на МВР и на Главна дирекция „Жандармерия“ за да 

изразят становище, относно обезпечаването на охраната на този 

процес по претоварване и доставяне на машините до секциите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания, предложения? 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Солакова. 

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

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля да бъда извинена, госпожо 

Ганчева, аз изчаках да дойде господин Войнов, за да мога да направя 

предложението си по транспортния план, тъй като той е много важен 
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и доколкото разбирам е трудно да бъде осъществен с осигуряване и 

обезпечаване на цялостна охрана от страна на МВР до доставката на 

машините до секциите, а това е много важно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте госпожо 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз считам, че ми дължите извинение 

госпожо Солакова, защото нямах претенции към прекъсването, 

което направихте и заявихте много отдавна. Съгласна съм с вас, че 

транспортния план е много важен и може би трябва да 

преразгледаме реда по който ще се докладват преписките, защото 

също важни преписки се докладват в следобедната част на 

заседанието за няколко минути без да ги обсъждаме. Примерно на 

мой доклад са разпределени преписки, които аз преценявам, че не са 

от голямо значение с оглед това, че имаме въпроси и отговори на 

нашата страница, но се разпределят и аз примерно не намирам. 

Колеги, предлагам да не се разпределят, след като ние сме 

удовлетворили питанията на гражданите с нашите въпроси и 

отговори и за това създадохме тази рубрика. Не виждам смисъл да 

докладвам за сведение въпрос и да кажа че той е във въпроси и 

отговори предвид, че лицето няма да получи отговор. Може би с 

едно съобщение или нашия говорител да каже на гражданите, на 

обществеността да се знае, че има често задавани въпроси за 

гласувани извън страната и въпроси и отговори за страната. Не 

виждам с оглед важните преписки, които обичайно ние разглеждаме 

след 18.00 часа, защо трябва да докладвам за сведение въпрос от 

гражданина, на който сме отговорили с въпроси и отговори. Не че 

омаловажавам всички граждани, които питат, но да се разберем. И 

тъй като се разпределят за доклад, аз ще предложа този път на 

гражданина, който ми е разпределен, да му отговорим къде може да 

си намери отговора и отделно да му направим нарочен отговор, тъй 

като явно не се популяризират достатъчно нашите рубрики и хората 

наистина, които се интересуват, задават коректно въпроси към 

Централната избирателна комисия. Иначе докладваме доклади за 
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сведение и жалби, които по принцип трябва да приемем да не се 

разглеждат в протоколно решение, ги докладваме 20 минути, а 

въпросите на гражданите, които са избиратели с цел да им 

гарантираме правото, свободно да си упражнят правото на вот, 

предлагам вече да им отговаряме.  

В тази връзка ви докладвам вх. № НС-22-198 от 22.03.2023 г. 

от господин С. Т.                , който се интересува от информация 

свързана с гласуването в чужбина. Все още се намира в Сингапур и 

ще бъде тук по време на изборите, тъй като срока за онлайн 

заявлението е изтекъл, дали ще може все пак на място да отиде до 

секция и да гласува.  Ако няма тази възможност, какво трябва да 

извърши за да я придобие.  

Предлагам да насочим господин Т.            с писмо, което не 

съм изготвила, предвид това, че правя сега доклада си. Не мога да се 

заявя в дневния ред, тъй като преписките се носят по време на 

заседание и към момента на дневния ред нямах разпределени 

преписки. Предлагам да отговорим на лицето, че за всички въпроси 

свързани с гласувания извън страната,  Централната избирателна 

комисия в раздел „Гласуване извън страната“ има рубрика „Често 

задавани въпроси“, където може да намери отговори свързани с 

гласуване извън страната. И отделно да насочим господин Т.             , 

че дори и да не е подал заявление за гласуване извън страната, той 

може да си упражни правото на глас в което и да е място, където има 

разкрита избирателна секция за гласуване извън страната на 

изборите на 2 април 2023 г., като ще попълни заявление  декларация 

по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Това е 

предложението ми за отговор до господин Т.       .  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания.  

Преди да подложа на гласуване писмото, предполагам, че няма 

как преписка да се разпределя преди началото на заседанието в 10.30 

часа, когато е постъпила в 11.55 часа.  

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 6 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – 5 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов). 

Колеги, това предложение не събра необходимото мнозинство.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка с вх. 

№ НС-06-78/22.03.2023 г. Тя е от секретаря на община Първомай, 

като сочи, че на основание на Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл. 8 и чл. 90 от Изборния 

кодекс, както и като са взели предвид Указа на Президента на 

Република България за насрочване на изборите за Народно събрание, 

приложено ни изпращат заповед със съответния номер от 20 март 

2023 г.  на кмета на Община Първомай, във връзка с образуването на 

подвижна избирателна кутия на територията на Община Първомай 

за произвеждане на избори за Народно събрание. Като 

придружителното писмо е до нас и до областна администрация гр. 

Пловдив. Аз предлагам за сведение, ако имате други предложения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма. Остава за сведение.  

Колеги, прекъсвам заседанието за 10 минути за проветряване 

на залата.  

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия – единадесет 

членове сме в залата. 

Продължаваме с точка седма: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-

27-27/21.03.2023 г. – искане за изплащане на възнаграждения от 

ОИК – Пазарджик, за проведено едно заседание и три дежурства 

през месец март. Заседанието е във връзка с предсрочно 

прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за 

избран на следващия от листата на местна коалиция. 

Трите дежурства, които са осъществени от председател и 

секретар, са във връзка с административни и организационни 

дейности, подробно описани в приложената справка в преписката.  

В преписката се съдържат всички изискуеми документи. 

Налични са счетоводна справка и контролен лист. 

Размерът на възнаграждението е 183,70 лв. Предлагам с 

протоколно решение да го одобрим за ОИК – Пазарджик. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. 

Режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с точка осма: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА СЕКЦИОННИТЕ КОМИСИИ 

ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в днешна 

папка има подпапка „Методически указания извън страната“. 

Представям ви проект на Методически указания извън 

страната за секционни избирателни комисии при гласуване с 

хартиени бюлетини. Проектът на Методически указания е 

аналогичен на Методическите указания за страната, като са 
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съобразени спецификите на изборния процес извън страната, а 

именно липсата на преференции, липса на видеонаблюдение, както и 

различните процедури по приемане на изборните книжа и 

материали, по изпращане на резултатите от гласуването в 

Централната избирателна комисия и по опаковането, предаването и 

изпращането на книжата и материалите от произведените избори. 

Методическите указания са обсъждани на работни групи. 

Моля да се запознаете и ако няма забележки, да ги утвърдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля за вашите 

изказвания по проекта на Методическите указания. 

В една част са всички – и за предизборния, и за изборния ден, 

включително с установяване на резултата. 

Колеги, запознахте ли се със съдържанието. В по-голямата си 

част то е аналогично с Методическите указания, които приехме за 

гласуването в страната с хартиени бюлетини. 

Има ли предложения по текста? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е с № 1810-НС/22.03.2023 г. 

Продължете с точка девета: Проект на решение относно 

приемане на Методически указания за СИК извън страната при 

гласуване със СУЕМГ. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Другият файл е проект на методически 

указания на Централната избирателна комисия по прилагане на 

Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън 

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

гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване. 

Проектът на методическите  указания също е аналогичен на 

методическите указания за страната, като също са съобразени с 
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липсата на преференции и липсата на видеонаблюдение. Съобразени 

са също различните процедури по приемане и предаване на 

машините за гласуване. Проектът също е обсъден на работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта. Има ли предложения по текста? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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. 

Решението е № 1811-НС/22.03.2023 г. 

Продължаваме с точка четвърта. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмото от Министерството на електронното управление с вх. № 

НС-04-50, с което искат допълнителни информационни активи във 

връзка с удостоверяване на съответствието. Тъй като повечето 

информационни активи трябва да ги предостави Изпълнителят 

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

поискаме от „Сиела Норма“ АД да ни ги предоставят утре до 12,00 ч. 

в два екземпляра. Проектът на писмо е в моя папка – в пет точки е 

описано какво трябва да ни предоставят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по този проект? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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. 

Следващ докладчик в четвърта точка – госпожо Солакова, 

заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа са 

отговори на писма до РИК – 16, Пловдив, и РИК – 03, Варна в 

отговор на техни писма относно сътрудниците, които подпомагат 

дейността на районните избирателни комисии, в деня на изборите и 

след това при подготовката за предаване на документите в 

Централната избирателна комисия – вх. № НС-15-165/20.03.2023 г. 

от Пловдив, и вх. № НС-15-153/16.03.2023 г. от Варна. Обсъдено е 

на работна група. 

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, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Следващ докладчик – госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, сутринта докладвах писмо с вх. 

№ НС-23-100, което е от госпожа, която се представя като член на 

българската общност в Саарбрюкен. Ние препратихме на 

Министерството на външните работи това писмо, тъй като по 

естеството си, то касае възражения на местните общности по 

отношение на състава на секционните комисии.  

Обръщам ви вниманието на това писмо, защото в следобедната 

част на деня се получиха няколко писма с наши вх. №№ НС-22-197 

от госпожа, която е отново от българската общност извън страната. 

Излага аргументи и становище, както и разочарованието си затова, 

че техните предложения не са съобразявани и не са включвани в 

съставите на секционните избирателни комисии извън страната. 

Другият вх. № е НС-23-106; НС-23-107; НС-23-108, включително 

има и телефонни обаждания в Централната избирателна комисия от 

лица, които се представят, че са от българските общности извън 

страната. 
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Предлагам да изпратим писмо до Министерството на 

външните  работи, тъй като, от една страна, за мен тези писма се 

явяват малко предварително, тъй като ние все още сме в процес на 

назначаване, запълване на празните места в секционните комисии 

извън страната на база предложенията на Министерството на 

външните работи, а такива при нас още не са пристигнали. От тази 

гледна точка не бихме могли да направим извод дали изложеното в 

писмата на тези български граждани кореспондират с фактическото 

положение към момента. Предлагам да ги препратим по 

компетентност на Министерството на външните работи, за да могат 

те да вземат отношение. В крайна сметка Изборният кодекс изрично 

възлага тези правомощия, описани в чл. 22 и чл. 104 от Изборния 

кодекс, на ръководителите на дипломатическите и консулските 

представителства и на министъра на външните работи. Считам, че е 

редно те да се запознаят със становищата на тези български 

граждани и да ги съобразяват при взимането на решения. Убедена 

съм, че го правят, разбира се, при нас няма никаква информация към 

настоящия момент, но фактът, че са толкова много сигналите, 

включително и тези, които получаваме по телефона, включително и 

тези, които ни изпращат по имейл, мисля, че си заслужава да бъде 

взето под внимание и да бъде обсъдено от Министерството на 

външните работи. 

Моля да се запознаете с проектен номер 6371 в моя папка, 

където съм изброила сигналите, които им препращаме. Има от 

Бостън, от Амстердам, от Испания и други. Не мога да 

конкретизирам тези по телефона, тъй като са приемани от други 

хора, не лично от мен. Това, което мога да кажа към момента, е, че 

смятам, че трябва да препратим на Министерството на външните 

работи, за да има наблюдение върху процеса и да вземе отношение 

по тези неща, още повече че организацията, техническото 

обезпечаване на нормалното протичане на изборния процес извън 

страната е въпрос от съществено значение и Централната 

избирателна комисия би следвало да има обратна връзка за това 
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какво се случва с този процес и Министерството на външните 

работи да изрази някакво становище по многобройните писма, които 

пристигат в рамките на един ден, откакто е излязло решението ни за 

назначаване съставите на комисиите извън страната, и то само в 

частта с предложенията, направени от  партиите, участвали в 

консултациите. Ние все още не сме излезли, пак казвам за 

протокола, с решение за назначаване на непопълнените места на 

база на предложенията на МВнР, които могат да бъдат съобразявани 

с предложенията на местните общности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз подкрепям предложението, но 

трябва да кажа, че в случая явно се касае за създадено 

недоразумение без участието на Централната избирателна комисия. 

Огорчена съм от факта, че лицата, които се обаждат от 

различни държави, боравят с едни и същи понятия и изрази по 

отношение на Централната избирателна комисия. Говорят за 

некоректно отношение на ЦИК към общностите, неглижиране на 

дейността, която извършват общностите във връзка с организацията 

на изборите, незачитане на техните предложения от страна на 

Централната избирателна комисия и това няма как да не бъде 

отбелязано и аз искам да го направя. 

Трябва да се обърне внимание на Външно министерство, че 

отношенията трябва да бъдат поставени на много ясна основа, за да 

няма такива недоразумения. Още при набирането на кандидати за 

членове на секционни избирателни комисии трябва да бъде ясно 

казано, че те ще бъдат предложени след провеждане на 

консултациите. 

Не знам защо се създава погрешното впечатление, че 

участието на представители на партии и коалиции намалява 

качеството на секционната комисия и на изборния процес. Ние 

всички участваме в един политически процес и партиите са основни 

субекти в този процес. Няма как да считаме и да приемем, че те няма 



63 

да имат участие в секционните комисии, ако ние целим 

законосъобразно произвеждане на изборите. Създаване на доверие в 

процеса по избиране на органи, посочени в Конституцията. 

Подкрепям предложението да изпратим, но при една среща с 

Външно министерство трябва да кажем, че не би следвало да се сочи 

като виновник Централната избирателна комисия и едва ли не стоящ 

на противната страна на общностите. Напротив, ние уважаваме това, 

което вършат общностите по организациите. Знам, че това е много 

време и лишаване от много неща, включително на лично време, за да 

участват в тази високоотговорна обществено-държавна дейност. 

ЦИК, уважавайки, тя уважава и закона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения по текста на писмото. 

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 и Цветозар Томов); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Във връзка с това, че на сайта на 

Министерството на външните работи е публикуван списък с 

адресите на секциите извън страната, предлагам Централната 

избирателна комисия с протоколно решение да одобри публикуване 

на съобщение с линк към тези адреси, както и да качим този линк в 

раздел „Гласуване извън страната“ на нашата страница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания? 

Доколкото знам, Министерството на външните работи актуализира 

адресите за гласуване извън страната в случаите, когато има 

промяна, така че чрез насочване с линка всеки може да разполага с 

актуалната информация. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с десета точка:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА 

РЕШЕНИЕ № 1749-НС ОТ 10 МАРТ 2023 г. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, ще изчета проекта на решение, 

който предлагам да одобрим. Проекта е относно изменение на 

Решение № 1749-НС/10.03.2023 г. за определяне местата в 

държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън 

страната и броя на избирателните секции за всяко място при 

произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. 

С писмо с вх. № 04-01-13/16 от 21 март 2023 г. 

Министерството на външните работи уведоми Централната 

избирателна комисия, че е получен отказ да бъде дадено разрешение 

за откриване на избирателна секция на територията на кралство 

Бахрейн. 

Във връзка с това Министерството на външните работи моли 

да бъде заличена избирателната секция в Манама, Бахрейн, 

определена с Решение № 1749-НС/10.03.2023 г. 

Като обсъди този проблем и на основание чл. 12, чл. 13, ал. 1, 

чл. 14, т. 2 и чл. 57, ал. 1, т. 1 на Изборния кодекс, Централната 

избирателна комисия да реши: Изменя Решение № 1749-НС на 

Централната избирателна комисия от 10 март 2023 г., като заличава 

следното място за образуване на избирателна секция – Кралство 

Бахрейн, „Манама“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли изказвания? 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1812-НС/22-03.2023 г. 

Заповядайте с писмото, което е в точка втора. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, в моя папка най-горният 

уърдовски файл проектен номер 6372 предлагам да изпратим писмо 

до Министерството на външните работи, работна група „Избори“ 

във връзка с двете питания, свързани с чл. 263, ал. 2, които съм 

докладвал за сведение. Да изпратим две уведомления във връзка с 

писмо – вх. № НС-04-01-23 – това беше доста отдавна и тогава не 

взехме решение. Предлагам да изпратим съобщение, че съгласуваме 

без бележки представения проект на удостоверение по чл. 263, ал. 2, 

но във връзка с писмо – вх. № НС-04-01-23-2/21.03.2023 г., което 

имаше питане относно възможностите да се издава дистанционно 

удостоверението по чл. 263, предлагам текст: ЦИК не възразява 

удостоверението по чл. 263, ал. 2 от Изборния кодекс да бъдат 

издадени дистанционно при липса и може би „но само при липса на 

друга възможност“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения по текста? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Господин Войнов, заповядайте в четвърта точка. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмото от министър Демерджиев с вх. № НС-03-53-1, което е 

относно предложените експерти от междуведомствената работна 
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група. Предлагам да изпратим писмо до министър Демерджиев, с 

което да го уведомим, че предложените експерти ще са ни 

необходими за осъществяване на контрол при инсталиране на 

СУЕМГ в склада за период от 24 до 31 март и да го помолим да ни 

уведоми за възможността експертите да осъществяват 

горепосочената дейност в непрекъсваем режим, съобразно 

дейностите в склада, както и да ни предостави поименен график. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

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

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото 

заседание за утре, 23 март 2023 г. от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 19,59 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

Стенографи: 

Нина Иванова 

Силвия Михайлова 

Стефка Аличкова 


