
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 338 

 

На 23 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, 

Димитър Димитров, Силвия Стойчева, Елка 

Стоянова, Гергана Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева, Севинч 

Солакова 

3. Гласуване извън страната. 

Докладват: Цветозар Томов и Елка Стоянова 

4. Проект на решение относно регистрация на 

социологическа агенция. 

Докладва: Красимир Ципов 

5. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели. 

Докладват: Гергана Стоянова и Цветанка 

Георгиева 

6. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждение на 

ОИК. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Георги Баханов и Силвия Стойчева 



2 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Осем членове сме в залата – имаме кворум. 

Колегата Томов се обади, че ще закъснее за заседанието. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Медийни пакети. Докладчик господин Димитров. 

2. Доклади по административни преписки. Докладчици 

госпожа Матева, господин Войнов, господин Димитров, госпожа 

Стойчева, госпожа Елка Стоянова, госпожа Гергана Стоянова, 

господин Георгиев, госпожа Георгиева, господин Ципов, госпожа 

Солакова и аз имам доклад. 

3. Гласуване извън страната. Докладчици господин Томов и 

госпожа Елка Стоянова. 

Моля за вашите предложения по дневния ред. Няма засега. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева); против – няма. 

 

Колеги, ще започнем с трета точка:  
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ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.  

Заповядайте, госпожо Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, в днешната ми папка 

ще видите два проекта на писма. Докладвам първо проектен номер 

6384, което е във връзка с организацията на дейностите на 

Централната избирателна комисия във Временния комуникационен 

пункт, до главния секретар на Народното събрание.  

Моля да се запознаете с писмото и ако нямате забележки, да 

го подложим на гласуване. Проектът за писмо е към вх. № НС-23-

109. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Пак в тази връзка, 

организацията на работата на Временния комуникационен пункт, 

предлагам проект на писмо с проектен номер 6385 в моя папка до 

„Информационно обслужване“ по отношение на създаването на 

индивидуалните електронни пощенски адреси.  

Моля да се запознаете с текста на писмото и ако имате 

бележки към параметрите, да ги обсъдим, ако не, да го подложим на 

гласуване. 

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, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Имам още един доклад за сведение в 

тази точка. Докладът е вх. № НС-04-01-53 от 22.03.2023 г., с което 

Министерството на външните работи във връзка с наша среща ни 

предоставя информация отново във връзка с организацията на 

дейността на приемането на документи от избирателните комисии 

извън страната в предизборния ден и до приключване на работата на 

СИК-овете на 3 април. Моля да се запознаете с писмото. 

В тази точка засега нямам повече доклади. Малко по-късно 

ще се включа отново. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с първа точка: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, постъпило е едно запитване, вх. № НС-24-129 от 

22.03.2023 г., и то е от Фондация „Алфа 2018“, която представлява 

Телевизия „Алфа“. Запитването е на стойност 30 802,50 лв. Имаме 

към него приложени справка за програмата, която ще изпълняват. 

Сумата е налична в пакета на Коалиция „Неутрална България“ и 

предлагам да одобрим това запитване, тоест да отговорим с „да“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В тази точка още един доклад. Той 

е представен за одобрение договор, вх. № НС-24-130. Договорът е 

сключен между Коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“ и Телевизия 

„Евроком“. Стойността на програмата, която са изпълнили, е 
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7638 лв. Сумата е налична и ние сме одобрили запитване. Предлагам 

да одобрим договора с входящия номер, който казах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с втора точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.  

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с довереното 

изграждане на изходния код за изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г. предлагам да изпратим писмо до Министерството 

на електронното управление, с копие до Българския институт по 

метрология и Българския институт за стандартизация, с което да им 

предложим довереното изграждане на изходния код да се извърши 

утре, 24 март, от 10,30 ч. в Министерството на електронното 

управление в защитена среда. Като да ги уведомим, че довереното 

изграждане ще се извърши от „Сиела Норма“ под контрола на 

Централната избирателна комисия и да ги помолим да потвърдят 

датата и часа, както и да ни информират кога може да се осигури 

достъп до изходния код по чл. 213а и чл. 213б.  

Проектът за писмото е в моя папка, само че има техническа 

грешка. Едното копие ще е до БИС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 1 (Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да изпратим 

писмо до „Сиела Норма“ със следния текст, тъй като още не съм го 

написал, във връзка с удостоверяване на съответствието по чл. 213а, 

ал. 2.  

И ги уведомяваме следното: „Въведеното изграждане на 

изходния код за изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. ще се извърши на 24 март 2023 г. в МЕУ, като допълнително 

ще ви уведомим за часа. Довереното изграждане следва да се 

извърши от „Сиела Норма“ под контрола на ЦИК.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, като 

допълнение към предложението на господин Войнов – изпълнителят 

по договора за машинното гласуване трябва да посочи лицата, които 

ще извършат действията по довереното изграждане на изходния код. 

Да информират Централната избирателна комисия днес в спешен 

порядък. 

Имате ли изказвания, предложения?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 3 (Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

вчерашното писмо от „Сиела Норма“, вх. № ЦИК-06-3-20, с което ни 

изпращат транспортния план. Предлагам да изпратим транспортните 

графици на всички районни избирателни комисии и да ги помолим 

да потвърдят до утре, 12,00 ч., дали приемат транспортния график за 

тяхната РИК. Проектът за писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 
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Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

предадения с приемо-предавателен протокол, вх. № НС-23-87, 

обучителен клип. Това е обучително видео за членове на СИК и 

обучително видео за избиратели. Тъй като в обучителното видео за 

членове на СИК има много допуснати грешки, то не е съобразено с 

новите методически указания на Централната избирателна комисия, 

предлагам да напишем писмо до „Сиела Норма“, с което да им 

укажем как трябва да бъде променено обучителното видео. Проектът 

за писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с текста. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмото от „Сиела Норма“ АД , вх. № ЦИК-06-3/22, с което ни 

изпращат коригирания график за изпълнение на дейностите. Аз го 

докладвах вчера. Изпълнили са всички указания в наше писмо, с 

което им указваме какво да променят, така че поради горното 

предлагам да вземем решение за одобрение на графика за 

изпълнение на дейностите и да ги уведомим с писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Смятам, че не е изпълнено 

указанието на ЦИК. Не са представили коректна информация. 

Първо, че продължава да се съдържа информация, която не е 

присъща на график, второ, от предишните избори знаем, след като 

беше изпратено писмо до тях и те ни информираха, че са изтрили 

флашките, позовавайки се на вътрешни правила или инструкции, 

или указания. Наименованието и видът на правилата в момента не 

считам, че мога да цитирам коректно. И на една среща ни беше 

казано, че господин Митков лично ги изтрива, за да е сигурен, и 

отново спазвайки някакви правила. 

Ние и на срещата предложихме да бъдем уведомени както за 

правилата и за процедурата, която се спазва при изтриването на 

съдържанието, а сега от представения уж коригиран график става 

ясно, че те се изтриват от операторите, работещи в склада. Не е ясно 

какви правила се спазват, кой контролира процеса, как се 

удостоверява, защото пише, че не се попълва нарочен протокол. 

Така че считам графикът не е коректен и продължава да има 

неясноти по него и да включва информация, която, пак казвам, не е 

присъща за графика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания, предложения? 

Колеги, моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 3 (Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова).  

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Вх. № ЦИК-07-42 – едно писмо, 

което сме получили от Института за Мир и Диалог за тяхната лятна 

академия. Има програма. Записванията са нещо като ранни 

записвания сега, понеже са с голяма отстъпка, през лятото ще бъдат 

пълна такса.  
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Вчера пристигна писмо от „Информационно обслужване“ АД 

относно изпълнение на договор № 11 от 20.03.2023 г., който е 

свързан с технологията на компютърна обработка на данните в РИК 

и в ЦИК. Те са ни изпратили един доклад за подготовката, може да 

го видите на моята страница. Това е обичаен доклад как подбират 

персонал, как го инструктират, какви са позициите. И разбира се, 

нещо сравнително важно – изпратили са ни софтуера, както и 

достъпа до него, ето в тази папка с парола 1, парола 2. Обикновено 

получаваме такъв документ. Изписали са криптографския хеш на 

изходния код. 

Първо, да вземем решение да съхраняваме тези документи в 

касата, и второ, ако следобед нашите експерти проявят интерес и да 

имат време, тъй като те ще имат доста занимания, евентуално да 

отворят файловете и да погледнат какво има вътре. Никога не сме ги 

проверявали, но те стоят в този вариант до след изборите, ако се 

наложи нещо да се преценява. 

Предложение нека да бъде – експертите да погледнат 

съдържанието на диска. Ще трябва с приемо-предавателен протокол 

да получат както паролите 1 и 2, така и самия диск, за да бъде 

отворен. Иначе в момента предлагам той да се съхранява в касата. 

Това е предложението. (Реплики.)  

Да, ще ги предоставя на експертите и ще очаквам от тях 

доклад за мнението им по предоставения софтуер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Има ли такива, или други предложения?  

Както и на предходните избори, които бяха на 2 октомври 

миналата година, беше прегледано съдържанието на техническия 

носител и имаме представен доклад. Мисля, че беше от Георги 

Бояджиев тогава. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

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

няма. 

Господин Димитров, имате ли друг доклад? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, имам още един доклад. Той е 

по повод на едно отворено писмо, подписано от господин           О.      

Т. и още около 40 присъединили се към неговия призив. 

Призивът му е да се вземат някакви мерки и да не се допуска 

публично участие на господин Расате в кампанията, тъй като той 

злоупотребява – има расистки, ксенофобски и всякакви други 

трудни за толериране послания. Освен това има големи извадки от 

публично известните изяви на кандидати на тази партия в няколко 

района. Всичките те са еднообразни, възхваляват Хитлер, 

„Майн Кампф“ и прочее. 

Това, което господин    О.    е поискал в това отворено писмо, 

е по някакъв начин да се отнеме достъпът на господин Расате до 

публични изяви, да не му се дава медиен пакет. Аз коректно в три 

точки съм го писал, може да отворите. 6389 е отговорът на 

исканията на господин        О. и всички тези, които са подписали 

това отворено писмо. Неговото искане е, разбира се, адресирано и до 

Приемната на Външно министерство, до С.         М., Комисията за 

защита от дискриминация, Обществения съвет на ЦИК. 

Погледнете писмото. Мисля, че не съм допуснал грешки, 

сравнил съм документите, с които ние боравим, включително трите 

решения, които са актове на ЦИК. Обяснил съм, че всички заседания 

са публични. В този смисъл искането му за нещо като публичен 

процес срещу Расате на терена на ЦИК не е много… 

РОСИЦА МАТЕВА: Нека бъде не „постановени актове“, а 

„съставени актове“. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре. Нямам нищо против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ЦИК-07-34/17 от 

22.03.2023 г. са пристигнали поредната серия документи, свързани с 

криптоинструмента. Знаете, че ще постъпят такива документи за 

всички страни членки, в които съгласувано ще се проведат 

европейски избори догодина. С номера, който споменах, е 

пристигнал документът за Латвия; с вх. № 07-33/16 е друга част от 

същия документ; с вх. № 07-34 е пристигнал документът за Белгия, и 

това са документите, които се отнасят до криптоинструмента. За 

сведение, разбира се, и трите номера. 

Освен това имаме и постъпил с вх. № 07-35/3 дневният ред на 

срещата, която ще се проведе на 29 март 2023 г. Тя е срещата на 

всички участници в мрежата за изборно сътрудничество. Докладвам 

за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № ЦИК-09-98 от 22.03.2023 г. е 

постъпила докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация“ относно одобряване на отчет по сключен 

граждански договор с външен изпълнител. В докладната се сочи, че 

е получен отчет с вх. № ЦИК-00-120 от 21.03.2023 г. по 

изпълнението на дейностите по сключения договор № 2 от 

21.02.2023 г. с             Б.                 Е.               Ц., като в отчета 

изпълнителят подробно е описал всички изпълнени дейности по 

подготовката на обществени поръчки за възлагане на дейности за 

изборите. Този отчет е в изпълнение на чл. 11 от Вътрешните 

правила за сключване, изпълнение и отчитане на договори по ЗЗД от 

Централната избирателна комисия. 
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Предвид изложеното в докладната се предлага представеният 

отчет от изпълнителя за изпълнените дейности по договора по ЗЗД 

да бъде приет, за да се пристъпи към извършване на плащане. Към 

докладната записка е приложен и цитираният отчет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-25-10/5 от 

22.03.2023 г. е получен регулярен отчет за излъчванията на 

материалите от разяснителната кампания на ЦИК в телевизионните 

канали на BTV. За сведение на комисията го докладвам и за 

приобщаване към досието по изпълнение на договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Българска телеграфна агенция, запитване, вх. № НС-20-67 от 

22.03.2023 г. С това писмо ни уведомяват, че те имат желание да 

отразяват изборите на 2 април в секционните избирателни комисии в 

Гърция и тъй като в решението за назначаване съставите на 

секционните избирателни комисии са записани, разбира се, само 

имената на председателите на секционни избирателни комисии в 

Гърция, те са посочили за кои секции става дума, ни молят за 

телефони или имейл адреси за връзка с председателите на СИК.  

Те по телефона ми звъняха. Аз им казах, че не е необходимо 

разрешение от ЦИК, за да отразяват изборите в Гърция, да се 

разберат със секционните комисии.  

Колеги, предлагам да върнем отговор по електронната поща, 

по която е получено писмото, че съдействие за връзка със 
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секционните избирателни комисии могат да потърсят чрез 

дипломатическите и консулските представителства на България в 

Република Гърция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви в тази точка 

получено писмо, вх. № НС-22-203 от вчерашна дата, от господин Й. 

Г., който иска да насочи вниманието ни към статия в 

информационен сайт. Посочен е в писмото информационният сайт, 

като е посочил в писмото си, че според него въпросният текст би 

следвало да се разглежда като предизборна агитация, без обаче това 

изрично да е посочено в текста. Казва, че очаква да извършим 

проверка и наш отговор на неговото писмо. 

Аз прегледах статията от този сайт, който той ни е изпратил, 

и считам, че не се касае за предизборна агитация – съвсем друга е 

статията, така че не смятам, че дължим изричен отговор на това 

писмо и затова ви го докладвам за сведение. В моята папка го има. 

След като се запознаете, ако смятате, че нещо друго намирате като 

текст, което трябва да ни послужи за сигнал, моля да изкажете 

мнение. Според мен не става въпрос за предизборна агитация 

изобщо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стоянова има ли други предложения? 

Няма. Остава за сведение. 

Следващ докладчик – госпожа Георгиева. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви, вх. № НС-

15-181 от 22.03.2023 г. Това е писмо, което сме получили от 

24 Районна избирателна комисия, с въпроси, които касаят изборния 

ден, и действия на секционните избирателни комисии в изборния 

ден. Те твърдят, че в Методическите указания на Централната 

избирателна комисия не са намерили отговор точно на тези въпроси 

и затова ги задават, с искане допълнително да им бъдат изяснени 

предвид предстоящото обучение на секционните избирателни 

комисии. Докладвам ги в момента за запознаване и може би в по-

късната част на деня за обсъждане на работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Георгиев, имате ли готовност в „Административни 

преписки“? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам в папката с мои 

инициали най-напред едно писмо, вх. № НС-22-202, което е сигнал, 

в който се твърди, че има злоупотреба с лични данни. Предлагам, 

като се запознаем с писмото, да го препратим по компетентност на 

Комисията за защита на личните данни, с копие до подателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка докладвам, вх. № НС-

11-46/1 от 22.03.2023 г. от коалиция ГЕРБ-СДС, с което 

потвърждават лицата, които са представители по чл. 213а, да бъдат и 

по чл. 213б.  

Докладвам също така писмо, вх. № НС-11-51 от коалиция 

„Продължаваме Промяната“, с което са посочили две лица за 
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участие, съответно удостоверяване във връзка с чл. 213б, като 

едното от двете лица е вече регистрирано по чл. 213а, а второто не.  

И писмо, вх. № НС-10-43/23.03.2023 г. от коалиция 

„Демократична България – Обединение“. В писмото се посочва за 

лице по чл. 213б едно от лицата, посочени преди това от съответната 

регистрирана за участие в изборите коалиция, и по чл. 213а. 

Предлагам всички посочени от коалициите лица, последните 

изредени, преди това от партия „Възраждане“ най-напред имаше 

посочени три лица за участие във връзка с дейностите по този член 

от Изборния кодекс, да бъдат записани в съответния списък и да 

бъдат уведомявани за предстоящите действия, така както е по 

решението във връзка с участието по чл. 213а от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с доклада на колегата 

Георгиев, колеги, виждам, че едното придружително писмо, което 

би следвало да бъде подписано, няма данни да е подписано по 

надлежния ред, с вх. № НС-10-43/23.03.2023 г. Моля докладчикът да 

уточни дали във вътрешната мрежа е качено нещо, което не е 

подписано, и има ли подпис? Върху това виждам, че е с уважение от 

упълномощен представител на „Демократична България – 

Обединение“. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам това писмо за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Извинявайте, колеги, но считам, че 

всеки член на Централната избирателна комисия може да задава 

въпроси към докладчика. Да приемем ли, че няма доклад, или ще ми 

отговорите на въпроса, или да отложим за по-късно да се запознаем 

сами? Но доколкото виждам, няма подпис. Правилно ли е, или има 

някакъв друг документ, който съдържа подпис по надлежния ред? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колега Георгиев, аз предлагам, тъй като 

сме изпратили писма до парламентарно представените партии и 

коалиции, да изпратим на мейла, от който е дошло предложението, 

указание, че следва да изпратят подписано това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Подкрепям казаното от колегата 

Ганчева и колегата Матева. Още повече че и практиката на 

Централната избирателна комисия при всички входящи документи, 

когато установим някаква нередност, се връща на подателя да 

отстраним нередностите. Не считам, че има нещо проблем в 

предложението, което е направено от Ганчева и от Матева. Още 

повече че днес е крайният срок. 

И още едно предложение. Да върнем представеното CV или 

автобиография. На първо място, че не е необходимо това нещо в 

Централната избирателна комисия, второ, че е на английски език. 

Ние сме българската Централна избирателна комисия, не сме някоя 

друга, за да ни се пращат документи на английски език. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

заповядате. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз предлагам да изпълняваме 

закона и собствените указания, които сме дали в изпълнение на 

законовите текстове. В писмото, което сме изпратили до партиите, 

сме написали, че всяка партия и коалиция, представена в 

Четиридесет и осмото народно събрание, може да посочи не повече 

от три лица, за които в ЦИК се подава заявление, подписано от 

представляващите партията или коалицията лица. Считам, че не 

може да се подписва заявлението от пълномощник. Ако е могло и 

така сме тълкували текста, е следвало да дадем такова указание в 

писмото. След като сме написали, че трябва да бъде подписано от 

представляващите, моля да уважаваме собствените си становища, 

изразени по прилагането на отделни текстове. 



17 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Всъщност, колеги, аз това имах 

предвид, като казах в своето изказване надлежен ред. Надлежният 

ред е този, който е определен и се изисква при подаване на такива 

заявления. 

Аз предлагам да не се връщат документите, които са 

постъпили на английски, тъй като очевидно заявителите са имали 

предвид да се запознаем с нещо, да се представят и с превод на 

български език, защото в крайна сметка това е Централната 

избирателна комисия на Република България. Не предлагам да го 

изпратим за превод, защото считам, че лицата, които представят 

документи, удостоверяващи експертиза, с която Централната 

избирателна комисия в рамките на своята компетентност ще 

представи да се запознае, следва да бъде и на български език. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз смятам 

обаче, че ние не можем да изискваме документи. Още повече в 

чл. 213б, ал. 2 изрично е записано, че не можем да налагаме 

ограничения на лицата по ал. 1 на база на образователни критерии. 

Това, че някой е приложил документ по негова преценка и той не е 

необходим за целите на чл. 213б, не знам защо трябва да го 

изискваме. Аз по-скоро смятам, че трябва да се върне, но и да остане 

в ЦИК за сведение, той просто не е необходим за целите на чл. 213б. 

(Реплика от Йорданка Ганчева.)  

Към мен ли? Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо Председател, аз 

няма как да знам в документа, който е представен на английски език, 

дали не се намира информация, която е относима към предмета на 

това, което разискваме, и затова направих своето предложение. 

Още повече заявителите, след като са го представили на 

английски, са целели някаква информация да достигне до 

Централната избирателна комисия. А иначе съм съгласна напълно с 
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вас, че не е необходимо да изискваме нещо, което не сме го 

изисквали, но не знам какво има в този документ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания и предложения?  

И може би помислете дали да не искаме и автобиография на 

всички останали лица, които са предложени да участват. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: На български? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: На български, 

разбира се. 

Колега Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Този доклад да бъде изваден от 

останалите. Има някакво предложение за решение, аз не съм разбрал 

и затова продължавам със следващ доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Момент, имаше 

предложения. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Нямам предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Матева 

направи предложение и госпожа Ганчева имаше предложение. 

(Реплика от Йорданка Ганчева.) 

Вие имахте предложение да се изиска автобиографията на 

български.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Нямам никакво предложение, 

госпожо Председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване предложението на госпожа Матева. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 3 (Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Цветозар Томов).  

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз гласувах против, защото считам, 

че виждането и становището на ЦИК по прилагането на чл. 213 е 
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изразено в писмото, което сме изпратили, и заявлението може да 

бъде подписано от представляващите партиите или коалициите в 

Четиридесет и осмото народно събрание, а не по пълномощие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев, 

имате ли други доклади? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да. Докладвам писмо, вх. № НС-04-

01-33/1, което е за сведение и една съществена част от него вчера 

беше докладвана във връзка с подготовката на машините за 

транспортиране. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, изпратихме ги, 

а останалата част от писмото? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: По-късно ще докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № 04-2-44/1 

– писмо от Столичната дирекция на вътрешните работи, 

напомнително, във връзка с извършващата се проверка по преписка 

под съответния номер по описа на Столичната дирекция на 

вътрешните работи за лицето  М.          Б., със съответното ЕГН, 

което видно от материалите към сигнала е упражнило в чужбина 

правото си на глас в изборите за народни представители и за 

президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г. Отново ни 

отправят въпрос подавало ли е лицето заявление за гласуване извън 

страната; до кое дипломатическо или консулско представителство е 

подадено заявлението и също подадено ли е до ЦИК; по какъв начин 

е подадено заявлението? Да се предостави заверено копие от 

подаденото заявление на лицето, както и да се посочат трите имена и 

ЕГН на членовете на секционната избирателна комисия под 

съответния номер, находяща се в Република Турция.  

В моя папка от днес ще видите проект на отговор до 

Столичната дирекция на вътрешните работи, с което предоставяме 

исканата информация относно членовете на секционната 
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избирателна комисия, под съответния номер, находяща се в 

Република Турция, град Чорлу, квартал Хавузлар 2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия 

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

(Любомир Георгиев). 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви, вх. № НС-22-

193 от 22.03.2023 г., постъпило запитване по имейл от Велизар 

Димитров относно екранната визия на бюлетината в 19 Русенски 

многомандатен избирателен район. Лицето задава въпрос колко 

политически субекта ще бъдат разположени на екраните на 

машината, тъй като е гледал симулатора, който качихме преди 

няколко дни, който бил с два екрана с по 13 реда. Очаква да получи 

отговор на въпроса как ще изглежда визията на бюлетината на 

машината, за да може да обучи свои близки, които да гласуват.  

В момента го докладвам за сведение. Когато утвърдим по 

какъв начин ще изглежда машинната бюлетина, ще ви предложа 

проект на отговор до Велизар Димитров. 

Докладвам за сведение вх. № НС-06-77 от 22.03.2023 г. 

Писмо от община Нова Загора, придружено с необходимите 

документи – протокол и заповед за назначаване на комисия във 

връзка с отваряне на запечатано помещение по настояване на 

разследващи органи. Докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Солакова. Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам вх. № НС-04-54 от 23.03.2023 г. От администрацията на 

Министерския съвет изпращат писмо до областните администрации 

с приложено писмото на „Демакс“ АД до Централната избирателна 
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комисия с график за предаване на изборните книжа и материали, 

бюлетините за изборните райони, за които „Демакс“ АД ги 

отпечатва по възлагане от печатницата на БНБ, както и ролки със 

специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване и 

оборудване за видеонаблюдение. За сведение ви го докладвам. 

За сведение докладвам списъка на служителите от дирекция 

„Информационни и комуникационни системи“ за парламентарните 

избори. Получили сме писмо, вх. № НС-02-27 от 22.03.2023 г., за 

обобщаване и изготвяне на проекти на граждански договори, с 

посочване и на предметите и размери на възнаграждения, както и 

срок. 

А от община Мъглиж сме получили писмо по повод 

препратено от нас по компетентност писмото на гражданин, който се 

интересуваше от информация относно избирателните секции в 

общините в Стара Загора, вх. № НС-06-79 от 22.03.2023 г. За 

сведение. 

Колеги, вх. № ЦИК-09-97 от 22.03.2023 г., докладна записка 

относно подновяване на удостоверение за електронен подпис. Става 

дума за служител от администрацията на Централната избирателна 

комисия. На 15 април 2023 г. изтича срокът на валидност на 

издаденото на Румен Лилянов Цачев удостоверение за електронен 

подпис. В докладната са посочени дейностите, при които се използва 

от служителя електронният подпис.  

Имаме рамков договор с „Информационно обслужване“ от 

2022 г. за издаване, подновяване и управление на електронни 

подписи при съответните условия. Необходимите средства са в 

размер 10,80 лв. с ДДС по § 10-20-10. Представен е и контролен лист 

към докладната записка. Предлагам да одобрим подновяването на 

електронния подпис, както и одобрение на очаквания разход. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

изказвания? 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, писмо от 24 Районна 

избирателна комисия. Посочват, че наличните към момента петима 

технически сътрудници са недостатъчни за подпомагане на 

дейността на комисия, с оглед на което са необходими още 

допълнителни пет такива сътрудници. Предлагам ви да изпратим 

писмо, проектът на отговор е във вътрешната мрежа, с което 

разрешаваме да бъдат осигурени допълнителен брой технически 

сътрудници – петима, за подпомагане на дейността на Районната 

избирателна комисия. 

Освен това ви предлагам да уточним, че съгласно т. 8 от 

Решение № 1586-НС от 2 февруари, районната избирателна комисия, 

съгласувано с областния управител, може да определи със свое 

решение технически сътрудници, които да подпомагат дейността на 

РИК в предизборния ден, в изборния ден при получаването на 

книжата и материалите от секционните избирателни комисии и 

подготовката за предаването им в Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, 

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

1 (Любомир Георгиев). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от областния 

управител на област Силистра получихме писмо, с което ни 

уведомява за прието решение от Районната избирателна комисия – 
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Силистра, за промяна в упълномощените лица за получаване на 

хартиените бюлетини. Предлагам ви да изпратим писмо до 

печатницата на БНБ, с копие до министъра на финансите и до 

заместник-министър председателя по обществения ред и сигурност и 

да ги уведомим за тази промяна, като предоставим данните на 

новоупълномощеното лице. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, писмо, вх. № НС-15-178 от 

22.03.2023 г., от Районна избирателна комисия в Седемнадесети 

изборен район – Пловдивски. Отправят конкретни въпроси относно 

Методическите указания на Централната избирателна комисия, 

както и за повишаване възнагражденията на техническите 

сътрудници в изборната нощ, като предлага те да бъдат приравнени 

на възнагражденията на секционните избирателни комисии. 

Докладвам го за запознаване.  

Аз съм подготвила отговор, но все още не е публикуван във 

вътрешната мрежа. Интересуват се в случаите, когато са настъпили 

условията по чл. 269 в периода от преустановяването на машинното 

гласуване до отстраняването на проблема или до приемането на 

съответното решение за наличие на тези обстоятелства по чл. 269 от 

Изборния кодекс, дали следва да се преустанови и гласуването с 

хартиени бюлетини. В тази връзка искат конкретен отговор на 

поставения въпрос. 

По-сериозно внимание искам да обърна на факта по 

отношение на охраната на машините след приключване на изборния 

ден. Интересното е, че Районната избирателна комисия изразява 

становище, че в машината, след като са извадени двете флашки, 
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които съдържат данните от гласуването, и те отиват за отчитане от 

ръководството на СИК в РИК, цитирам, в машината не остава 

никаква информация и по тази причина не се налага охрана от 

органите на МВР. Ако е необходимо същите да продължат да бъдат 

охранявани, поставят въпрос относно това, че секционната 

избирателна комисия може да се забави с предаването на изборните 

книжа и материали в районната избирателна комисия. 

Аз ще ви предложа отговор на Районната избирателна 

комисия, но в тази част ще ви предложа да изпратим писмото до 

министъра на вътрешните работи, защото Централната избирателна 

комисия никога не е изразявала становище, че охраната следва да 

бъде снета след приключване на изборния ден и машините за 

гласуване могат да бъдат транспортирани без осигуряване на такава 

охрана от секциите до склада, в който се съхраняват машините. Като 

се напише отговорът, на чернова е в момента, ще ви предложа 

конкретни текстове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка ви докладвам писмо, вх. № НС-02-25-2/22.03.2023 г. от 

главния секретар на Народното събрание. Потвърждават часовете за 

изключване на електрозахранването, така както ги предложихме – от 

22,00 ч. вечерта до 7,00 ч. сутринта. С оглед изложеното е 

необходимо да се изключва ползваната от ЦИК компютърна и 

копирна техника в тези часове, така че ще ви помоля да 

съобразяваме това. Вечер от 22,00 ч. до 7,00 ч. сутринта, а събота и 

неделя от 19,00 ч. вечерта до 9,00 ч. на следващата сутрин. Ще бъде 

предоставено и на директора на дирекция „Администрация“. 

Има ли други доклади в точка втора „Административни 

преписки“? 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, ще ви докладвам анблок 

няколко имейла, които са получени в Централната избирателна 

комисия, тъй като те са в кратък интервал от време, един след друг 

са пуснати, от едно и също лице, което не ги е подписало като автор. 
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Просто от имейла, който е пристигнал, наименовано А. Я. като 

адрес, откъдето са дошли. Поредните номера са НС-22-199, същият 

номер с индекс 1, индекс 2, индекс 3, индекс 4. Това са поредица 

имейли, където господинът подател е именувал и е изразил според 

него някои оплаквания от агитацията на някои партии. Доколкото 

успях да изчета, има оплакване и от други неща, освен от агитации 

от партии, и по други поводи и обстоятелства от обществения живот. 

Доколкото успях да разбера от изложеното в тези имейли, 

съдържанието им в тази част, в която успях да ги разбера, може би, 

не виждам нещо, което можем да ползваме като сигнал за някакво 

нарушение. За мен написаното е крайно неясно, много общо и са 

принципно някакви съждения на господина, така че аз ви предлагам 

тези писма да ви ги докладвам за сведение. Вие можете да се 

запознаете, те са качени в моята папка във вътрешната мрежа от 

днешна дата. По-дългички са, изискват време, но аз смятам, че 

трябва да бъдат докладвани за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте в тази точка. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, още няколко доклада. 

Постъпил е доклад от IT експертите към ЦИК, вх. № НС-23-

104/2 от 23.03.2023 г. Той е относно извършеното от тях тестово 

доверено изграждане на приложния софтуер за СУМГ. Описали са 

стъпките, по които са извършили довереното изграждане, и 

затрудненията, които са срещнали. Правят и две предложения във 

връзка с довереното изграждане. Докладвам го за запознаване и 

предлагам да го обсъдим малко по-късно в присъствието на 

експертите. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо от „Сиела Норма“, 

вх. № НС-23-112/23.03.2023 г. С него ни уведомяват, че за да 

започнат инсталацията на машините за гласуване, трябва да получат 

необходимите смарт карти и флаш памети. В тази връзка предлагам 

да изпратим писмо до „Информационно обслужване“ и да поискаме 

да ни предоставят смарт картите, а именно 9366 комплекта за 



26 

избирателните секции в страната и 245 комплекта за избирателните 

секции извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 2 (Йорданка 

Ганчева, Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-

06-3/25 от 23.03.2023 г. То е в отговор на нашето запитване колко 

дубликатори са им необходими и за какво ще ги използват. 

Уведомяват ни, че са им необходими пет броя дубликатори за 

период от 24 март до 31 март. Дубликаторите ще използват за 

клониране на флашките за машините. Тъй като е необходимо да 

произведат около 20 000 броя флашки, затова са им необходими тези 

дубликатори.  

В тази връзка предлагам да изпратим писмо до Главна 

дирекция „Жандармерия“, с което да ги уведомим, че разрешаваме 

„Сиела Норма“ да внесе пет броя дубликатори за периода 24 март – 

31 март 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Все пак добре е, че след три години 

почнаха да казват реални числа, какво се прави в този склад на тъй 

наречените „Карго“.  

Както виждате, тук се появи една чудовищна цифра от около 

20 000 флашки, което, разбира се, едва ли е така. 370 – 400 трябва да 

са инсталационните флашки, евентуално. Проблемът е, че се 

клонират тъкмо тези 370. На мен лично не ми е много ясно откъде 

дойдоха тези 20 000 флашки, които трябвало и да се клонират. Така 

чух. 20 000 са вече прекалено. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: За страната и извън страната ще са 

необходими общо 9611 машини, по две флашки, прави 19 222. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че говорихме с чуждици от типа 

на клониране, клонинги и други такива, което на прост език означава 

копиране. Пъхам флашката в тонколоната, наречена – как ѝ било там 

името? – дубликатор, която има около 18 порта, и изваждам колкото 

съм напъхал вътре и си върви процесът. Въпросът ми беше именно 

как и защо са тези 20 000 флашки, които трябвало да се клонират? 

Лично на мен тази процедура не ми е ясна, но тъкмо това исках да 

уточня – да не се смесват предметните области. Пет за 370, 

максимум 400 – хора, които ще пъхат допълнителни флашки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания има ли? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Освен това на разговорите говорихме, че 

тези ще ги даваме и ние. Имаше такива варианти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложението на 

колегата Войнов е да изпратим писмо до Жандармерията. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Но с експертите обсъждахме и вариант 

тези флашки ние да ги даваме. Онези, дето са доверителни… Те са 

важните за клониране. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за писмо до Жандармерията има ли други 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 5 (Георги Баханов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч 

Солакова). 
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По дневния ред има ли предложения? 

Господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да включим, уважаеми колеги, 

нова точка: Регистрация на социологическа агенция, която ще 

извършва проучване на изхода в изборния ден на 2 април 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

ви „Регистрация на социологическа агенция“ да бъде точка четвърта. 

Госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Регистрация на сдружение за 

участие с наблюдатели в изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „Регистрация на 

наблюдатели“ – точка пета. 

Госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Регистрация на Сдружение 

„Памет“ за участие с наблюдатели в изборните за народни 

представители. И „Възнаграждения на ОИК“ – нова точка, за 

следобедната част. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „Възнаграждения 

на ОИК“ ще бъде точка шеста. 

Други предложения? 

Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: По дневния ред предлагам нова точка, 

уважаема госпожо председател, „Жалби и сигнали“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И точка седма. 

Други?  

Госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да ме включите в новата точка седма 

„Жалби и сигнали“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, друго по 

дневния ред? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 
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Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия. Ще продължим в 14,30 ч.   

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължава заседанието на Централната избирателна комисия. 

Девет членове на ЦИК сме в залата, имаме кворум.  

 

Продължаваме с четвърта точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКА АГЕНЦИЯ. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще видите 

проект относно регистрация на „Маркет ЛИНКС” ООД като 

агенция, която ще извърши проучване на изхода в изборния ден в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г.  

Постъпило е заявление с вх. № 4 от 21 март 2023 г. от 

Агенция „Маркет ЛИНКС”, представлявано от Красияна 

Красимирова Стоянова и Добромир Архангелов Живков за 

регистрация като агенция, която ще извърши проучване на изхода в 

изборния ден. Към заявлението са приложени: удостоверение за 

актуално състояние под съответния номер от 21.03.2023 г., издадено 

от Агенцията по вписванията – Търговски регистър и Регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел, удостоверяващи вписаните 

обстоятелства по партидата на „Маркет ЛИНКС“ ООД; инструкция 

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

изборния ден; списъци, съдържащи имената, единния граждански 

номер на 230 анкетьори, както и номерата на избирателните секции, 

извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са 
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представени и на технически носител; кратка презентация на опита 

на дружеството за провеждане на социологически проучвания „на 

изхода“; инструкция (методика) за извършване на проучване „на 

изхода“ в изборния ден; пълномощно от Красияна Красимирова 

Стоянова в полза на Мариана Накова Накова. 

От извършената проверка на лицата, предложени за 

регистрация като анкетьори, се установява, че 229 лица отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 1743-НС от 8 

март 2023 г. на ЦИК, а за едно лице са установени несъответствия. 

Предвид изложеното и на съответните основания от 

Изборния кодекс и Решение № 1743-НС предлагам на вниманието 

Ви следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира „Маркет ЛИНКС” ООД със съответен единен 

идентификационен код като агенция, която ще извърши проучване 

„на изхода“ (exit-poll) в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

Регистрира като анкетьори предложените от Агенцията 229 

упълномощени лица съгласно списък, приложен към настоящото 

решение. 

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

Вашите изказвания. Няма.  

Моля, режим на гласуване  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов), против – няма.  

Решението е № 1813-НС/23.03.2023 г. 

 

Продължаваме с пета точка: 
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, постъпило е заявление с вх. 

№ 15 от 22 март 2023 г. от Сдружение Л.И.Д.Е.Р. – Личности, идеи и 

действия за ефективни решения“, представлявано от Николай 

Росенов Маринов за регистрация за участие с наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от Николай 

Росенов Маринов, представляващ Сдружението, в полза на 61 лица; 

декларации по образец (Приложение № 35-НС) – 61  броя; списък с 

имената и единните граждански номера на изрично упълномощените 

от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като 

наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен 

вид на технически носител в Еxcel формат. 

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –

Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска 

цел, по Единния идентификационен код на сдружението е видно, че 

то е определено да извършва дейност в обществена полза. 

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са 

предложени за регистрация като наблюдатели за страната 61 лица.  

Приема се, че е спазено изискването на т. 3.1. от Раздел І на 

Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г., което се установява от 

извлечението от Агенцията по вписванията по партидата на 

Сдружението. 

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели от Сдружението, се установява, че 

към датата на регистрацията 56 лица отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс, а за пет лица са установени несъответствия. 

Предвид изложеното Ви предлагам проект на решение, който 

е в моя папка от днес. 
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На основание току-що изложеното от мен, както и 

посочените в проекта правни основания от Изборния кодекс и 

Решение № 1607-НС от 9 февруари на ЦИК да вземем решение, с 

което да решим, че регистрира сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – личности 

идеи и действия за ефективни решения“ за участие с наблюдатели за 

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

като българска неправителствена организация.  

Регистрира като наблюдатели за страната 56 упълномощени 

представители на Сдружението съгласно посочен списък. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им бъдат издадени удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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 и Цветозар Томов), против – няма.  

Решението е № 1814-НС/23.03.2023 г.. 

Следващ докладчик – госпожа Георгиева. Заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, постъпило е 

заявление с вх. № 16 от 23 март 2023 г. от „СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ”, 

представлявано от Дончо Минчев Пачиков за регистрация за участие 

с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 

г. Към заявлението са приложени: пълномощно от Дончо Пачиков в 

полза на три лица, представители на Сдружението; три броя 

декларации по образец; списък с имената и ЕГН на изрично 

упълномощените от Сдружението лица, представен на хартиен 

носител и в електронен вид на технически носител в Еxcel формат. 

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията е 

видно, че дружеството е определено за извършване на дейност в 

обществена полза. Лицата са предложени за наблюдатели за 

страната. 
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Извършена е проверка на предложените лица, която 

установява, че към датата на регистрацията едно лице отговаря на 

изискванията на Изборния кодекс, а за две лица са установени 

несъответствия. 

Предвид представените документи, резултата от проверката и 

на база правните основания предлагам на ЦИК да  

„РЕШИ: 

Регистрира „СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ“ за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. като българска неправителствена организация.  

Регистрира като наблюдател за страната 1 упълномощен 

представител на „СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ“ в приложен списък. 

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния 

регистър и да му се издаде удостоверение.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по проекта на решение?  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов), против – няма.  

Решението е № 1815-НС/23.03.2023 г. 

 

Продължаваме с шеста точка: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ОИК. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, с вх. № МИ-27-28 от 

21 март 2023 г. е постъпило искане за изплащане на възнаграждение 

от ОИК – Черноочене, за проведено едно заседание и едно 

дежурство през месец март т.г. Заседанието е във връзка с 

предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник след 
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подадена от него оставка и обявяване за избран на следващия от 

листата на политическата партия. Към преписката са приложени 

всички изискуеми документи. Сумата, за която е искането, е в 

размер на 724,85 лв. Налични са счетоводна справка и контролен 

лист за изплащане на възнаграждението. Предлагам с протоколно 

решение да одобрим исканото възнаграждение за ОИК – 

Черноочене. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, връщаме се в пета точка. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Уважаеми колеги, в днешна папка има 

проект на решение за регистрация на наблюдатели от Сдружение 

„Зона за Трансатлантически просперитет – Наблюдателна мисия, 

България”. Представено е заявлението, съответно Сдружението е 

регистрирано с наше решение за участие с наблюдатели на изборите 

на 2 март 2023 г. Представени са необходимите документи. 

Извършена е проверка. Искането е за 78 наблюдатели. За 

шестима са установени несъответствия, поради което предлагам да 

регистрираме 72 наблюдатели на това сдружение. Регистрираните 

наблюдатели да се впишат в регистъра и да им се издадат 

удостоверения. Предлагам този проект на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  

Решението е № 1816-НС/23.03.2023 г. 

 

Продължаваме със седма точка: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-22-201 от 22 март 

2023 г. в ЦИК е получена жалба от           Е.               Т. срещу 

действията на членове на РИК – Пазарджик. В един подробен текст 

са описани разговорите между участниците в това събитие, което се 

е случило на 13  март в гр. Ветрен. Може да се запознаете подробно 

със съдържанието на текста.  

Предлагам да изпратим тази жалба до РИК – Пазарджик, за 

изразяване на становище по нея. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  

Продължаваме с трета точка от дневния ред: 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:   Благодаря. Колеги, докладвам ви 

писмо № НС-22-204 от 22 март 2023 г. от господин           К.            Г. 

В него той твърди, че секция в Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес 

Парк с погрешно посочен номер, всъщност номерът на секцията е от 

изборите на 11 юли 2021 г., не е работила на миналите избори, което 

не съответства на истината. Вероятно е объркал адреса. Пита дали 

можем да потвърдим, че въпросната секция ще съществува на 

посочен адрес, на който тя не е и сега. 

Очевидно гражданинът не е успял добре да се ориентира в 

информацията за разположението на тази секция, затова предлагам 
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да му отговорим с писмо, в което да му кажем къде се намира 

секцията, както и откъде може да изтегли линка с таблицата на 

всички избирателни секции извън страната, за да го ориентираме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Колеги, докладвам Ви писмо НС-22-

200 от 22 март 2023 г. В писмото госпожа           С.                  Т.             

Н., вероятно участваща в една от СИК в гр. Гандия, Испания, пише 

някои критични бележки към начина, по който са определени 

съставите на секционните комисии в Гандия. Там има две СИК на 

секция съответно 320480179 и 320480180. Предлагам да препратим 

това писмо на Външно министерство, които, доколкото видях, не са 

запълнили секциите само с партийни представители, да го имат 

предвид. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви проектен № 6395 

– проект на писмо, с което препращаме наш вх. № НС-22-206, което 

може да видите в същата папка малко по-надолу, тъй като касае 

искане от лице, което не е относимо към ЦИК. Моля да гласуваме 

препращането на писмото на съответния субект. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – няма.  

 ЕЛКА СТОЯНОВА:  Колеги, следващият ми доклад е по 

писмо наш вх. № НС-23-114 – има го в моя папка. Предлагам проект 

на отговор с № 6410. Тъй като цитираният току-що входящ номер 

касае идентичен казус на тези, които вчера изпратихме на МВнР с 

нарочно писмо от български граждани извън страната, които се 

намират в Палма де Майорка. В писмото те излагат становище 

идентично с това, което срещахме във вчерашните писма. В тази 

връзка отново Ви предлагам да бъде препратено на МВнР, тъй като 

изложеното в писмата се отнася за правомощия, възложени по чл. 22 

и чл. 104 от Изборния кодекс на министъра на външните работи и на 

ръководителите на дипломатически и консулски представителства 

на Република България. Съответно ние не бихме могли да вземем 

отношение по изложеното в писмото, но с оглед обстоятелството, че 

зачестяват, включително по телефона такива запитвания и такова 

виждане за ситуацията, Ви предлагам да поискаме становището на 

МВнР по отношение на това поставя ли се в риск организацията на 

изборите извън страната в резултат на заявяваната позиция на 

подателите на тези писма. Ако има такъв риск, има ли готовност 

Министерството на външните работи да преодолее този риск и да 

гарантира безпроблемното обезпечаване на организационно-

техническата част от провеждането на изборите на 2 април т.г.  

Моля да прегледате писмото и ако нямате бележки, да ги 

подложим на гласуване. ако имате бележки, да ги отразя в него, за да 

го изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Моля, режим на гласуване. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Преди малко докладвах писма до 

Гандия, в Гандия поставят подобни проблеми, да ги обединим в едно 

писмо. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Нямам нищо против. Ако искате, ще 

добавя към проекта на писмо и това, което е било при Вас, за да не 

се получава твърде разлята кореспонденция, а да са обединени 

преписките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 13 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 и 

Цветозар Томов), против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Продължавам с докладите си в секция 

„Гласуване извън страната”. 

Докладвам няколко входящи номера за ваша информация, 

тъй като те касаят отговор на наше писмо, което изпратихме вчера 

на партиите по отношение на констатирани несъответствия. Дотук 

сме получили отговори от почти всички партии: БСП, ГЕРБ, 

Коалицията ДБО, ДПС и от ПП. Включително продължават да 

пристигат промени в съставите на СИК. Всички тези писма може да 

ги намерите в моя папка с днешна дата. 

Докладвам и пристигнало от МВнР писмо с вх. № НС-04-01-

47/2, към което има приложен файл. Там са посочени предложенията 

за попълване на незаетите места в СИК извън страната, както и 

замени на някои от досега назначените с наше Решение № НС-1802 

членове. В тази връзка предлагам писмо до „Информационно 

обслужване”, с което да бъде извършена проверка на изпратения 

списък с имена, както по процедура работим. Моля за одобряване за 

изпращане на писмо до „Информационно обслужване” за проверка 

на новите предложения за членове на СИК извън страната. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви само за сведение вх. № 

НС-29-7 в моя папка, запитване по ЗДОИ от            Б.         Л. Дала 

съм го за становище на правно звено. Впоследствие ще докладвам 

развитието по преписката. 

Докладвам също за сведение вх. № НС-22-207, тъй като той 

касае замяна на член в СИК извън страната, за който се твърди, че 

има несъответствие. В момента се извършва проверка. Уведомена е 

политическата формация. Ако има такава необходимост, членът ще 

бъде заменен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

доклад по седма точка: Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № НС-15-179/1 от 

22.03.2023 г., изпратено ни е по имейл Решение № 76-НС от 

22.03.2023 г. от РИК 24. Може да го видите във вътрешната мрежа. 

Това решение е взето по сигнал относно предизборна агитация 

относно заведения под № 3 от 1.03.2023 г. сигнал в електронния 

публичен регистър на жалби и сигнали, подадени до 24 РИК и 

цитираните в решението данни. Изпращат ни две снимки на 

прословутия трамвай от вчера. Сигналът ни е препратен с вх. № 183-

НС от 21.03.2023 г. от             Г.               И.                К. Даден е адрес 

за кореспонденция, имейл. Тя казва, че на 19.03.2023 г. се качила в 

брандиран с материали на „Спаси София” трамвай от спирка площад 

„Македония”. Неволна става свидетел на предизборна агитация за 
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ППДБ. „За мен не е морално да се използва обществен ресурс, 

конкретно да се използва обществен транспорт за предизборна 

агитация.” Предполага, че не е единственият човек, станал свидетел 

на това и изразил своето недоволство. Моли да бъдат предприети 

мерки от компетентните органи по случая. 

Изпратено е до председателя на РИК София 24 МИР. Въз 

основа на този сигнал е постановено Решение № 76-НС от 

22.03.2023 г. относно сигнала за предизборна агитация. Описва се 

сигналът, който Ви изчетох. Мотивът на колегите е, че единственото 

конкретно място, което се изтъква в сигнала относно извършената 

агитация, е пл. „Македония”, където госпожа Кантарджиева твърди, 

че се е качила  на трамвая. От публично достъпни данни за 

посочения трамвай се установява, че на 19.03.2023 г. същият е бил 

от 15,00 ч. до 17,50 ч. на множество спирки в райони, за които е 

компетентна над една РИК. Вземат решение да ни препратят сигнала 

на госпожа Кантарджиева под № 3 в електронния публичен регистър 

на ЦИК за произнасяне по компетентност. 

Уважаеми колеги, ще си позволя да изчета и другата 

разпределена ми преписка с вх. № НС-15-179/22.03.2023 г., с което 

от 25 РИК ни е препратен по компетентност отново същият сигнал 

за противозаконна агитация от             Г.          К. и със същото 

съдържание. Същото съдържание е изпратено и до 25 МИР, затова 

ги докладвам заедно. Има Решение № 68-НС/22.03.2023 г. относно 

постъпил сигнал на РИК в 25 ИР-София. Тук мотивите са по-

различни от колегите в 24 РИК. В сигнала се съобщава, че лицето се 

е качило на брандиран трамвай с материали на „Спаси София“ от 

спирката площад „Македония”. Докато пътувало – не е посочено в 

каква посока, лицето е станало свидетел на предизборна агитация в 

полза на ПП – ДБ. С оглед на изложеното 25 РИК счита, че дори да е 

извършена агитация, както твърди лицето, подало сигнала, не може 

да се определи територията на изборния район, в който това се е 

случило, съответно дали става въпрос само за един изборен район, 

тъй като площад „Македония” е на територията на район 
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„Триадица”. Там има спирки на множество трамваи, които 

преминават през територията на различни административни райони, 

съответно през територията на различни изборни райони. Служебно 

известно е на РИК-25, че сигнали с идентично съдържание са 

подадени в 23 и 24 РИК. На основание на чл. 186, ал. 2 РИК в 25 ИР 

– София, решава да препрати по компетентност на ЦИК сигнала с 

посочения номер. 

Уважаеми колеги, горе-долу със същото съдържание вчера 

имахме сигнал от едно лице, по което ЦИК постанови решение. Тук 

различното е, че се посочва, че е проведена агитация в трамвая. 

Сигналоподателят посочва, че е проведена предизборна агитация за 

ПП – ДБ. Изразява възмущение, че не може да се ползва 

общественият транспорт за такава агитация. 

Моето становище е да се оставят за сведение към момента и 

да се приобщят към преписката от вчера. 

Както вчера, уважаеми колеги, правя предложение тези 

сигнали да се препратят на Столична община за вземане на 

отношение по компетентност и за недопускане на предизборна 

агитация в предизборната кампания в обществения или държавен 

транспорт, който е подопечен на Столичната община. Бих 

предложил да се препратят до председателя на Общинския съвет и 

до директора на Центъра за градска мобилност. Вчера се въздържах 

да предложа такова нещо, защото Ви докладвах, че има 

разпореждане на директора на Центъра за градска мобилност, с 

което се забранява използването на държавния и обществен 

транспорт на всички подопечни фирми – автотранспорт, трамваи, 

метро и една-две частни фирми, които осъществяват транспорт на 

територията на СО. Има изрично разпореждане. Предлагам да се 

препрати сигнала до него, че явно това разпореждане не се спазва, 

било от служители на „Градска мобилност”, било за използване на 

обществен ресурс от лица, участващи или неучастващи в 

предизборната кампания. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания и предложения различни от тези на докладчика? 

Госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам да приобщим и вчерашния 

сигнал, за да бъде препратен сигналът и към Центъра за градска 

мобилност, който управлява общинския транспорт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И до кмета, и до 

Центъра за градска мобилност.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

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

против – 1 (Любомир Георгиев).  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с втора точка. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали 

предлагам проект на писмо с № 6406, с което се уведомяват 

регистрираните от ЦИК до момента представители за участие в 

процеса на удостоверяване по чл. 213а от Изборния кодекс. 

Предлагам да изпратим писмо до всеки от регистрираните 

представители, но с едно и също съдържание във връзка с 

организираното доверено изграждане на изходния код за изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

до всички регистрирани представители на партии и коалиции имате 

ли изказвания?  

Освен изпращането на писмо на заявения за контакт 

електронен адрес, Ви предлагам да възложим на директора на 

дирекция „Администрация” на всеки един от представителите, който 

е посочил и телефон за контакт, да бъдат съобщени и по телефон 

датата, часът и мястото за довереното изграждане на изходния код и 

това да бъде вписано към регистъра, където са вписани всички тези 
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лица – че е уведомен по телефона, като се отбележи дата и час на 

уведомяването. Това да стане до края на днешния ден. 

Моля, режим на гласуване  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и  Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Колеги, по втора точка ви докладвам в моя папка от днешна 

дата докладна записка с вх. № ЦИК-09-96 от 20 март 2023 г. от 

администрацията на ЦИК относно обобщена информация по чл. 230, 

ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки за 2022 г. Колеги, в 

докладната записка се сочи, че съгласно чл. 230, ал. 4 в срок до 31 

март трябва да изпратим обобщена информация до Агенцията по 

обществени поръчки по образец, утвърден от изпълнителния 

директор на Агенцията, за всички разходвани средства във връзка с 

обществени поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП. От 2021 г. подаването 

на тази информация става чрез централизираната автоматизирана 

информационна система „Електронни обществени поръчки”. 

Съгласно инструкция, публикувана на страницата на Агенцията, 

доколкото си спомням, се прибавят и изплатените през годината 

средства по чл. 20, ал. 3. Във връзка с това е изготвена обобщена 

информация за 2022 г. Към докладната записка е приложена тази 

обобщена информация, както и информацията, изготвена от звено 

„Правна дейност” по образеца на Агенцията за обществени поръчки. 

Предлагам да одобрим така изготвената обобщена информация, 

която е във формàта, утвърден от АОП, да бъде публикувана в 

профила на ЦИК и изпратена на АОП. 

Имате ли изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 
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Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против 

– няма.  

Следващ докладчик – госпожа Солакова. Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви, че в ЦИК 

получихме писмо от печатница ДЕМАКС с вх. № НС-26-46. С това 

писмо те потвърждават предложения от нас ред за доставка на ролки 

със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване с изх. 

№ НС-26-45 от 22 март 2023 г. Приемат, че с така предложения ред 

упълномощените представители от областните администрации и 

РИК да получават хартиени бюлетини и изборни книжа, същото 

упълномощаване е валидно и за получаването на ролките със 

специализирана хартия за машинно гласуване. С това писмо 

предлагат цена за изпълнение на услугата в размер на 6000 лв. без 

ДДС. В тази връзка, като се има предвид и информацията, която 

получихме пак от печатница ДЕМАКС във вчерашния ден, че 

графикът за доставка на изборни книжа и материали започва на 

24 март 2023 г., предлагам да изпратим писмо до всички областни 

управители, всички РИК с копие до печатница ДЕМАКС, копие до 

заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност,  

копие до печатницата на БНБ и до главния секретар на МС, 

включително и до кметовете на общини. Да дадем указания във 

връзка с доставката до областните центрове за тези изборни райони, 

за които в печатница ДЕМАКС се отпечатват само изборните книжа 

без хартиените бюлетини. Да уредим възможността РИК и 

областните администрации, които си получават хартиените 

бюлетини на територията на ДЕМАКС, едновременно с това да 

получат и ролките със специализирана хартия. 

По отношение на транспортирането, съхранението, 

предаването на ролките се прилага в общи линии редът по Решение 

№ НС-1644 от 13 февруари т.г. на ЦИК. 

Разпределението да приложим към това писмо и да уточним, 

че охраната при транспортиране и съхранение се осигурява от МВР. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: В отговор на писмото на ДЕМАКС – 

същото, в което се прави и предложение за цена, Ви предлагам да 

изпратим писмо (проектът е във вътрешната мрежа), то е адресирано 

до печатница ДЕМАКС с копие до заместник министър-

председателя по обществения ред и сигурност и до печатницата на 

БНБ, че приемаме така направеното предложение за извършване на 

услугата, която включва дейностите, посочени в тяхното писмо и 

потвърдени в нашето писмо-отговор. Посочени са документите, след 

представянето на които ЦИК ще приеме изпълнението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов), против – няма.  

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папката 

с моите инициали са подготвени пет проекта за писма в отговор на 

МВР, ГД „Национална полиция”. 

Първото, което докладвам, е НС-04-02-130 от 23 март 2023 г. 

с въпрос отново дали ПП „Българска комунистическа партия“ е 

участвала през последните пет години във възможните избори в 

Република България.  

Подготвен е отговор въз основа на извършена справка от 

звено „Регистри”. Всички справки – и петте, са публикувани във 
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вътрешната мрежа в подпапка „МВР”. От извършената справка се 

установява, че ПП „Българска комунистическа партия“ от 2017 г. не 

е регистрирана за участие в изборите до тази година, когато е 

регистрирана за участие в изборите като част от коалиция от партии 

„Неутрална България”. Предлагам да изпратим писмо с този 

отговор. Писмото е с проектен № 6419. 

Моля да кажа и останалите и да ги гласуваме заедно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, нали са 

еднотипни. 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващото писмо е с вх. № НС-04-02-

119 по отношение на ПП „Отечество”. От извършената справка от 

звено „Регистри” се установява, че от 2017 г. тази ПП не е 

регистрирана в ЦИК за участие в избори, така че Ви предлагам да 

върнем писмо с този отговор. Проектът е във вътрешната мрежа. 

Следващото писмо е с № НС-04-02-120 от 22 март 2023 г. по 

отношение на ПП „Българска земеделска партия”. От извършената 

проверка се установява, че през последните пет години от 2017 г. 

насам за Българска земеделска партия има подавани заявления, но 

през 2019 г. на изборите за общински съветници и кметове е взето 

решение за отказ от регистрация от ЦИК. Регистрирана е за участие 

в избори за НС на 4 април 2021 г., след което за 2 октомври 2021 г. е 

заличена като част от Коалиция от партии „Български дух и 

традиции”. Връщаме отговор, че през 2021 г. тази партия е 

регистрирана за участие в изборите за народни представители. 

Следващото писмо е с вх. № НС-04-02-118 по отношение на 

ПП „Консервативна България”. От извършената справка от отдел 

„Регистри” се установява, че от 2017 г. насам няма регистрация на 

тази партия за участие в изборите. 

Последното писмо е с вх. №  НС-04-02-121 от 22 март 2023 г. 

по отношение на Партия на българските жени. От извършената 

проверка от звено „Регистри” се установява, че от 2017 г. тази 

партия не е регистрирана за участие в избори. 
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Предлагам да изпратим в отговор на комисар П. в ГД 

„Национална полиция” тези отговори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване общо на всички отговори, пет на 

брой. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, прекъсвам заседанието. Ще продължим в 17,30 ч.  

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Единадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с втора точка: Доклади по административни 

преписки с докладчик господин Войнов. 

Колеги, тъй като ми се налага да отсъствам до края на 

заседанието, включително и да подписва решения и писма, както и 

да разпредели преписките, определям госпожа Матева, а утре да ме 

замества господин Томов, както и да свика заседание в случай на 

необходимост в събота или в неделя. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

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

51/23.03.2023 г. относно довереното изграждане на изходния код, 

което ще се проведе утре. Задават няколко въпроса, свързани с 

процедурата по довереното изграждане. 

В тази връзка предлагам да изпратим писмо на 

Министерството на електронното управление, с което да ги 

уведомим относно каква да бъде защитената среда за извършване на 

довереното изграждане, а също така и за достъпа до изходния код по 
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чл. 213а и чл. 213б. Проектът на писмо е в моя папка, като предлагам 

корекции: вместо да цитираме по реда на чл. 3, ал. 4, да бъдат 

изброени текстовете от ал. 4, а също така и да добавим още един 

абзац, че Централната избирателна комисия ще предостави един 

брой преносим компютър, на който ще бъде изпълнено довереното 

изграждане и един брой резервен преносим компютър. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението за текста на писмо? Не виждам 

предложения.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – 3 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да вземем 

протоколно решение утре на довереното изграждане да присъстват 

от Централната избирателна комисия – колегата Матева, колегата 

Димитров и аз, и да генерираме по една част от паролата, 

необходима за генерирането на новите ueffi ключове. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – 2 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, получено е писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3-27. С него ни предоставят 

имената на три лица, които ще извършат довереното изграждане по 

наше искане. Докладвам го за сведение. 

Колеги, допуснах грешка, предлагам да изпратим имената на 

Министерството на електронното управление, както и да ги 

уведомим за членовете на ЦИК, които също ще присъстват на 
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довереното изграждане, включително и да добавим експертите към 

Централната избирателна комисия, които също ще участват в 

довереното изграждане – Златогор Минчев, и Георги Бояджиев. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тези три лица – С.           М., О.                

Е. и            Х.               Л., дали за тях е извършена проверка, за да 

може да участват в процеса по доверено изграждане? 

Освен това искам да попитам имаме ли информация от 

Министерството на електронното управление участват ли външни 

лица и за тях извършвана ли е проверка, каквато е извършвана за 

всички, които са свързани с машинното гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Преди около един месец изпратихме писмо 

до МВР и ДАНС, за да бъде извършена проверка на лицата, които 

ще извършат модифицирането на софтуера, които бяха представени 

от „Смартматик“. Тези две лица присъстваха в този списък и за тях е 

извършена проверка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз питах за три лица, отговорът беше 

за две лица, но както и да е. 

Ние нямаме информация кои са външните експерти, които 

наема Министерството на електронното управление и за които 

можем да твърдим към настоящия момент, че не е извършвана 

проверка, за да участват в процедурите по удостоверяване, доверено 

изграждане и всички етапи, които са съгласно чл. 213а от Изборния 

кодекс. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: На 

тримата, изпратени от „Сиела Норма“ АД, е извършена проверка от 

нас – и на              С.              М., и на              Х.              Л. и на           

О. Е.  
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Аз лично смятам, че удостоверяването на съответствието е 

задължение на трите органа, които са предвидени в Изборния 

кодекс, и ако те използват външни лица, отговорността за това да 

бъдат проверени е на тези институции. Мисля, че ние им изпратихме 

писмо, за да ни кажат дали ползват такива външни лица, но не знам 

дали сме получили отговор. 

По предложението на колегата Войнов да се изпрати на 

Министерството на електронното управление информация за 

тримата представители на „Сиела Норма“ АД, които ще участват, 

членовете на ЦИК, които са определени, и експертите на ЦИК – 

господин Минчев и Бояджиев, има ли изказвания? 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Макар че минахме в различен предмет на 

области, ще търся общия знаменател. Изказвам се по обобщенията 

на водещия заседанието, а именно, че процесът по удостоверяване 

било работа на три институции и те можели да си правят каквото 

искат, но аз оставам с впечатление, че всъщност те нямат капацитет 

да вършат това, което трябва да извършат по Изборния кодекс. 

Затова наемат неизвестно множество експерти, които, макар че са в 

сянка, дават становища, респективно пишат доклади, с които ЦИК 

не е запозната, а на ЦИК се предоставя един обобщен доклад накрая, 

нищо че в този обобщен доклад има едни лица, които си пишат 

някакви си, а и аз ще го кажа публицистично, някакви си служебни 

доклади за лично ползване. Това едно. 

Второ, не считам, че изборите за суверенна държава, която 

все още си формира органите на управление, в провеждането на 

изборите трябва да участват чуждестранни лица. Няма          О.,            

Х. или друг да ми дават становище дали това нещо е вярно или не 

вярно. Няма как да го приема това, казвал съм го три години, преди 

това, но не мога да приема чуждестранни лица да се намесват в 

изборния процес по удостоверяване на изборни резултати. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ще се наложи да го кажа 

ясно: три институции са посочени в закона. Това не означава, че 

външните лица стават част от трите институции. Те си остават 

външни, защото не са служители на МЕУ. В този смисъл лицата 

следва да бъдат проверени. Не говорим за трите институции, 

посочени в закона. И може би, за да стане съвсем ясно, 

удостоверяването по закон се извършва от трите институции – така е 

по закон, но фактически се извършва и от външни лица, което 

означава, че не отговаря на закона изначално. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Други 

изказвания? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване по предложението на колегата 

Войнов, което да бъде добавено в писмото,  което гласувахме току-

що, за да не изпращаме две писма. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 3 (Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Севинч Солакова). 

Заповядайте, колега Чаушев, за отрицателен вот. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гласувах „против“ именно защото не 

считам, че чуждестранни лица могат да взимат участие в 

удостоверяване на машини, с които се формира вотът на българския 

народ за формиране на върховния орган на държавата, който 

впоследствие ще формира и правителство. Няма как чуждестранни 

лица да влизат в удостоверяването на машините, с които ще се 

произвеждат изборите в момента. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, тъй като бяхме поръчали 

на Изпълнителя „Сиела Норма“ АД да подготви машини с 

инсталирана демоверсия на електронната бюлетина, предлагам да 

изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД, с което да им укажем утре, 

до 10,00 ч. да доставят в ЦИК 17 броя от машините за гласуване с 

инсталирана демоверсия на електронната бюлетина. Проектът на 

писмо е в моя папка. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

проектът е 6413. Има ли становища по текста? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев, 

Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в тази връзка предлагам 

да изпратим и писмо до ГД „Жандармерия“, с което да ги уведомим, 

че трябва да бъдат допуснати и да бъдат изнесени от склада на 

„Карго-партнер“ 17 брой СУЕМГ, които да бъдат доставени в 

Централната избирателна комисия. Проектът на писмо е в моя папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становища? Проектът е 6417.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев, 

Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с тези 

машини с инсталирана демоверсия искам да ви информирам, че 

преди няколко дни изпратихме писма до всички  партии и коалиции, 

регистрирани за изборите на 2 април 2023 г., да заявят при желание 

машини с инсталирана демоверсия. Заявки за машини сме получили 

от 7 партии и коалиции – ДПС, коалиция ЗАЕДНО, коалиция 

„Продължаваме промяната – Демократична България“, партия 

„Народна партия истината и само истината“, ГЕРБ-СДС, 

ЛЕВИЦАТА! и ПП „Възраждане“. Общо са заявени 13 машини. 

Предлагам да вземем протоколно решение, след като бъдат 

доставени машините с демоверсия, да възложим на администрацията 

да се обадят на партиите и коалициите, които са заявили машини и с 
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приемо-предавателни протоколи да бъдат предадени машините на 

заявилите  партии. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

предлагам това да бъде възложено на служителите от звено 

„Регистри“, както беше на предходни избори и да се използват 

същите приемо-предавателни протоколи като образец, които сме 

утвърдили на предходни избори.  

Има ли други предложения и становища? Не виждам. 

Моля, режим на  гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Цветанка Георгиева и 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-3-24. Писмото е от „Сиела Норма“ АД и то е в 

отговор на нашето писмо, с което ги попитахме да ни предоставят 

необходимата информация относно информационни активи, които 

не са предадени на Министерството на електронното управление. От 

„Сиела Норма“ АД ни дават исканата информация. 

В тази връзка предлагам да изпратим писмо на 

Министерството на електронното управление, с което да ги 

уведомим за поставените от тях въпроси. Предложението за писмо е 

в моя папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля за 

становище по проекта на писмо. Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Цветанка Георгиева и 

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

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гласувах „против“, първо, не сме 

проверили това, което ни е предоставено от Изпълнителя „Сиела“ 
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под контрол на „Смартматик“. Не знаем какво в това, което са ни 

предоставили. Имам предвид именно, че и по-предишната седмица 

бяха ни предоставили нещо от „Сиела“, но като че ли МЕУ като са 

го отворили, сигурно са установили някакви си разлики. 

Не знам какво изпращаме в момента, затова гласувах 

„против“. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3-26, което е в отговор на наше 

писмо и с тяхното сегашно писмо ни предоставят командите, 

описани в предоставеното Ръководство за провеждане на доверено 

изграждане в електронен файл. Тъй като искането да бъде 

предоставен електронен файл беше на нашите експерти, предлагам 

да предоставим електронния файл на IT експертите към ЦИК, за да 

проверят съдържанието му. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Цветанка Георгиева и 

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

ЕМИЛ ВЙОНОВ: Последният ми доклад е за сведение – 

писмо от ГД „Жандармерия“. Уведомяват ни, че по наши указания 

са направили организация за допускане в склада на „Карго-партнер“ 

на лицата от „Сиела Норма“ АД съгласно наше писмо, с изключение 

на 6 от тях, за които има забрана. Докладвам го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Солакова, в Доклади по административни 

преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получихме писма от 

областна администрация Видин и Враца, включително от РИК – 

Враца, се обадиха, че са доставени бюлетините. Днес по график 
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хартиени бюлетини са доставени освен за тези изборни райони, в 

Бургас и Монтана. Това за сведение ви докладвам. 

Във връзка с извършена проверка на лица, които са посочени 

от „Информационно обслужване“ АД за работа в изчислителния 

пункт на Централната избирателна комисия, изпратихме искане за 

проверка до ДАНС и до МВР. Към този списък сме пропуснали да 

приложим една страница от експерти, които следва да изградят 

изчислителния пункт, затова ви предлагам писмо – проектът е във  

вътрешната мрежа, да изпратим и този пропуснат списък за 

извършване на проверка до двете институции. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище – проектът е 6407. Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение ви докладвам вх. № НС-

03-65/23.03.2023 г. Изпратен ни е препис от РМС 211 от 23 март 

2023 г. във връзка с осигуряване изпълнение на чл. 5 и 6 от ПМС 20 

от 2023 г. за приемане на план-сметката.  

Колеги, във връзка с писмо – вх. № НС-15-178/22.03.2023 г. 

от РИК – 17, ви предлагам да погледнете текста на писмото-отговор, 

като те поставят въпроси, свързани с Методическите указания и по-

точно прилагането на чл. 269 от Изборния кодекс. На работна група 

обсъдихме, че всички тези въпроси, свързани с Методическите 

указания, ще ги съберем, за да можем да излезем с едно общо 

указание за всички РИК. Затова предлагам отговорът на този въпрос, 

предвиден в първия абзац, да отпадне от текста. 

По отношение на предаването на СУЕМГ и осигуряването на 

охрана от момента на приключване на изборния ден до предаването 

на машините на представители на „Сиела Норма“ АД – и при 
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преходния доклад, при представянето на писмото на РИК – 17, 

изразих становище, че не мога да споделя изразеното мнение, че 

машините не съдържат никаква важна информация, поради което 

може да не бъдат охранявани. 

В този смисъл предлагам изрично да посочим, че относно 

предаването на СУЕМГ от СИК на представител на „Сиела Норма“ 

АД се прилага т. 2, Раздел II от Методическите указания за СИК – 

част втора, приети с Решени 1798-НС/18.03.2023 г. При предаването 

на машините и транспортирането на СУЕМГ от секциите до склада, 

в който се съхраняват машините, се осигурява охрана от органите на 

МВР. 

В тази част от поставените въпроси предлагам да сезираме 

министъра на вътрешните работи, за което съм подготвила проект на 

писмо във вътрешната мрежа. Да предложим да има указание на 

министъра на вътрешните работи до районните поделения на МВР 

за осигуряване на охраната за периода след приключване на 

изборния ден до предаването на представители на „Сиела Норма“ 

АД и тяхното транспортиране до склада, в който се съхраняват 

машините. 

Предлагам указанията до районните поделения на МВР да 

бъдат с копие до Централната избирателна комисия и всички РИК, 

ако прецените може да отпадне „и всички РИК“, за да може да ги 

препратим ние. „Приложено ви изпращам“ ще отпадне – останало е 

от един от вариантите. „При транспортиране на СУЕМГ се 

осигурява охрана от органите на МВР от секциите до склада, в който 

се съхраняват машините“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по двата проекта на писмо – едното до РИК – 17, другото 

до ГД „Жандармерия“ и министъра на вътрешните работи? 

Има ли становища или предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 
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Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Връщаме се в първа точка: Медийни пакети. 

Заповядайте, колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. Колеги, с вх. № НС-24-

132 е постъпило запитване от Инвестор.бг АД за медийния пакет на 

коалиция ЗАЕДНО. Има приложен медиен план. Средствата са 

налични. 

Моля да одобрим това запитване, да отговорим положително. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам и един договор, който 

ни е представен за одобрение – вх. № НС-133 от днешна дата. 

Партията е „Национално движение за стабилност и възход“. 

Контрагентът е „168 часа“ ЕООД. Става въпрос за сайта на в-к „?4 

часа“, който е тяхна собственост. Имаме медиен план.  

Стойността на договора е 5 400, 00 лв. с ДДС. Предлагам да 

одобрим този договор. Сумата е налична. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, отиваме в трета точка: Гласуване извън страната. 

Заповядайте, колега Стоянова. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви няколко входящи 

номера от днешния следобед: вх. № НС-04-01-47-3 – писмо от 

Министерството на външните работи, което пристигна следобед. От 

работна група „Избори“ и постоянният секретар към 

Министерството на външните работи ни уведомяват за постъпила 

грама от посолството на Република България в Хага, кралство 

Нидерландия. В грамата, от една страна, се искат контакти на 

утвърдените с Решение № 1802 членове, назначени по предложение 

на политическите партии, за да могат в срочен порядък да се 

организират по отношение подготовката на изборното помещение за 

провеждане на изборния ден. Отделно от самото писмо на 

Министерството на външните работи става ясно, че основната 

причина да ни изпратят това писмо е, аргументиран отказ на 

членовете на двете СИК в Амстердам за участие в парламентарните 

избори на 2 април 2023 г.  

В грамата са изложени твърдения за констатирано силно 

негодувания от решението на ЦИК, с което са назначени 

секционните комисии в Нидерландия, относно това, че българската 

общност, традиционно осигуряваща членските състави на СИК и 

гарантираща успешното провеждане на изборния процес, не желае 

да участва в организацията и подпомагането на изборния процес на 

българите, като е приложено и писмото, което във вчерашния ден ви  

докладвах, че е пристигнало от българската общност в Амстердам с 

изложени същите аргументи и мотиви. 

Докладвам това писмо заедно с вх. № НС-04-01-47-4, което 

касае идентичен проблем, само че с грама от Посолството на 

Република България във Вашингтон относно постъпило писмо от 

представител на българската общност в Маями. То е по отношение 

на осъществяване на контакт с член на секционна комисия.  

Това, което пристигна по отношение на Хага с вх. № НС-04-

01-47-3 е част от поредицата писма, които в последните два дни 

получаваме от представители на различни български общности, 

български граждани извън страната, които традиционно подпомагат 
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местните дипломатически и консулски представителства при 

организационно-техническата подготовка на изборите. Тъй като този 

процес започва да се превръща в постоянна тема относно 

гласуването извън страната, предлагам на Централната избирателна 

комисия да проведе среща с Министерството на външните  работи, 

за да видим каква е тяхната готовност да реагират на тези индикации 

за недоволство от страна на местните общности. В крайна сметка 

организационно-техническата част, както многократно вече 

изяснявахме, а и Министерството на външните работи има яснота и 

разбиране в тази посока, че това е техен ангажимент. Смятам, че 

Централната избирателна комисия трябва да има гаранции, че 

подобни прояви на недоволство от страна на общностите, могат да 

бъдат менажирани от страна на МВнР.  

 В тази връзка ви предлагам да обсъдим и да попитаме кога са 

готови за среща от Министерството на външните работи, за да ни 

уведомят за реалното положение на нещата и каква готовност имат 

по отношение на изборите на 2 април. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по предложението. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, не възразявам да се 

срещаме с когото и да било. Само че в конкретния случай – едното 

писмо, не чух номера при доклада и не го откривам, не си спомням 

дали е минало на доклад писмо, с което Министерството на 

външните работи да ни е изискало предоставяне на телефонни 

контакти или контакти на секционните избирателни комисии с оглед 

да съдействаме в рамките на нашите правомощия, доколкото са ни 

предоставени от партиите и коалициите, които имат право за 

предложения за членове на СИК извън страната.  

В писмото, което колегата Стоянова докладва от Хага, 

виждам само едно препращане на грама, която би следвало да има 

основен адресат – МВнР, както каза и докладчикът с оглед техните 
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компетентности и с оглед техните правомощия да работят с 

българските общности по места. 

Централната избирателна комисия е един правоприлагащ 

орган, който към настоящия момент е приел едно решение в рамките 

на своите правомощия по предложенията на база извършените 

консултации в ЦИК за обезпечаване на СИК извън страната.  

Не виждам среща с какви ясни въпроси и по-скоро бих 

предложила писмото да се върне приложено на министъра на 

външните работи, тъй като, виждам, че е от работна група „Избори“ 

ни се препраща. Преди няколко години бяхме поставили проблем, 

който се срещаше в Централната избирателна комисия, че грамите 

ни се препращат без изразяване на становище, без показване какви 

действия са предприети. Да, приемам становището на доброволците. 

Може би нещо негодуват, но в крайна сметка ЦИК прилага закона. 

Вие и да се срещнем, не виждам как ще кажем на нашите дипломати 

и Министерството на външните работи да си върши по-добре 

работата, защото примерно аз като член на ЦИК, нямам такива 

знания, за да ги споделя. 

Иначе, мисля, че можем да предоставим на Външно 

министерство телефоните, ако разполагаме с такива, на назначените 

членове на СИК с оглед улесняване на контакта със СИК по места и 

навременната организация.  

Колегата докладчик каза, че това не е толкова важно, 

напротив, аз считам, че това  може да свършим в рамките на нашите 

правомощия и предлагам веднага да се изготви, дори ако не е 

поискано от Външно министерство, да изпратим всички контакти на 

назначените лица по предложенията на партиите и коалициите и да 

ги изпратим на Външно министерство. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, това беше следващият ми доклад – 

вх. № НС-04-01-13-17. В него от МВнР молят да ни предоставим в 

спешен порядък координатите на назначените по предложение на 
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политическите партии и коалиции членове за СИК, за да могат 

евентуално да осъществят контакт с тях.  

Подготвена е справката, но поради късния час сътрудниците 

проверяват дали навсякъде има предоставени контакти. Мисля, че 

над 90% от имената, фигуриращи в поименното назначаване на 

секционните избирателни комисии са с предоставени контакти, 

телефони, голяма част от тях и имейли. На този етап мога да кажа, 

че почти всички имат предоставени контакти, много малко са 

липсващи такива. Там, където има липсващи, ще изискаме 

допълнително от политическите партии да ни предоставят конкретно 

за тези лица контакти, но тези, които до момента са подготвени и 

събрани, утре сутринта ще бъдат изпратени с писмо до 

Министерството на външните работи, за да могат да си ги разпратят 

по съответните ДКП за контакти с членовете на СИК, назначени по 

предложение на политическите  партии. Това е по писмо с вх. № 13-

17. Писмо с вх. № 04-01-47-3 всъщност поставя друг въпрос. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Стоянова, по предложението по преписката № 04-01-47-3 на 

колегата Ганчева да не се провежда среща, а да се върне грамата на 

Външно министерство, някакво становище ще вземете ли? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Аз не възразявам да им я изпратим 

обратно. На нас това ни е и досегашният почин, по който сме 

работили, тъй като, както казах, всички сме с ясното съзнание, че 

организационно-техническата част е изцяло в прерогатива на 

Министерството на външните работи и на ръководителите на ДКП 

извън страната. Дори в последното писмо, което им изпратихме, 

изрично поставяме въпроса Министерството да изрази становище 

има ли готовност и как ще се справи със зачестилите напоследък 

писма и обаждания от български граждани извън страната по 

отношение на нежеланието им или изричното им желание само те да 

участват в секционни избирателни комисии, без да съобразяват 

факта, че Изборният кодекс на практика поставя ясна рамка, върху 

която стъпва Централната избирателна комисия.  
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Ние сме, както правилно отбеляза колегата Ганчева, 

правоприлагащ орган. Ние сме длъжни да се съобразим със закона. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Тоест, 

да разбирам, че Вие оттегляте предложението си за среща. Това 

исках да разбера, за да знам какво да подложа на гласуване. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Прави впечатление, поне на мен 

като член на ЦИК ми прави впечатление, че в този мандат много 

обичаен взе да става навикът председателстващ или председател да 

преразказват и да обобщават предложения, които не са направени. 

Това впечатление не е голословно, специално за себе си говоря, а 

може и да се открие, след като внимателно се прочетат 

стенографските протоколи. 

Започнах изложението си, госпожо председателстващ, че не 

възразявам срещу каквито и да било срещи, сега допълвам, които 

биха имали за цел добрата и безпроблемна организация на изборите 

на 2 април. 

Считам обаче, че Централната избирателна комисия е 

правоприлагащ орган и не може да излезе извън правомощията си. И 

тъй като взех думата под формата на реплика, моля, когато съм в 

залата, да не се преразказват моите предложения. Мисля, че съм 

достатъчно ясна в изказа си, както мисля, че колегата докладчик 

възприе със сегашното си изложение, че има и друг доклад, по който 

ние ще предоставим контактите. 

Аз не виждам обаче, не ми стана ясно, позволявам си да 

удължа репликата, не виждам как ще изискаме контакти, с които, 

очевидно, политическите сили не разполагат или някой от членовете 

на СИК не желае да предостави. Не ми стана ясно това предложение, 

колега Стоянова, как ще ги изискаме. 

Другото ми е предложение, ако позволите от реплика да 

премина в изказване, госпожо председателстващ, предлагам 

съобщение на нашата страница, което, мисля, че имаме като 

съобщение отпреди няколко избора, че СИК извън страната се 
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назначават въз основа на предложения на партии и коалиции в ЦИК 

в рамките на закона. С оглед това, че да не остават с впечатление 

българските доброволци и българските общности, на които ние 

много ценим участието в изборите, с впечатление, че ние по някакъв 

начин игнорираме тяхната помощ. Не, напротив! 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Че ще изпратим телефоните, които са 

налични, ще ги изпратим със съобщение или без съобщение. 

Само че искам да обърна внимание на нюансите, а те се 

изразяват в следното: Външно министерство поне на своите хора би 

следвало да има телефоните. Дали ги има или не, ние към момента 

не знаем и аз не мога да пратя нещо, което е в периметъра на 

Външно министерство – това, едно. 

Второ, дали ще правим среща или няма да правим среща, ще 

видим малко по-късно.  

Искам обаче да кажа нещо много важно, и то се нарича 

„надявам се“ със същата стръв Външно да поиска и телефоните на 

техниците, които ще инсталират машините в чужбина. Само че тук 

такава стръв не виждам. А дали имаме информация от това, което ни 

даде „Сиела Норма“ АД, нашият Изпълнител, която ни даде само 

едни имейлчета. Имейлчета! Дали са проверени тези имейлчета от 

Външно? Дали имам обратна връзка? Няма такава. Говоря за 

системен подход за правене на изборите, а не в защитени територии, 

за които говорих малко по-рано. 

Може да има среща, може и да няма, но във всеки случай би 

било добре поне Външно да си провери имейлите и да ни каже: тук 

има, тук няма. А най-добре е да поиска и телефоните, но това явно 

ще е на някакви вътрешни отношения. Толкова. 

Ако няма среща, обратна информация от Външно, за да 

видим тези имейли валидни ли са, не са ли валидни, защото аз на 

текстове, получавани общо взето от „Сиела Норма“ АД, както 

виждаме, имаме известни неблагополучия. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, във връзка с доклада на колегата Стоянова по писмо 

с вх. № НС-04-01-47-3, а именно препратената от работна група 

„Избори“ грама от посолството в Хага, постъпиха три предложения: 

да се проведе среща с МВнР, да бъде върната грамата на 

Министерството на външните работи за произнасяне по 

компетентност и да се публикува съобщение на нашата страница 

,свързано с правомощията на ЦИК по назначаване съставите на 

секционните избирателни комисии извън страната. 

Моля за вашите становища и предложения. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: За да облекча процеса и за да не 

разтягаме излишно във времето, трансформирам предложението си 

за среща по следния начин. Така или иначе с Министерството на 

външните работи преди изборите ще имаме в хода на общата ни 

работа срещи и  предлагам на първата такава, която се случи, този 

въпрос да бъде обсъден, за да получим уверение от тяхна  страна – 

това ще бъде целта на повдигане на въпроса, че няма опасност за 

нормалното протичане на изборите в организационно-техническата 

им част заради недоволството от страна на различни български 

граждани извън страната във връзка със съставите на СИК, които, 

повтарям, са назначени изцяло в правомощията на ЦИК на база 

разпоредбите на закона, както той предвижда, или по предложение 

на съответните парламентарно представени в Четиридесет и осмото 

Народно събрание партии, или на незаетите места по предложение 

на Външно министерство, които предложения могат да бъдат и на 

база предложенията на българските общности извън страната.  

Трансформирам първото си предложение не за отделна, 

нарочна среща само по този въпрос, а това да бъде един от 

основните въпроси, който да бъде обсъден на първата ни следваща 

среща с Външно министерство. 
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По отношение на останалите две предложения за връщането 

на писмото за уточняване на това, че правомощията по чл. 22 и по 

чл. 104 от Изборния кодекс са в прерогатива на Външно 

министерство и на ръководителите на ДКП възприемам, както и 

много ми хареса идеята за публикуване на такова съобщение. 

Ако нямате нищо против, бих могла да подготвя текст на 

съобщение, разбира се, в духа на досегашната ни практика. 

Да, възприемам и двете предложения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

други предложения и изказвания?  

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще правим ли среща или няма да правим? 

Нищо не разбрах. Първа среща, втора среща, безкрайна среща, една 

седмица до изборите. Нищо не разбрах. Ако ще прави среща има 

дата, време, час. Ако няма да правим среща и си говорим общи 

родови понятия, отделно. 

Ако си играем на родови понятия, аз предлагам с писмото за 

телефоните да се сложи още един текст: моля, проверете действат ли 

тези имейли, които ни изпратиха. Имат ли обратна връзка беше 

въпросът. 

Аз не знам с имейли дали ще става, но крият информацията 

за телефоните. Едва ли ДКП-то ще си обменя имейлчета за 

проблемчета в секция Бирмингам или Сингапур примерно. Това е 

абсурдно, колеги! Крият информация пък те. 

Правя и още едно предложение. Разбрах, че общо взето 

имейлите са проверени, предлагам в същото писмо в писмен текст да 

попитаме: разполагате ли с телефонните номера на техниците, които 

ще инсталират машините в чужбина – да, или не? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Чаушев, след като подложа на гласуване предложенията по писмото 

и грамата с Хага, ще подложа на гласуване писмо-отговор по писмо 

на Външно министерство 04-01-13-17, където говорим за връзката 

със секционните избирателни комисии. 
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Ако няма други желаещи за изказване, подлагам на гласуване 

предложението да бъде върната грамата от Хага на Външно 

министерство, като писмото бъде адресирано до министъра на 

външните  работи, в което да изразим становището на Централната 

избирателна комисия, че ние назначаваме съставите на секционните 

избирателни комисии, строго спазвайки Изборния кодекс, по 

предложение на партии и коалиции или по предложение на Външно 

министерство, като българските граждани от общностите в чужбина, 

които желаят да бъдат членове на СИК, следва да се  свържат с 

Външно министерство и само по негово предложение те могат да 

бъдат назначени в съставите на СИК. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Сега по писмото на Министерството на външните работи с 

вх. № НС-04-01-13-17, с което от  работна група „Избори“ Иван 

Кондов ни моли да изпратим координати на назначените по 

предложение на политическите парти и коалиции членове на СИК. 

Колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвах го само за запознаване, 

защото в момента приключва техническата част по работата на 

писмото и утре в началото на заседанието ще го докладвам заедно с 

приложенията. Ще добавя и предложенията на колегата Чаушев да 

бъде включен текст по отношение питане за искане на обратна 

информация за телефоните на техниците, които ще обслужват 

секциите извън страната. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Извинявам се, пропуснах да подложа на гласуване съобщението. 

Моля, режим на гласуване да бъде публикувано съобщение, 

както предложи колегата Ганчева. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Любомир Георгиев). 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Само исках да кажа, че в късната част 

следобед са пристигнали още едно или две писма с предложения за 

замени във вече назначени членове на СИК от парламентарно 

представените партии. Тъй като те касаят оперативна част и ще 

бъдат докладвани в решението, с което се назначават тези лица, 

затова спестявам процесуалното време на Комисията да докладвам 

номер по номер с подробен доклад за всяко, само тези, които са 

упълномощени и са присъствали на консултациите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Връщаме в точка втора: Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, колега Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГОРГИЕВ: В папката с мои инициали има най-

напред писма от коалиции за участие на лица, посочени от 

коалициите по чл. 213б от Изборния кодекс. 

Първо, докладвам за сведение писмо с вх. № НС-10-43-

1/23.03.2023 г. последвано от второ писмо с вх. № НС-10-

46/23.03.2023 г., с което е постъпило заявление за посочване на 

съответното лице като представител на коалицията „Демократична 

България – Обединение“, и по чл. 213в като, разбира се, продължава 

да съвпада лицето с регистрирания вече по чл. 213а. 

Също така в отговор на нашето писмо е постъпило и 

заявление с вх. № НС-11-58/23.03.2023 г. от коалиция „Български 

възход“, с което в заявлението е посочено едно лице за участие при 

предоставянето на достъп до изходния код и съответната 

документация. 

Предлагам, ако няма друго, по тези писма съответните 

заявени лица също да бъдат вписани като такива по чл. 213б от 

Изборния кодекс. 
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Предлагам за запознаване писмо с вх. № НС-04-02-

132/23.03.2023 г. от Министерството на вътрешните работи във 

връзка с проверка на лица по преписката с вх. № НС-04-01-33-

1/21.03.2023 г. Установени са за две лица някакви данни и не е 

пристигнало следващо писмо от другата организация. 

Предлагам да разгледаме предложение за писмо с № 6404. 

Писмото е в отговор на по-ранно изпратено писмо от постоянния 

секретар на Министерството на външните работи във връзка със 

среща с наблюдатели от Парламентарната асамблея на Съвета на 

Европа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по двата проекта за писма – 6404 и 6412. Не 

виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – колегата Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в моя 

папка има проект на писмо до болница „Лозенец“. Предлагам да 

изпратим за осигуряване на дежурства по време  на приемането на 

документите от районните избирателни комисии. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, запознах се с представените 

протоколи от областните управители, както ги докладвах от Видин и 

Враца за доставката на хартиените бюлетини. Направи ми 
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впечатлени, че в писмо с вх. № НС-05-35-2/23.03.2023 г. изрично е 

посочено в писмото на областния управител, че на председателя на 

Районна избирателна комисия – Видин, е предоставен персонален 

код за достъп до помещението, в което се съхраняват хартиените 

бюлетини. То се охранява денонощно от служители на ОД на МВР – 

Видин, и ще остане под охрана до предаването на бюлетините, 

книжата и материалите на общинските администрации до 1 април. 

Същото е посочено и в констативния протокол, който е 

регистриран с номер и е подписан от представители на областната 

администрация и на Районната избирателна комисия. 

Такова уточнение липсва в документацията за Враца. Не мога 

да кажа дали в други областни администрации ще има такава идея. 

Предлагам да изпратим писмо до всички областни 

управители с копие до заместник министър-председателя по 

обществения ред и сигурност и до всички РИК да укажем, че по 

повод постъпила информация в Централната избирателна комисия 

относно предоставяне на достъп на председатели на РИК чрез 

осигуряване на персонален код до помещенията, в които се 

съхраняват хартиените бюлетини, да ги уведомим, че такъв ред не е 

предвиден в Изборния кодекс, нито в Решение № 1644 на 

Централната избирателна комисия. 

В този смисъл тези, които са предоставили такъв достъп, 

веднага да предприемат действия по прекратяването на 

възможността за осигуряване на персонален достъп на председател 

или на когото и да е член, еднолично от РИК. Неслучайно в нашето 

решение е предвидено, че най-малко двама, предложени от различни 

партии и коалиции, могат да бъдат упълномощени за получаване на 

хартиените бюлетини. Този принцип се прилага непрекъснато до 

момента от приемането на Изборния кодекс през 2014 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Следващ докладчик в тази точка – колегата Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В моя папка от днес ви докладвам 

проект на писмо с проектен номер 6349, до главния секретар на 

Народното събрание. Писмото се отнася към наш вх. № НС-22-64-5 

по повод няколкократно проведените до момента разговори във 

връзка с желанието на ученици от Националната природо-

математическа гимназия, които навършват 8 години и тази година за 

първи път ще бъдат избиратели, да проведат мероприятие в ЦИК с 

Централната избирателна комисия ви предлагам да проведем същото 

утре в 14,00 ч. следобед в Ларгото, като за целта уведомим главния 

секретар на Народното събрание и го помолим да бъде осигурен 

достъп до сградата на Народното събрание откъм вход „Ларгото“. 

Учениците ще бъдат придружавани от учител. Ще им се 

покаже как се гласува на машина и с хартиена бюлетина. В общи 

линии няма да отнеме повече от около час мероприятието. 

Изпратили са ни поименен списък на заявилите желание да участват, 

включително и на ръководителя, който ще ги придружава. 

Моля да се запознаете и ако нямате бележки или коментари, 

да го подложим на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становища по предложения проект на писмо. 

Не виждам предложения по текста на писмо. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

(Йорданка Ганчева). 
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Колеги, в административни преписки има ли спешен доклад? 

Не виждам. 

В точка седем аз имам доклади: Доклади по дела, жалби и 

сигнали. 

Колеги, докладвам ви постъпили жалби с вх. № НС-08-

63/23.03.2023 г. Жалбата е от         К.     Т. срещу Решение № 1800-

НС/20.03.2023 г. на Централната избирателна комисия. 

Следващата жалба е с вх. № НС-08-62/23.03.2023 г. от    Р.     

Л. срещу Решение № 1800-НС/20.03.2023 г. на 

Централната избирателна комисия.  

Жалбите са публикувани в моя папка от днешно заседание. 

Пише подпапка „ВАС“. Там са публикувани жалбите, тъй като 

жалбите са подадени във Върховния административен съд, който ни 

ги изпраща за комплектуване. 

Следващата жалба е с вх. № НС-08-61/23.03.2023 г. от Х.     

П. също срещу Решение № 1800-НС. 

Следващата жалба е с вх. № НС-08-60/23.03.2023 г. на В.         

Р. срещу същото Решение № 1800-НС. 

Колеги, и четирите жалби са подадени срещу едно и също 

решение на Централната избирателна комисия, поради което 

предлагам да бъдат комплектувани с едно писмо. 

Административната преписка да бъде изпратена в оригинал, тъй 

като е доста обемна и в писмото да бъде посочено, след 

приключване на делото да бъде върната на Централната избирателна 

комисия. 

Предадени са на звено „Правна дейност“ за комплектуване. 

Докладвам ви, че на утрешна дата, 24 март 2023 г. от 11,00 ч. 

в Зала 1 на Върховен административен съд е насрочено съдебно 

заседание по дело № 2999/2023 г. Това е жалбата на        Е.       К.  

срещу решение на Административен съд – София-град. 
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Предлагам Централната избирателна комисия да не изпраща 

процесуален представител. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието и 

насрочвам следващото за 24 март 2023 г., петък, от 10.30 ч. 

 

(Закрито в 19,35 ч.) 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        Камелия Нейкова 

 

     СЕКРЕТАР: 

        Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенографи: 

   Валентина Меченова 

 

   Виржиния Петрова 

 

   Стефка Аличкова 

 


