
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 339 

 

На 24 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Красимир Ципов,  

Силвия Стойчева, Ерхан Чаушев 

1а. Проект на решение относно назначаване съставите на 

секционните избирателни комисии на територията на община 

Сатовча, област Благоевград 

Докладва: Ерхан Чаушев 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Гергана Стоянова, Любомир 

Георгиев, Цветанка Георгиева, Красимир 

Ципов, Севинч Солакова, Димитър 

Димитров, Росица Матева, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Георги Баханов 

3. Гласуване извън страната. 

Докладва: Елка Стоянова 

4. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели. 

Докладват: Георги Баханов, Силвия 

Стойчева 

5. Медийни пакети 

Докладва: Димитър Димитров 
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ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица 

Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Гергана 

Стоянова.  

ОТСЪСТВА: Камелия Нейкова. 

 

Заседанието бе открито в 10.43 ч. и председателствано от 

господин Цветозар Томов – заместник-председател на Централната 

избирателна комисия.  

 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Уважаеми колеги, откривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. В залата сме 9 членове на Централната 

избирателна комисия, така че имаме кворум и можем да започнем 

работа. 

Дневният ред, който предлагам е следният: 

1. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици: Красимир 

Ципов и Силвия Стойчева.  

2. Доклади по административни преписки с докладчици: 

Гергана Стоянова, Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева, 

Красимир Ципов, Севинч Солакова, Йорданка Ганчева и Георги 

Баханов. 

3. Гласуване извън страната с докладчик Елка Стоянова. 

Имате ли предложения за включване в дневния ред? Не 

виждам предложения.  

В такъв случай да гласуваме този дневен ред. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  
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По точка първа от дневния ред. 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Стойчева, имате ли готовност? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали с 

вх. № НС-22-211 може да се запознаете със съдържанието на 

подаден сигнал до ЦИК за статия, публикувана в интернет, от която 

е видно, че председателят на РИК – Хасково и членове на РИК – 

Хасково, присъстват на партийни мероприятия. 

Предлагам така, както постъпихме при предишни подобни 

сигнали, да изпратим този за изразяване на становище от страна на 

Районна избирателна комисия – Хасково. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Изказвания по този доклад? Не виждам. 

Да гласуваме предложението на докладчика да се изпрати 

сигнала до РИК – Хасково.  

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

 

Минаваме към точка втора  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Гергана Стоянова, имате ли готовност? 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам писмо НС-20-68 

и НС-20-68-1, с което БНР е изискало достъп на 27 март от 10.00 ч. 

до сградата, в която се намира Централната избирателна комисия за 

технически проби и окабеляване във връзка с определеното за тях 

място за излъчване. Посочени са в писмата лица поименно. Второто 

писмо – искане за замяна на едното лице с други две лица. 

Моля, за протоколно решение да бъде одобрен достъпа на 

посочените в тези писма лица за извършване на тези дейности. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, има ли изказвания по този доклад?  
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Ако не – моля, режим на гласуване за предложението на 

докладчика. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

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

няма.  

Любомир Георгиев, имате ли готовност? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам. Входящ № НС-10-48 от 23 

март 2023 г., с което от ПП „Възраждане“ още веднъж заявяват за 

участие три лица по чл. 213б да ги впишем в списъка. Както вече 

стана дума и в предишно заседание, те най-напред бяха подали 

такова заявление. Докладвам за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

предложения има ли? Няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Господин Председател, уважаеми 

колеги, предлагам нова точка в дневния ред: Регистрация на 

наблюдатели от Сдружение „Институт за социална интеграция“.  

Ако обичате, да ме включите в точка две: „Доклади по 

административни преписки“. Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. 

Предлагам това да бъде точка четвърта. 

Режим на гласуване, моля. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Госпожо Ганчева, имате ли готовност в точка „Доклади по 

административни преписки“. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. № 

НС-23-117/23 март 2023 г. Аз съм го получили днес писмото, не 

знам в коя част на деня вчера е било разпределено, аз също бях в 

комисията до приключване на заседанието снощи.  
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Докладвам писмо от Омбудсмана на Република България с 

поставени, както сочи омбудсманът на Република България, 

съществени проблеми, отразени в жалби до институцията 

„Омбудсман на Република България“.  

Моля, колеги, запознайте се, в четири булета са обособени 

въпросите. Те са свързани с гласуване на хора с увреждания. 

Необходимо е, според омбудсмана на Република България, да се има 

предвид и разпоредбите, които са посочени от Хартата на основните 

права на Европейския съюз, които са задължителни и за българската 

държава. Обръща ни се внимание и ни е дадена препоръка за 

предприемане на подходящи мерки за осигуряване на възможност за 

гласуване на хората с увреждания, обособени в четири точки – така, 

както е изложено в писмото на проф. д-р Диана Ковачева – 

омбудсман на Република България. 

Към момента го докладвам за сведение. Колеги, да помислим 

и с оглед на това, че изборите са предсрочни, насрочени за 2 април 

2023 г. да го обсъдим, след което отново ще го върна на доклад.  

Колега Томов, ще имаме ли следобедна част на заседанието с 

оглед краткия дневен ред, почти липсва такъв, предвид че 

Комисията снощи заседава до 20,00 ч., а днес в 10.30 ч. трудно се 

събрахме с оглед други ангажименти? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Зависи 

дали ще има още заявки за включване в дневния ред. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Или ще изчакаме другите 

заместник-председатели да се върнат, да – може би ще имаме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз предлагам да има следобедна част и 

ако има следобедна част – ще се включа. Трябва да се обработват 

едни документи тук. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Чаушев, аз затова поставих 

въпроса, защото не знам в кой момент какво имаме, с оглед според 

мен недотам добрата организация на заседанията. Няма време за 
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подготовка на преписките и затова съм съгласна с оглед важността 

на писмото от Омбудсмана на Република България по поставените 

въпроси, затова така плахо попитах дали и кога ще имаме заседание, 

за да знам дали да прекъснем за 10 минути да го обсъдим, или ще 

имаме следобедна част, но очевидно ще имаме. 

Продължавам, господин председателстващ, с другите 

преписки. 

Входящ № МИ-15-120-10 от 23 март 2023 г. Това е решение, 

което ни е изпратено от Общинска избирателна комисия Долни 

Дъбник с № 148, за сведение, колеги. То е относно прекратяване 

пълномощията на            А.          М.             М., като общински 

съветник и съответно следващият в листата на политическата сила е 

прието да бъде обявен за общински съветник. 

За сведение и класиране, съобразно протоколно решение на 

Централната избирателна комисия. 

Към настоящия момент, господин Томов, това са ми 

докладите, с които съм успяла да се запозная и да ми бъдат 

предоставени. Старах се своевременно да ги докладвам. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. В писмото на омбудсмана е посочен сериозен повод, за 

да имаме следобедна част на заседанието. Освен това очаквам, че ще 

има и други доклади, които ще се включат в дневния ред, без да мога 

да бъда сигурен в момента, защото още не са заявени.  

Господин Баханов, можете ли да докладвате по „Доклади по 

административни преписки“. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № 

НС-22-172 от 19 март 2023 г. от господин  С.  Б. По имейла е 

получено: „Колко преференции трябва да получи някой от списъка в 

листата на дадена партия или коалиция, за да измести водача на 

листата и ако тази партия и коалиция печели само един мандат в 

даден избирателен район, този с преференцията да бъде обявен за 

избран депутат?“  



 

7 

Има подготвен отговор от юристите, който е изпратен на 

посочения имейл на господин Б. За сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Вашият доклад беше за сведение, господин Баханов. 

Госпожо Солакова, в „Доклади по административни 

преписки“. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, не съм 

успяла да изготвя писмото до Печатницата, защото считам, че е 

спешно с оглед на това, че периодът за предаване на хартиените 

бюлетини от печатниците, предлагам ви да изпратим писмо до 

Печатницата на БНБ по повод получено писмо от РИК – Плевен, с 

вх. № НС-15-23-18 до 23-ти, получено в 20.24 ч. снощи за промяна в 

упълномощените лица. Да предоставим данните на 

новоупълномощеното лице с ЕГН и телефон за контакт.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да 

предоставим данните на новото лице. 

Колеги, други предложения? Няма. 

Режим на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Елка Стоянова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

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

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение, 

получили сме информация от Община „Средец“ за определяне на 

помещения за съхранение на изборните книжа и материали, 

хартиените бюлетини до предаването им на секционните 

избирателни комисии. Писмото от Община „Средец“ е с вх. № НС-

07-15 от 24-ти. 

За запознаване ви докладвам фактури от А1 – ЦИК-99-59, 

ЦИК-99-60 и ЦИК-99-61 – всички от 24 март. За запознаване. 

Докладвам ви предложение за запознаване на електронни 

пощенски кутии и одобряване на разход за осигуряване на 
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електронни подписи на новоназначени служители от 

администрацията на Централната избирателна комисия. 

Докладна записка ЦИК-09-99/23.03.2023 г. Става дума за 

новоназначените: старши счетоводител          Г.         Л. и 

юрисконсулт            Е.           Х. Посочени са дейностите, които 

съгласно длъжностната характеристика изпълняват: старшият 

счетоводител за работа в уеб базираната система на Министерството 

на финансите и в системата за електронни бюджетни разплащания 

СЕБРА; за подаване на отчети към Националния статистически 

институт и Националната агенция за приходи; декларации и 

документи към НОИ и други.  

Е.               Х. – за работа във връзка с издаване на документи 

и извършване на справки по процедури по ЗОП в НАП, Столична 

община, Министерство на правосъдието, НОИ, както и във връзка с 

издадени наказателни постановления и извършване на 

съответните справки.  

Стойността за разходите за един електронен подпис са в 

размер на 21,60 лв. с ДДС съгласно действащия договор № 6/2022 г. 

с „Информационно обслужване“ АД. 

Предлагам да одобрим необходимите средства в размер до 

50 лв. без ДДС по § 10-20 „Външни услуги“ и да одобрим 

предложението за създаване на електронни пощенски кутии на 

служителите, които посочих преди малко. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

предложения по този доклад има ли? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В тази връзка едновременно с това да 

изпратим писмото до господин            Ф. за издаване на 

електронните подписи в изпълнение на договора, както и писма до 

дирекция „Държавно съкровище“ на Министерство на финансите, 

писмо до дирекция „Държавно съкровище“, отново държавни 

разходи и бюджет, до Националния статистически институт. Те са 

приложени към докладната. Както и да одобрим издаването на 

заповед на председателя на Централната избирателна комисия за 
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възлагане на конкретните дейности на главен счетоводител       Г.    

М. на старши счетоводител           Г.      Л. и да посочим 

заместващите титуляря    В.        Н.  и           Ж.          Т. от 

счетоводството на Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Съгласни ли сме да гласуваме анблок всички тези предложения? 

Някой има ли възражения? 

Режим на гласуване анблок всички предложения, които 

чухме от докладчика, които са свързани едно с друго. 

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с радост ви докладвам едно 

писмо от РИК – Плевен, към НС-15-23-18 от 24 март. Едва вчера в 

късния следобед изпратихме писмо-указание във връзка с доставката 

на ролките с хартия за машинното гласуване, но вече имаме 

информация за упълномощени членове на Районната избирателна 

комисия да получат тези ролки за осигуряване на секционните 

избирателни комисии с машинно гласуване и за хартиените 

бюлетини от машинното гласуване. За сведение. Реагирали са 

веднага колегите. 

Докладвам ви вх. №№ НС-15-188-8/24.03.2023 г., НС-15-188-

7/23.03.2023 г. и НС-15-188-9/24.03.2023 г., съответно от РИК – 

Търговище, РИК – Смолян, и РИК – Монтана, за потвърждаване на 

транспортната схема за доставката на СУЕМГ. 

Докладвам ви за сведение, но предлагам да вземем 

протоколно решение да се възложи обобщаване на тази информация 

на получените писма, тъй като срокът е днес и цялата информация 

да бъде предоставена на господин Войнов след изтичане на срока и 

след получаване на информация от всички районни избирателни 

комисии. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

предложения има ли? 

Режим на гласуване. 

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам. 

Получили сме копие от заповед, издадена от кмета на Столична 

община във връзка с организацията на изборите и приемането на 

документите от районните избирателни комисии. 

От 19.00 ч. на 1 април до приключване на транспортирането и 

предаването на изборните книжа и материали от районните 

избирателни комисии поетапно да се ограничава движението по бул. 

„Цар Освободител“ и по бул. „Княз Дондуков“. Заповедта съдържа 

организацията на движението и забрана за престой и паркиране. За 

тази цел сме получили и информация от Столична община НС-07-13 

от 24 март. Организацията на движението, престоят и паркирането 

да се осъществява съгласно заповедта. Уведомлението съдържа 

данни за предприети мерки по компетентност за обезпечаване на 

сигурността на прилежащата територия към сградата на 

Централната избирателна комисия и входовете за достъп на 

районните избирателни комисии за предаване на документите. За 

сведение. 

Колеги, за сведение ви докладвам получено от областна 

администрация Бургас – НС-15-192. Знаете, вчера и в Бургас бяха 

доставени хартиените бюлетини за изборите на 2 април. 

Предоставили са ни констативния протокол, подписан от 

представители на РИК – Бургас и Областна администрация Бургас. 

Колеги, за запознаване ви докладвам фактура, постъпила от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № ЦИК-99-58 от 23 март за 

издаване на цифрови сертификати за използване в специализираните 

устройства за електронно машинно гласуване. 
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Докладвам ви на този етап за сведение, тъй като не е 

приключила проверката по всички изпратени списъци на лица от 

„Информационно обслужване“ АД. 

Докладвам ви ги само за сведение: НС-04-02-129 от 23 март 

от главния секретар на МВР, както и НС-23-113 – от заместник-

председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, така и 

писмо също от МВР НС-04-02-131 за извършена проверка на 

служители, ангажирани от „Информационно обслужване“ за работа 

в изчислителния пункт към Централната избирателна комисия. След 

получаване на всички резултати от извършената проверка ще ви 

предложа писмо до „Информационно обслужване“ АД за 

уведомление. 

Колеги, за сведение ви докладвам НС-04-59 от 23 март. От 

заместник-министъра на електронното управление сме получили 

писмо относно създаване на организация за разпределяне на 

мобилни устройства и материали за видеонаблюдението в реално 

време. Уведомяват ни, че от „Информационно обслужване“ АД е 

създадена организация за разпределяне на мобилните устройства и 

материали за видеонаблюдението след края на изборния ден. 

Посочват и писмо от ДЕМАКС АД, на които е възложено 

транспортирането на пратките, съдържащи мобилни устройства за 

наблюдение с възлагателно писмо от Министерство на електронното 

управление и са приложили възлагателното писмо от Министерство 

на електронното управление до Печатница ДЕМАКС.  

Докладвам ви го за сведение, да се запознаем със 

съдържанието дотолкова доколкото за първи път получаваме данни 

относно опаковката на устройствата за видеонаблюдение, за да може 

да предвидим допълнителни действия за уведомяване на районните 

избирателни комисии. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. 

 

Господин Ципов, имате ли възможност по точка първа: 
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ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

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

жалба срещу Решение № 100-НС от 19 март 2023 г. Към жалбата са 

приложени документите, изпратени от районната избирателна 

комисия.  

Също в моя папка от днес ще видите проект на решение 

относно жалба от  Д.         И.                Г. – упълномощен 

представител на ПП „Възраждане“ срещу решение № 100-НС от 

19.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, с което е образувана и назначена 

секция за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия на 

територията на община Пазарджик за изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

В жалбата се твърди, че решение № 100-НС от 19.03.2023 г. 

на РИК – Пазарджик, е постановено при липса на предложение за 

заместник-председател в ПСИК от друга политическа сила, 

участвала в проведените консултации за състава на тези комисии, 

освен от ПП „Възраждане“. Според жалбоподателя РИК не може да 

назначи заместник-председател на ПСИК от политическа сила, която 

не е направила подобно предложение, тъй като при непостигнато 

съгласие членовете на ПСИК следва да се назначат по направените 

предложения на консултациите при кмета на общината. Липсата на 

валидно предложение от политическата сила, чийто представител е 

назначен за заместник-председател, се явява непреодолима пречка 

поради обстоятелството, че РИК – Пазарджик, не може да приложи 

какъвто и да е метод за разпределение на длъжностите при 

положение, че липсва валидно предложение от същата политическа 

сила. 

Жалбоподателят иска отмяна на решението, тъй като според 

него е постановено при т.нар. свръх петитум. 

С Решение № 100-НС от 19.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, е 

образувана една секция за гласуване на избиратели с трайни 

увреждания на територията на община Пазарджик с подвижна 
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избирателна кутия в състав от членове, в т. ч. председател, секретар 

и зам.-председател. 

От представения към преписката по жалбата протокол от 

консултациите, проведени при кмета на община Пазарджик, е видно, 

че на консултациите не е присъствал представител на КП „Български 

възход“. Протоколът е подписан от всички, участвали в 

консултациите. Всички представители на политическите партии и 

коалиции са направили поименни предложения за състава на ПСИК. 

В мотивите си към Решение № 100-НС/19.03.2023 г. РИК – 

Пазарджик, обръща внимание, че се е съобразила с т. 18 от Решение 

№ 1738-НС/06.03.2023 г. на ЦИК, както и т. 12, т. 15 и т. 16 от 

Решение № 1683-НС от 16 февруари 2023 г. на ЦИК, а именно при 

непостигнато съгласие, както и прилагане на принципа за запазване 

на съотношението между парламентарно представените партии и 

коалиции при използване на метода на най-големия остатък, е 

назначила състав на ПСИК съобразно предложенията на участвалите 

в консултациите партии и коалиции, като е оставила без уважение 

предложението на „Демократична България – Обединение“. 

Централната избирателна комисия намира жалбата за 

допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от 

оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – 

Пазарджик, а разгледана по същество за неоснователна. 

Видно от мотивите на решение № 100-НС/19.03.2023 г. на 

РИК – Пазарджик, Централната избирателна комисия приема, че са 

спазени законовите изисквания и изискванията на Решение № 1738-

НС/06.03.2023 г., както и на Решение № 1683-НС/16.02.2023 г. на 

ЦИК относно съотношението между парламентарно представените 

партии и коалиции, като се използва методът на най-големия 

остатък. 

Жалбоподателят в своята жалба не излага аргументи, че са 

нарушени както законовите изисквания, така и изискванията на 

решенията на Централната избирателна комисия и поради тази 

причина не може да се приеме, че РИК – Пазарджик се е произнесла, 
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без да се съобрази с предвидените в закона и решенията на ЦИК 

изисквания. 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

В заключение, колеги, ви предлагам следното решение: 

Потвърждава Решение № 100-НС/19.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, 

относно образуване и назначаване на секция за гласуване на 

избиратели с подвижна избирателна кутия на територията на община 

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

Моля, да се запознаете с проекта на решение, както и с 

всички документи във връзка с подадената жалба. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, нуждаете ли се от още време за запознаване с преписката, тя 

е доста обемиста. Нека изчакаме още малко. 

Колеги, запознахте ли се всички с тази преписка?  

Има ли изказвания или коментари по предложението на 

докладчика?  

В такъв случай преминаваме към гласуване на 

предложението на докладчика. 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

Решението е № 1817-НС/24.03.2023 г. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-20-72 

от 23 март. Сигнал от Съвета за електронни медии (СЕМ) до 

Централната избирателна комисия, с което ни изпращат запис на 

участието на         В.              А. – лидер на ПП „Истината и само 

истината“ в програма на БНТ 1 на обществения доставчик на 

медийни услуги Българска национална телевизия за преценка спазен 

ли е чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, според който се забранява 

разпространението на агитационни материали, които накърняват 

добрите нрави. Молят ни да имаме предвид, че независимо от 
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усилията на доставчика в лицето на водещия на предаването „Още 

от деня“ да се възпрепятства речта на омраза. Участникът в 

предаването А. нарушава правилата на кампанията, агитира за 

насилие срещу определени политици и групи от хора, като част от 

предизборната кампания в предаването „Още от деня“ от 21 март 

2023 г. от 18.46 до 18.56 часа.  

Моля да се запознаете със съдържанието на изпратения файл 

и в по-късен час на заседанието да обсъдим евентуален проект на 

решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, евентуално ще го върна за доклад следобед. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: В другата част ще ви предложа проект 

на решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Друг 

доклад по първа точка? Няма. А по точка втора – „Доклади по 

административни преписки“? Няма. 

 

В такъв случай да преминем към точка трета: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Искам и аз да направя предложение към Комисията. 

В момента, както всички знаем, е в ход удостоверяването на 

софтуера в Министерството на електронното управление. След като 

приключи процедурата следва да стане възможно да се подготви 

транспортирането на машините за изборите извън страната, което е 

ангажимент на Министерството на външните работи. В тази връзка 

предлагам да вземем протоколно решение да предоставим на „Сиела 

Норма“ 245 комплекта смарт карти, предназначени за секциите 

извън страната и 500 флаш памети, за да има възможност бързо и 

оперативно да се извърши подготовката за изпращането и 

транспортирането на машините извън страната, тъй като времето е 

доста напреднало и съществува риск тази работа да не бъде 

свършена, така че да няма секция, в която да не достигнат машини.  
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Предложението ми е да вземем протоколно решение в този 

смисъл, разбира се, след приключване на удостоверяването на 

софтуера.  

Има ли изказвания? Не виждам. 

В такъв случай моля, режим на гласуване на това 

предложение. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 6 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – 4 (Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова). 

Колеги, поради това, че в момента нямаме кворум, прекъсвам 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Ще продължим в момента, в който се събере отново кворум, 

за да продължим работата си. 

 

(Следва прекъсването.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Продължава заседанието на Централната избирателна комисия.  

В залата сме 9 членове на Централната избирателна комисия 

– имаме кворум, за да продължим работата си. 

Приключихме с точка втора. Преди точка три обаче, 

господин Ципов, можете да върнете на доклад докладът по точка 

първа. 

Заповядайте. 

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

проект на решение относно сигнал от Съвета за електронни медии за 

въпросното нарушение по чл. 183, както ви го докладвах вече 

въпросния сигнал. Ако сте се запознали, предлагам на вниманието 

ви следното решение: Установява нарушение по чл. 183, ал. 4 от 

Изборния кодекс, извършено от кандидат за народен представител 

от ПП Народна партия „Истината и само истината“                   В.           

А.         А.           за това, че агитира в рамките на предизборната 
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кампания за насилие срещу определени политици, групи от хора, в 

участието си в предаването „Още от деня“ на Българска национална 

телевизия на 21.03.2023 г. от 18.46 до 18.56 часа. Оправомощава 

председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за 

установеното нарушение на       В.         А.                     А., със 

съответното ЕГН и адрес. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, изказвания по този проект на решение? Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

Решение № 1818-НС/24.03.2023 г. 

Преминаваме към трета точка: Гласуване извън страната. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, първо да ви уведомя, 

че в определения в чл. 105 от Изборния кодекс срок, който изтича на 

25-ти, постъпват предложения за замени от страна на политическите 

партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите и участвали 

в консултациите за съставите на секционните избирателни комисии. 

Цялата информация по постъпващите заявления се намира в 

сървърната папка, като съответният политически субект има отделни 

подпапки, в които по ред на пристигане със съответните входящи 

номера са отразени тези предложения. Актуализира се 

информацията и тя ще бъде взета предвид при постановяване 

решението на Централната избирателна комисия, с което в срок до 

27-ми имаме възможност да извършим предлаганите замени в 

съставите на секционните избирателни комисии.  

Включително е пристигнало с вх. № НС-00-148 писмо от 

„Информационно обслужване“ АД по отношение на извършена 

проверка на част от предлаганите замени. Периодично съгласно 

наше протоколно решение ще бъдат изпращани и новопостъпилите, 
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за да бъдат извършвани съответните проверки за липса на 

несъответствия и съответно да могат да бъдат назначени тези лица.  

В тази точка следващият ми доклад е по отношение на писмо 

с вх. № НС-22-215 от гражданин. Докладвам ви го само за сведение, 

тъй като не съдържа тема, която да е в прерогативите на 

Централната избирателна комисия и да изисква вземане на решение. 

Там се касае за изразяване на лично мнение по отношение на състав 

на секционна комисия.  

Входящ № НС-22-214, можете да се запознаете със 

становище на госпожа           О., която твърди, че е организатор в 

Испания на секция № 218 и изразява несъгласие с това, че членовете 

на секционната комисия № 218 са назначени по реда на чл. 101 и 

следващите до чл. 105 включително от Изборния кодекс. Това писмо 

ще бъде препратено на Министерство на външните работи, тъй като, 

както и многократно вече уточнявахме, Централната избирателна 

комисия извършва тези назначения въз основа на закона по 

предложение на парламентарно представените в 48-ото Народно 

събрание партии, участвали на консултациите за незаетите места по 

предложение на Министерство на външните работи, както и 

замените в тези секции се извършват по този ред. 

Правя два свързани доклада, като по двата номера, които ще 

ви кажа, има две отделни писма и ще ги докладвам отделно 

съответно, за да могат да бъдат подложени на гласуване. Първо ви 

докладвам писмо с вх. № НС-04-01-45-5, който е от Министерството 

на външните работи от господин        И.        К. – постоянен секретар, 

в което ни уведомяват, първо – че ни искат контакти на назначените 

лица в избирателните секции, които контакти ние с взето вчерашно 

протоколно решение приехме да бъдат изпратени и те вероятно вече 

пътуват или дори са пристигнали в работна група „Избори“ в 

Министерството на външните работи. Но, освен искането за 

контакти по отношение на секциите в Испания във въпросното 

писмо, Министерството на външните работи за пореден път ни 

препраща информация за това, че от Генерално консулство Валенсия 
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ги уведомяват за това, че представители на българската общност в 

Испания и конкретно в Аликанте, Алзира и Хатива изразявали 

недоволство от промените, правени в съставите на секционните 

избирателни комисии и настоявали членовете да бъдат съгласно 

предложенията, които правят българските общности.  

По отношение на това писмо предлагам писмо с проектен № 

6429, като в писмото за пореден път предлагам да уведомим работна 

група „Избори“ и Министерството на външните работи, че 

изложените в тези, препратени към нас писма, се отнасят към 

правомощия, възложени съгласно чл. 22 и чл. 104 на ръководителите 

на дипломатическите и консулски представителства на Република 

България и на министъра на външните работи, поради което 

Централната избирателна комисия не би могла да вземе отношение 

по изложеното в него.  

Предлагам също в това писмо да бъде отразено, че предвид 

зачестилите сигнали с идентични искания от български граждани 

извън страната, постъпващи в Централната избирателна комисия, 

включително и по телефоните на Централната избирателна комисия, 

считаме за необходимо да изразят становище поставя ли се в риск 

организацията на изборите извън страната в резултат на заявяваната 

позиция на българските граждани извън страната, подпомагащи 

организацията на изборите и ако – да, има ли готовност 

Министерството на външните работи за преодоляване на риска и за 

гарантиране на безпроблемното обезпечаване на организационно-

техническата част от произвеждането на изборите на 2 април. 

Моля, да се запознаете с проекта на писмо № 6429 и ако 

нямате бележки, да го подложим на гласуване.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, време за запознаване.  

Има ли изказвания по този проект?  

Подлагам го на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир 
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Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да уточня, адресат на това писмо ще 

бъде министърът на външните работи и работна група „Избори“. 

Следващият ми доклад е свързан с това, което току-що 

обсъждахме – вх. № НС-22-213. Това е писмо, което е пристигнало в 

Централната избирателна комисия от госпожа       М.                А. С 

наше Решение № 1802 госпожа          А.  е назначена за председател 

на секция № 320480203 в Палма де Майорка.  

Съгласно изложеното в писмото, след като е бил обявен 

адреса на помещението от Министерството на външните работи, 

където ще се провеждат изборите на 2 април, тя се е свързала с 

генералното консулство във Валенсия, където обаче са я уведомили, 

че тъй като тя не била член на съответна общност, спомената в 

писмото, като Асоциация на българите на Майорка, не й разрешават 

никакво провеждане и тъй като не била член на АБМ трябва 

персонално да намери помещение, в което да се проведат изборите и 

да се преместят всички материали, които са пристигнали при тях, 

тоест – за 24 часа да организира ново място и ново помещение.  

Предлагам в тази връзка проект на писмо с проектен № 6432, 

тъй като по същността си това писмо представлява сигнал, но 

разбира се бих чула и становището на Комисията.   Госпожа        А. е 

получила необоснован отказ от подкрепа от страна на Генералното 

консулство на Република България във Валенсия по отношение на 

реализирането й на правомощията й като председател на посочената 

СИК. Съответно са й давани указания за извършване на дейности, 

които попадат изцяло в прерогативите на ръководителя на 

консулското представителство според изричната разпоредба на 

чл. 22 от Изборния кодекс.  

Моля спешно да предприемат действия по изясняване на 

ситуацията и да ни уведомят за предприетото от страна на МВнР за 

разрешаването на проблема. Това е предложението ми за писмо по 

конкретния казус до МВнР. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

изказване по това предложение?  

Режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

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

няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващото, което ви предлагам за 

гласуване, е във връзка с вчерашното ни заседание и взетото 

протоколно решение с писмото, с което изпращаме на 

Министерството на външните работи контактите на секционните 

комисии извън страната, с които разполага Централната избирателна 

комисия към момента, да им бъде изискана информация по 

отношение на това, че с наше предходно писмо сме им предоставили 

контакти на лицата, които ще обслужат технически поддръжката на 

устройствата за гласуване извън страната. Във връзка с това да им 

бъде изискана обратна информация дали и до къде са стигнали с 

осъществяването на тези контакти, съответно да ни предоставят 

телефоните на лицата, с които са се свързали.  

Предлагам това да бъде направено в отделно писмо. Затова ви 

докладвам проектен № 6430, като освен, че ги молим да ни уведомят 

за предприетите от Министерство на външните работи дейности за 

осъществяването на контакт с лицата от списъка и да ни предоставят 

телефоните, уточняваме, че в случая все още не е налична обобщена 

информация да ни предоставят наличната до момента, като 

съответно ни предоставят периодично и новопостъпила 

информация, тъй като предполагам, че това е процес, който отнема 

време, а нашето писмо е изпратено на 21 март.  

В тази връзка предлагам проект на писмо конкретно по 

темата. Моля, да се запознаете. Ако имате бележки, да ги отразя. 

Ако не – да го подложим на гласуване. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, ако няма предложения по това писмо, моля, режим на 

гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, последният ми доклад е за 

запознаване и моля да го погледнете. Това е работен вариант, който 

подлежи на обсъждане и предлагам да си го обсъдим, за да видим 

дали е приемлив.  

С вх. № НС-23-116 от 23 март – предварителен проект на 

варианта на движение на документи във Временния комуникационен 

пункт. Докладвам за запознаване. В следващо заседание вече ще 

обсъждаме по същество. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. 

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия. Няма повече преписки в момента за докладване. 

Заседанието ще продължи от 14.30 часа. 

 

(След почивката.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добър 

ден, колеги!  

Продължаваме заседанието на Централната избирателна 

комисия.  

В залата сме 10 членове на Централната избирателна комисия 

– имаме кворум.  

В сутрешната част на практика бяха изчерпани заявките за 

доклади по т. 1, 2 и 3 от дневния ред.  

Най-напред да попитам има ли предложения за нови точки и 

за включване в някои от съществуващите точки на дневния ред?  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В административни преписки.  

РОСИЦА МАТЕВА: И мен в Доклади по административни 

преписки.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: И аз искам да се включа в Доклади по 

административни преписки.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Проект на решение за назначаване на 

секционни избирателни комисии в община Сатовча във връзка с 

Решение на Върховния административен съд.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това не 

е ли по-скоро към жалби и сигнали?  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не. Това е едно.  

Второ, да ме включите в Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Първо назначаваме, после се произнасяме. Това е идеята.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Евентуално в т. 5 ще бъде назначаването.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Вижте, светът е система. Първо, 

преписката върви по назначаване на секционни избирателни 

комисии в Сатовча, доколкото са навързани три-четири, както го 

казват, преюдициални факти, а после се произнасяме по жалбата на 

пълномощник на някоя си коалиция. Това е идеята.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имате 

предвид последователността, в която да докладвате. Окей. Само че 

ние имаме вече първа точка – Доклади по дела, жалби и сигнали.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Правилно. В такъв случай просто ме 

включи, но аз, първо, ще докладвам за назначаване на секционни 

комисии, а после ще се върнем по жалбата.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тогава 

предлагам да гласуваме включването на т. 1а: Проект на решение 

относно назначаване на секционни комисии в община Сатовча.  

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

 

Започваме с точка 1а: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА 

СЕКЦИОННИ КОМИСИИ В ОБЩИНА САТОВЧА.  

Заповядайте, господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има два проекта за решения. Единият е за назначаване на секционни 

комисии в община Сатовча, въз основа на Решение на Върховния 

административен съд, Четвърто отделение.  

Опитах се да ви подредя преписката хронологично и 

систематично, но за съжаление софтуерът, който ползваме, си ги 

разбърква както ще. Да знаем кой кого контролира – дали софтуерът 

човека, или човекът софтуера. Чисто принципно. Тоест машината си 

прави каквото ще, въпреки желанията на човека.  

Сега по същество.  

Моля да обърнете внимание първо на Решението на 

Върховния административен съд, предполагам според възгледите на 

софтуера, предпоследната графа. Според това решение, с което се 

отменя наше Решение№ 1786, имаме задължително указание да се 

произнесем по чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс. Това е решението 

на съда по същество по жалба срещу Решение № 1786, подадено от 

съответни процесуални пълномощници на коалиции. Не знам дали 

сте се запознавали с това решение, но започвам от него, защото то е 

основният факт, въз основа на който се крепи всичко останало, което 

ще докладвам.  

Предлагам да се обърнем към проекта на решение по 

отношение на назначаване на секционни избирателни комисии в 

община Сатовча. Преди разглеждането на Решение № 1786 сме 
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разглеждали преписката на община Сатовча. Тя някъде там трябва 

да е, но не знам какво направи машината.  

Идеята ми е да изпълним указанията на Върховния 

административен съд, Четвърто отделение, да обезсилим Решение № 

97 от 17.03.2023 г. за назначаване на секционните избирателни 

комисии в община Сатовча в изпълнение на отмененото ни Решение 

№ 1786-НС/16-03.2023 г. Съответно да назначим съставите на 

секционните избирателни комисии, съгласно Приложение № 1 и 

Приложение № 2, които са някъде във вътрешната мрежа, но поне са 

описани по някакъв начин. Както казах – машината си прави каквото 

си иска. Съответно да утвърдим списък и на резервните членове, 

съгласно представените ви Приложение № 1 и Приложение № 2.  

Това е по моя представен пред вас проект, като считам, че 

сме се съобразили с чл. 92, ал. 6, предложение 2 от Изборния кодекс: 

всяка парламентарно представена партия или коалиция да има по 

един член и съответните предложения на партиите в проведените 

консултации при кмета.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, изказвания по този проект на решение?  

Колеги, запознахте ли се всички с тази жалба? Имаме ли 

нужда от още време за запознаване.  

Да минем нататък и после да се върнем към доклада на 

господин Чаушев. Да имат време колегите да го изчетат.  

Колеги, отлагам за малко по-нататък в заседанието 

разглеждането на този проект на решение.  

Имате спешен доклад, колега Матева?  

Заповядайте в Доклади по административни преписки.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля ви да погледнете във 

вътрешна мрежа в папка с моите инициали подготвен проект на 

писмо № 6436 до изпълнителния директор на „Информационно 

обслужване“ АД с искане да предостави на Централната избирателна 

комисия на технически носител кандидатските листи на партии и 

коалиции и независими кандидати днес до 17,00 ч.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

изказвания по текста на това писмо?  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Продължаваме с втора точка.  

Господин Димитров, имате ли готовност?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, имам няколко входящи номера, 

които трябва да минат през залата.  

Вх. № ЦИК-06-5/3 от днешна дата. От Брюксел са ни 

изпратили съобщение, то е автоматично, за това, че обявлението за 

обществената поръчка по организацията и технологията на 

компютърната обработка е в процес на публикуване. Това е важно, 

за да може да бъде качено в ЦАИС.  

Вх. № ЦИК-07-43/23 покана да се включим в уебинар, който 

е свободен достъп. Занимават се с публичния сектор и неговите 

иновации. Адресът, на който може да се включи човек в този 

уебинар, ако някой желае, се намира в номера на преписката, които 

съобщих.  

Дошли са няколко съобщения във връзка с криптографския 

инструмент. Последната част от преписката е с вх. № ЦИК-07-34/19. 

Това са данните за Франция, които трябва да се ползват, когато се 

стигне до обмяна на файлове.  

С вх. № НС-20-69 БНТ ни е изпратила писмо, вчера е 

пристигнало, в което е направила сравнително дълъг отговор на 

господин С.     С.             С., който се оплакваше от това, че 

преднамерено е бил прекъсван, оплакваше се от журналистическите 

стандарти в предаването, в което е участвал. Това също е за 

сведение.  
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От мрежата за изборно сътрудничество имаме поредния път 

напомняне, че на 29.03.2023 г. ще има поредната среща, тя ще бъде 

17-та. Вх. № ЦИК-07-35, най-напред с индекс 4, в което е 

публикуван дневният ред на тази среща, и след това с индекс 5 

напомняне за това, че не сме се регистрирали. Към същата преписка 

с вх. № ЦИК-07-35/3. Всички те са за сведение. След изборите ще 

трябва да решим кой ще общува с тази мрежа, но това след 

изборите. Благодаря.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Заповядайте, госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз нямам отношение по доклада на 

колегата Димитров. Щях да поискам изменение на дневния ред, тъй 

като за пореден път ми прави впечатление, въпреки че съм заявен 

докладчик – заявих се в първата част на заседанието преди да 

започнем заседанието – в дневния ред, докладвах писмо, нито ме 

има в дневния ред, който е преди актуализация, нито в дневния ред, 

който е качен и е на разположение във вътрешната мрежа на 

членовете на Централната избирателна комисия. И тъй като това се 

случва за пореден път по отношение на мен, моля с решение на 

Централната избирателна комисия да се измени и допълни дневния 

ред и да бъде включено моето име като докладчик в актуализирания 

дневен ред, защото за пореден път установявам, че не съм включена 

като докладчик, въпреки че и в първата част се заявих, дадохте ми 

думата, докладвах писмо, което ние работно обсъдихме в 

оперативен порядък и тъй като докладът има важност, отново искам 

да го върна на доклад.  

Актуализираният дневен ред, господин председателстващ, е 

качен в 14,53 ч., видно от вътрешната мрежа. Няма ме. Съжалявам, 

моля за протоколно решение за изменение и допълнение на дневния 

ред. Да ме включите в Доклади по административни преписки.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Приемам, че това е мой пропуск. Аз съм Ви записал на ръка. Не знам 
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защо не са отразили това в актуализирания вариант на дневния ред, 

но приемам, че е мой пропуск.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Нямам претенции, господин 

председателстващ, към Вас. Моля отговорното лице, на което 

възлагате, прави ми впечатление, че често не присъствам в 

актуализирания дневен ред. Затова, тъй като докладът е важен, както 

се обединихме, моля да бъде изменен дневният ред и да бъда 

включена в Доклади по административни преписки с доклад. Ще 

върна на доклад писмото на Омбудсмана на Република България.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Вие сте 

в дневния ред. Аз недоумявам защо така се е получило, но приемам, 

че това е мой технически пропуск. Не виждам смисъл от гласуване в 

комисията. Вие сте вътре в дневния ред.  

Заповядайте, госпожо Ганчева. И без това сте наред в моя 

списък.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Господин председателстващ, 

благодаря за думата. Може би съм във Вашия дневен ред, но не и 

този, който е обявен на страницата на Централната избирателна 

комисия.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Така е 

и ще моля за незабавна корекция.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. След като имам думата, 

връщам доклада по писмо от Омбудсмана на Република България.  

Колеги, в първата част на заседанието докладвах вх. № НС-

23-117 от 23 март 2023 г. от Омбудсмана на Република България. С 

писмото си Омбудсманът ни поставя редица въпроси, свързани с 

хората с увреждания, като изразява и препоръки. Ние го обсъдихме 

работно. Въпросите наистина са важни, те са свързани с гласуване 

на хората с увреждания. Но тъй като за всички е известно, че тези 

избори са предсрочни и с оглед на това, че сме в последните няколко 

дни преди изборите, се обединихме, че не е удачно сега с оглед да не 

се затрудни процесът, да бъдат предприети някакви действия в тази 

посока. Но Централната избирателна комисия тази година знае, че 
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има редовни местни избори и в този смисъл приемаме и започваме 

работа за обмисляне на действия по изпълнение на препоръката, 

която е обективирана в това писмо.  

Мисля, че правилно пресъздадох това, около което се 

обединихме при работните обсъждания.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Конкретно предложение имате ли? То е за обсъждане в работно…  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не знам за кое ме питате, господин 

председателстващ. Аз мисля, че пресъздадох обсъжданията в 

работна група по писмото на омбудсмана. В този смисъл не  

разбирам въпроса Ви. Това е, което мога да отговоря като 

докладчик.  

ЗАМЕСТНИК-ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР 

ТОМОВ: Продължаваме с Доклади по административни преписки.  

Господин Войнов, Вие сте се заявил.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, искам да ви 

информирам, че тази сутрин в Министерството на електронното 

управление бе извършено доверено изграждане на изходния код на 

софтуера за изборите за народни представители на 2 април. В 

резултат на довереното изграждане бяха генерирани 4 броя 

инсталационни флашки, като две от тях бяха предадени на 

изпълнителя и две останаха за Централната избирателна комисия, 

2 броя хеш ексрактора за Централната избирателна комисия, 2 броя 

лог ексрактора за ЦИК и 2 броя locker-а също за Централната 

избирателна комисия. Номерата на флашпаметите бяха снимани и са 

качени в работна папка. Можете да се запознаете с тях.  

Флашпаметите, предназначени за Централната избирателна 

комисия, бяха поставени в четири плика, които бяха запечатани и 

подписани от тримата членове на ЦИК, които присъстваха на 

довереното изграждане, и бяха поставени в касата.  

Моля за последващо решение за поставянето им в касата.  

ЗАМЕСТНИК-ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР 

ТОМОВ: Колеги, изказвания?  
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Ако няма, режим на гласуване.  

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

Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев и Йорданка Ганчева).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с успешното 

доверено изграждане, предлагам да вземем решение да предадем на 

„Сиела Норма“ АД 245 комплекта смарткарти за избирателните 

секции извън страната и 500 броя флашпамети, за да започне 

инсталацията на машините извън страната.  

ЗАМЕСТНИК-ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР 

ТОМОВ: Колеги, изказвания по този въпрос? Няма.  

Режим на гласуване, ако обичате.  

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В тази връзка предлагам да гласуваме 

писмо до Главна дирекция „Жандармерия“, с което да ги уведомим 

да бъдат допуснати на територията на склада 245 комплекта 

смарткарти и 500 броя флашпамети.  

Уважаеми колеги, към писмото до ГД „Жандармерия“, освен 

да ги уведомим да бъдат допуснати комплектите смарткарти и 

флашки в склада, да дадем разрешение, след като бъдат 

инсталирани, да бъдат предадени на Министерството на външните 

работи 245 броя  машини за гласуване извън страната.  

Моля за решение за такова писмо.  

ЗАМЕСТНИК-ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР 

ТОМОВ: Има ли изказвания?  

Режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 
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Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 2 (Ерхан Чаушев и Йорданка Ганчева).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Министерството на електронното управление с вх. № НС-04-58. С 

него ни уведомяват, че е изработен клип за членовете на СИК за 

работа с техническото средство за видеонаблюдение. Клипът ще 

бъде качен и на интернет страницата на Министерството. Имат 

готовност при желание от наша страна да публикуват клипа на 

интернет страницата на ЦИК или на друго посочено от нас място.  

Тъй като на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия в раздела Методически указания сме публикували двете 

инструкции за видеонаблюдението, предлагам там да бъде 

публикуван и обучителният клип, като предлагам да уведомим за 

това Министерството с писмо. Проектът за писмо е в моя папка.  

ЗАМЕСТНИК-ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР 

ТОМОВ: Колеги, има ли изказвания?  

Режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – 3 (Йорданка Ганчева, Красимир Ципов и Севинч 

Солакова).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, писмо от 

Министерството на електронното управление е постъпило с вх. 

№ НС-04-50-2. То е относно предоставяне на достъп до изходния 

код, което ще стане в понеделник, и задават въпроси относно 

получаването на този достъп.  

За запознаване го докладвам и предлагам малко по-късно да 

го обсъдим на работна група преди да им отговорим.  

 ЗАМЕСТНИК-ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР 

ТОМОВ: Заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като в писмото се цитират 

правила, които са относно реда и изискванията, които се спазват при 
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подпомагане на Централната избирателна комисия в процеса по 

предоставяне на достъп, с оглед запознаване в цялост с всички 

документи, предлагам тази заповед от 24 март 2023 г. да бъде качена 

в папката на господин Войнов.  

ЗАМЕСТНИК-ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР 

ТОМОВ: Ако ни чува администрацията, изпълнете това 

предложение.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

РИК 25 с вх. № НС-15-190.  Питат ни дали ще има видеонаблюдение 

в избирателна секция, която се намира и обслужва дом за възрастни 

хора, но е постоянно съществуващ, а не служебно.  

Предлагам да изпратим писмо до РИК 25, с което да им 

припомним текста на чл. 37, ал. 1, т. 34, според който в 

избирателните секции в домове за стари хора не се произвежда 

видеонаблюдение. Проектът за писмо е в моя папка.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Изказвания?  

Режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

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

(Севинч Солакова).  

Колеги, връщаме се към точка 1а: Проект на решение относно 

назначаване на СИК в Сатовча.  

Господин Чаушев, имате думата да представите проекта на 

решение.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, пак докладвам 

докладите си, обаче от чисто социологична гледна точка всичките 

секционни комисии се назначиха, остана община Сатовча. 

Проблемът в община Сатовча започна, че имаше възражение на 

консултациите, че една партия нямала места в две секции. С 

решение на съответната Районна избирателна комисия – 
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Благоевград, тази нередност беше отстранена. Впоследствие започна 

една буря в чаша вода без практическа стойност, защото едва ли 

зависи заместник-председател или секретар, има особено значение 

за състава от пет човека на някакви си секционни избирателни 

комисии. Показвам как от нищо става нещо. Та обжалвания, та ЦИК, 

включително за Върховния касационен съд, който май пак ще се 

произнася по случая.  

Считам, че от организационно-практическа гледна точка това 

е излишно, поради което предложих този тип две решения както в 

изпълнение на Решението на Върховния касационен съд, така и по 

отношение на жалбата, която е подадена по едно решение, което пък 

беше основано на едно друго наше решение, което беше отменено от 

Върховния касационен съд. Тази община все едно ще има секционни 

комисии. Въпросът е: кога? Дали последният ден, дали сега общо 

взето е все тая.  

Затова ви приканвам да разгледаме още веднъж моите 

проекти за решения, които отпушват според мен процеса. И в крайна 

сметка последната седмица тази община от всичките общини да си 

има и секционни избирателни комисии.  

Отново предлагам да се обърнем към предложените ми 

проекти за решение, които докладвах малко по-рано. Едни колеги 

решиха впоследствие да се запознават, предполагам са се запознали. 

Фактическата обстановка е описана, документите са представени. 

Предлагам евентуално да си продължим обсъждането.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, имаше време за запознаване с решението.  

Имате думата за изказвания.  

Аз имам един въпрос. Ако не съм разбрал нещо, моля да ме 

коригирате. Приложение № 1 не е ли неразделна част от Решение 

№ 97, което всъщност е отменено от Върховния административен 

съд?  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми господин Томов, Върховният 

съд е отменил наше решение, с което ние я препращаме на 
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въпросната Районна избирателна комисия и той се е произнесъл на 

чисто формално отношение, че по случая, независимо че те не са 

постигнали съгласие, независимо че са забавили сроковете, все едно 

ЦИК е трябвало да назначи секционни избирателни комисии. Това е 

същината на решението на Върховния касационен съд. Той не се е 

произнасял по състави, поне сега. Явно ще се произнася.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Разбрах. Благодаря.  

Други изказвания има ли по този проект?  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Решението е № 1819-НС/24.03.2023 г.. 

Сега минаваме към Доклади по дела, жалби и сигнали.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Понеже са свързани фактите, господин 

Томов, едното върви просто след другото с основа решение на 

Върховния касационен съд.  

Предлагам да обсъдим, уважаеми колеги, жалба и от    М.     

Б. – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме 

Промяната – Демократична България“. Той е обжалвал Решение 

№ 97-НС/21.03.2023 г., с което РИК е назначила секционните 

избирателни комисии по наше Решение № 1786, което беше 

отменено. Ние в момента вече обезсилихме Решение № 97-НС и 

изпълнихме решението на Върховния касационен съд, че всъщност 

ние трябва да назначим в случая секционните избирателни комисии 

в община Сатовча.  

Поради което аз считам, че вече жалбата е безпредметна по 

отношение на Решение № 97-НС от РИК – Благоевград, и предлагам 

този текст: оставяме без разглеждане жалбата на         М.             Б.  

по простата причина, че вече сме отменили обжалваното от него 
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решение. Съответно от наша страна сме записали, че пък нашето 

решение вече подлежи на обжалване пред Върховния касационен 

съд със съответните указания по отношение на жалбата и няма какво 

да продължаваме това производство по тази жалба.  

Предлагам да гласуваме този текст.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Изказвания? Не виждам.  

Режим на гласуване.  

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Решението № 1820-НС/24.03.2023 г..  

Минаваме на четвърта точка: Проект на решение относно 

регистрация на наблюдатели.  

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам на вашето 

внимание проект за решение относно регистрация на наблюдатели 

от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г.  

Постъпило е заявление с вх. № 8-2 от 23 март 2023 г. от 

сдружение „Институт за социална интеграция“, което заявление е 

подписано от      С.                И.        Б.-               Ц. – оправомощена 

редовно от К.           К.            К. – представляваща сдружението.  

Същото сдружение е регистрирано с Решение на ЦИК № 

1724-НС от 2 март 2023 г. за участие с наблюдатели в изборите за 

народни представители на 2 април. Към заявлението са приложени 

всички изискуеми документи, а именно: декларация по образец 

Приложение № 35-НС от изборните книжа – 4 броя, списък с 

имената и единния граждански номер на изрично упълномощените 

от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като 

наблюдатели в страната, списъкът е представен на хартиен носител и 

в електронен вид на технически носител в ексел формат.  
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В заявлението и в списъка на упълномощените лица са 

предложени 4 лица за регистрация като наблюдатели в страната.  

От извършената проверка на тези лица се установява, че към 

датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс. 

Предлагам решение на Централната избирателна комисия.  

След като взе предвид, че са представени всички изискуеми 

документи, както и резултата от проверката и на основание 

разпоредбите на Изборния кодекс и Решение на Централната 

избирателна комисия № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. предлагам 

Централната избирателна комисия да вземе следното решение, а 

именно: да регистрира като наблюдатели  в страната четири 

упълномощени представители на сдружение „Институт за социална 

интеграция“, подробно изброени в таблица с имена и ЕГН. Същите 

да се впишат в публичния регистър и да им се издадат 

удостоверения.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имате 

думата за изказвания по този доклад.  

Ако няма, предлагам да гласуваме.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Решението е № 1821-НС/24.03.2023 г..   

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление с вх. 

№ 4-4 от 24 март от сдружение „Гражданска инициатива за свободни 

и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за 

народни представители на 2 април. Приложени са всички изискуеми 

документи. Предложени са 21 лица да бъдат регистрирани като 

наблюдатели. От извършената проверка е установено, че към датата 
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на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс.  

Предвид изложеното и на посочените в проекта правни 

основания предлагам Централната избирателна комисия да 

регистрира като наблюдатели за страната 21 упълномощени 

представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и 

демократични избори“ съгласно приложения списък. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър и 

да им бъдат издадени удостоверения.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

изказвания, колеги?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 1822-НС/24.03.2023 г.  

Връщам се към Доклади по административни преписки.  

Заповядайте, госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е публикуван проект на Оперативен план. Моля да се 

запознаете.  

Докладвам ви вх. № НС-00-149 и вх. № НС-00-150 от 24 март 

тази година. Те са приемо-предавателни протоколи, удостоверяващи 

предаването от В.                Л.               Д.           – служител в 

администрацията на Централната избирателна комисия, на външни 

сътрудници –     А.             И.          и            А.            А., на описаните 

за временно ползване техника по списък.  

Докладвам ви ги за сведение за съхранение при съответния 

служител от администрацията с оглед отчитането при прекратяване 

на гражданските договори.  

От РИК – Благоевград, сме получили писмо, което е 

адресирано до Централната избирателна комисия с копие до 
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областната администрация. Позовавайки се на т. 8 от Решение № 

1586 от 2 февруари за изборния ден и времето след това ни 

уведомяват за необходимостта от назначаване на 20 технически 

сътрудници. Като се има предвид, че по т. 8 по решение на 

Районната избирателна комисия може да бъдат привлечени такива 

технически сътрудници, съгласувано с областния управител и като 

имам предвид, че писмото на РИК – Благоевград, е с копие до 

областната администрация, предлагам все пак да изпратим писмото 

по компетентност на областния управител с копие до РИК, като 

изразим становище, че не възразяваме да бъдат осигурени 

допълнителен такъв брой сътрудници за подпомагане на работата на 

РИК – Благоевград. Те се явяват допълнителни като се има предвид 

възможността по т. 7 от решението да бъдат привличани такива 

сътрудници.  

ЗАМЕСТНИК-ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР 

ТОМОВ: Колеги, изказвания?  

Режим на гласуване, колеги.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам 

писмо с вх. № НС-26-47 от ДЕМАКС. До Централната избирателна 

комисия е копие, адресирано е до заместник-министъра на 

електронното управление във връзка с транспортирането на 

устройствата за видеонаблюдение, заедно с изборните книжа и 

материали. За сведение.  

Във вътрешната мрежа има проект на писмо до 

„Информационно обслужване“ АД. Предлагам ви да изпратим писмо 

с вх. № НС-04-56/23.03.2023 г. за осигуряване на свързаност от 

Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното 

управление“ във връзка с работата на изчислителния пункт към 
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Централната избирателна комисия за компютърна обработка на 

данните от гласуването.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

изказвания, колеги?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение писмо от областния управител на Софийска област, 

изпратено до директора на СДВР във връзка с осигуряване на охрана 

при транспортиране на хартиените бюлетини и изборните книжа и 

материали, вх. № НС-05-33/22.03.2023 г.  

Във връзка с получаването на бюлетини, изборни книжа и 

материали по общини в Софийска област, също за сведение ви 

докладвам вх. № НС-05-34/22.03.2023 г. отново от областния 

управител на Софийска област. На този етап е това. Благодаря.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря.  

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви въпрос от 

гражданин, който се представя като председател на секционна 

избирателна комисия с посочен номер. Писмото е с вх. № НС-22-208 

от 23 март. Той ни излага твърдение, че в централната емисия на 

Българското национално радио в 7,10 ч., явно на 23-и, е споменато, 

че не се допуска гласуване с придружител. И тъй като се е 

коментирало гласуване и извън страната, е решил, че това се отнася 

само за извън страната, но в Методическите указания това е 

разрешено.  

Колеги, единият вариант е да му върнем отговор, че трябва да 

чете и Методическите указания на Централната избирателна 
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комисия. Другият вариант е да остане за сведение, тъй като в крайна 

сметка в медиите се изявяват всякакви така наречени експерти, 

които изразяват становища, невинаги кореспондиращи с нормите на 

Изборния кодекс. Но в крайна сметка членовете на секционните 

избирателни комисии следва да четат Методическите указания и да 

изпълняват това, което е написано в тях.  

Аз предлагам да остане за сведение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Остава 

за сведение.  

РОСИЦА МАТЕВА: Писмо от bTV с вх. № НС-20-71 от 23 

март. С него ни питат възможно ли е да им предоставим информация 

брой избиратели по списъците за гласуване, общ брой секции, брой 

машини и така нататък.  

Колеги, тази информация ние традиционно я предоставяме на 

брифинга на Централната избирателна комисия и публикуваме на 

нашата интернет страница, така че също предлагам да е за сведение.  

И още едно писмо за сведение, вх. № НС-18-3/4 от 23 март, 

това е от И. Ц., който придружава наблюдателя Хавиер Новка с 

искане да присъстват на вчерашния брифинг. Те вече присъстваха, 

така че е за сведение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря.  

Да направим 15-минутна почивка за проветряване. Доста е 

задушно в помещението.  

Прекъсвам заседанието до16,15 ч.  

 

(След почивката.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна 

комисия. В залата сме единайсет членове на ЦИК – имаме кворум.  

Продължаваме с втора точка: Доклади по административни 

преписки. 
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Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, с приемо-предавателен 

протокол, вх. № НС-00-156, сме получили от „Информационно 

обслужване“ АД един брой DVD с данните за кандидатите във 

формат на електронни таблици на Excel за кандидатите за народни 

представители, като предлагам кандидатските листи да бъдат 

предадени на изпълнителя „Сиела Норма“, за да могат да бъдат 

заведени в машините за гласуване, да бъдат предадени с приемо-

предавателен протокол. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Изказвания по тази тема? Не виждам. 

Процедура на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

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

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам да приемем проекта на 

писмо с № 6440 в папката с мои инициали за уведомяване на 

представителите на партии и коалиции, регистрирани във връзка с 

предоставянето на достъп до изходния код по чл. 213а, както и на 

лицата, посочени от съответните партии и коалиции във връзка с 

чл. 213б от Изборния кодекс и да ги уведомим за предстоящото 

предоставяне със съответните писма. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

други изказвания? Не виждам. 

Режим на гласуване за приемането на това писмо. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).  

Друг има ли доклад? Заповядайте. 
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, имам бърз доклад. В моя 

папка има проект на писмо. Предлагам да изпратим писмо до 

застрахователя във връзка с извадените от склада 17 броя машини с 

инсталирани демо версии, да ги уведомим по сключения между нас 

договор, да бъде изготвен съответният добавък. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Изказвания има ли?  

Режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

публикувана докладна записка, № ЦИК-09-100/24.03.2023 г., по 

фактура от „ЕнЕрДжи Сорс“, постъпила на 23 март 2023 г. 

Извършена е проверка на така постъпилата фактура по договор от 

2022 г. между ЦИК и „ЕнЕрДжи Сорс“ ООД. Приложен е контролен 

лист за извършен предварителен финансов контрол. Дължимата 

сума по фактурата е в размер на 3 209,25 лв. без ДДС. По договора 

ежемесечно се изплаща тази сума – 3 851,10 лв. с ДДС в срок до 

30 дни от представяне на фактурата за извършените дейности. 

Отчетено е, че в изпълнение на договор с оглед и формалната 

проверка за изискванията за счетоводството се предлага ЦИК да 

одобри разхода и разреши извършване на плащането по фактурата 

по § 10.20. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Изказвания? Няма. 

Режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с писмо, вх. № НС-02-31 от 

24 март 2023 г., са представени оправдателни счетоводни документи 

за разходи, извършени за сметка на ЦИК за топлоенергия, 

електроенергия и вода за месец февруари. Общо изразходваната 

сума е в размер на 4 809,17 лв. Имаме принципно решение. Това е 

във връзка с прекратеното споразумение, което фактически 

изпълняваме с оглед на заеманите помещения в сградата на 

Народното събрание. Предлагам да бъде одобрен разход в този 

размер, който да бъде изплатен по посочената банкова сметка на 

Народното събрание. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение Ви докладвам писмо 

№ НС-04-02-143 от Министерство на вътрешните работи. 

Уведомяват ни за резултата от извършената проверка на 

предоставения от нас списък на служители от „Информационно 

обслужване“ АД за работа в Изчислителния пункт. Видно от 

резултата, не възразяват тези лица да бъдат допуснати до 

Изчислителния пункт. 

Колеги, за сведение Ви докладвам и вх. № НС-05-38 от 

24 март 2023 г. От областния управител на Смоленска област сме 

получили информация, включително приложена заповед, за 

определяне на достъпа до помещението, в което се съхраняват 

бюлетините за Двадесет и втори изборен район – Смолянски. 

Предвидено е предоставяне на достъп на служител от 

администрацията на областта като отварянето се осъществява в 

присъствието на това лице и на повече от половината членове на 

районната избирателна комисия. Докладвам Ви го за сведение. На 

този етап това. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. Други доклади по точка втора – Доклади по 

административни преписки? Ако няма, връщаме се в точка първа. 

Връщаме се в точка първа: Доклади по дела, жалби и 

сигнали. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № НС-

22-217 от днешна дата постъпило по имейл писмо, именувано сигнал 

от господин Т. И. Същото касае членове на РИК – Хасково, 

участвали в предизборно събрание на политическа сила.  

Сходен доклад по повод подаден от друг подател за същото 

нещо имаше  в предобедната част на заседанието колегата Силвия 

Стойчева, по който гласувахме изпращане на писмо до РИК – 

Хасково, за изразяване на становище, поради което Ви докладвам 

това писмо към момента за сведение и запознаване. Ако има някаква 

необходимост след като получим становището за връщане на 

доклад, ще го направя. 

Също така докладвам Ви жалба, която се намира в папката на 

колегата Росица Матева, вх. № НС-22-218, постъпила днес в 14,25 ч. 

Жалбата е от            А.           К. срещу Решение №1799-НС на 

Централната избирателна комисия, с което сме оставили без 

разглеждане предходната негова жалба срещу решението на РИК – 

Пазарджик. Жалбата е възложена на звено „Правно“ да бъде 

комплектувана и депозирана във Върховния административен съд 

заедно с административната преписка. Така че я докладвам за 

сведение и ще бъде предадена за комплектуване и представена в 

съда. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Заповядайте, господин Ципов. 

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

221 от 24 март 2023 г. Документ, наименуван „жалба“, от       Д.        

Е. П. с посочено ЕГН и мобилен телефон и имейл. Жалбата гласи 

следното, така както я е наименувало лицето:  
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„Пускам тази жалба с намерението да насоча вниманието на 

комисията към кандидатът за народен представител        Е.           Е. 

А., кандидат от листата на партия „Българска социалдемокрация“, 

под номер 17“ – без да е уточнено къде. 

„Лицето Е.             Е.           А. е многократно осъждан, 

включително и по наказателни дела, както и всички сметки са му 

запорирани, но въпреки това той не изпълнява съдебните решения. 

Считам, че такъв човек няма място в политиката, тъй като се 

е доказал с нисък морал и отговорност. При необходимост мога да 

приложа съдебни решения в подкрепа на твърденията ми. 

Моля, да извършите необходимата проверка и да ме 

уведомите за резултатите от нея.“ Докладвам го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. Друг доклад имате ли?  

Връщаме се към точка втора: Доклади по административни 

преписки. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по фактурите, които ви 

докладвах от А1 е извършена проверка и са изготвени контролни 

листове и по трите фактури. Всички те отговарят на изискванията на 

Закона за счетоводството. 

Предлагам Ви да одобрим разхода и да се извърши 

плащането по фактурите с докладна записка, № ЦИК-09-101 от 

24 март 2023 г. Фактурите са с № ЦИК-99-59 и № ЦИК-99-60 и 

№ ЦИК-99-61 – всички от 24 март 2023 г. Предложението ми е да 

одобрим извършването на този разход и плащането по фактурите. 

Към всичките са приложени контролни листове. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

предложения има ли?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 
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Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги,  тъй като е голяма 

мистерия целият процес по машинно гласуване в страната, в 

частност и процесът по удостоверяване, тъй като преди малко е 

гласувано писмо за разрешаване на достъп на лица от Външно 

министерство и за транспортиране на машините, предназначени за 

секциите извън страната, предлагам или да се направи почивка, за да 

можем да извършим проверка, или във вътрешната мрежа да се качи 

цялата относима информация, включително резултатите от 

проверката, № НС-04-02-127 от 22 март 2023 г., включително и 

протоколното решение за допускане на лицата по списък до склада 

на „Карго Партнер“, където се съхраняват машините.  

То стана ясно, че е безсмислен целият контрол по машинно 

гласуване, но все пак да демонстрираме поне от приличие и 

благоприличие някакъв стремеж по придобиване на необходимата 

информация в Централната избирателна комисия. Обидно ми е, че 

съм член на ЦИК в такива моменти. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 15 

минути ще стигнат ли за проверка, според Вас? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предполагам. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Прекъсвам заседанието до 17,30 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, продължава заседанието на Централната избирателна 

комисия. В залата сме 10 членове на ЦИК – имаме кворум. 

Имаше предложение за промяна в дневния ред. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

Председателстващ. 
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Имам три доклада за точка „Медийни пакети“, които е добре 

да минат, тъй като трябва да се изпълняват договори. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Предлагам да гласуваме за включване на точка пета: Медийни 

пакети, в дневния ред на днешното заседание. 

Режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

Продължаваме с втора точка. 

Заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмото в папката с мои 

инициали, вх. № НС-23-123, от Държавна агенция „Национална 

сигурност“ – за сведение и запознаване.  

В тази връзка предлагам да приемем текст на писмо № 6438 

до директора на Главна дирекция „Жандармерия, специални 

операции и борба с тероризма“ и до управителя на „Карго-партнер“ 

във връзка с писмото от Министерството на външните работи, 

свързано с организация по обезпечаване на работата на изборните 

секции извън страната, със съответните корекции в предложения 

текст във връзка с току-що докладваната преписка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тоест, 

да бъдат изключени тези лица. 

Колеги, предлагам да отложим разглеждането на този доклад. 

Ще се върнем към него, когато сте готов със списъка. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: По-късно ще предложа променен 

текст на предложението за съответното писмо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

доклади по точка втора? 

Господин Войнов, заповядайте. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмото от Министерство на електронното управление, вх. № НС-

04-50/2, което е относно предоставяне на достъп до изходния код, 

съгласно чл. 213б от Изборния кодекс.  То беше обсъдено на работна 

група и предлагам да отговорим на Министерство на електронното 

управление с писмо, което е качено в моя папка с № 6451. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, изказвания по това предложение за писмо?  

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз не намирам 

основание за издаване по правилата, където е посочено, че са на 

основание чл. 9 от Методиката за извършване на удостоверяването 

по реда на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и в същото време 

правилата са как Министерството подпомага Централната 

избирателна комисия, при положение че чл. 213в изисква 

Централната избирателна комисия да бъде подпомагана от 

министъра на електронното управление за предоставяне на достъп 

до изходния код и документацията, така както е предвидено в 

чл. 213б. 

Освен това, на първо място искам да разгледаме и малко по-

подробно да обсъдим писмото, на което даваме отговор. Писмото е с 

вх. № 04-50. И първият въпрос е: освен достъп до изходния код дали 

ЦИК предвижда да се предостави достъп и до други софтуерни 

инструменти, приложими в изборния процес, както според тях е 

било предвидено в чл. 213б, ал. 1 от Изборния кодекс? 

Може би е добре в рамките на това обсъждане да се 

припомни и становището на Министерство на електронното 

управление относно прилагането разпоредбата на чл. 213б с оглед на 

това, че е предвидено Централната избирателна комисия да бъде 

подпомагана от министъра на електронното управление. Задава се 

въпрос относно присъствието на представители на ОССЕ. Не 

виждам в отговор този въпрос да е засегнат. „Налични ли са 

елементи от кода, до който ще бъде предоставен достъп, които да са 
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носители на неимуществени авторски права, част от които са 

неотчуждими и предоставянето им на трета страна се явяват в 

нарушение на Закона за авторското право и сродните му права на 

Република България?“ Няма ли да изразим становище по този 

въпрос? „Наличен ли е детайлен списък, предоставен Ви от 

фирмата-производител или изпълнителя със софтуерните решения, 

гарантиращи сигурността, надеждността и заложените параметри, 

което да се отчита при предоставянето на достъпа?“  

Играта – Министерството на електронното управление, 

поставяйки тези въпроси, препращайки към правила, одобрени със 

заповед, която никъде не е публикувана, за да мога да видя има ли 

изобщо правни основания за издаването на тази заповед за 

утвърждаване на правилата, достатъчно е това, което ви посочих от 

Заключителните разпоредби, че липсва такова основание, и 

връщането на отговор, че предоставянето на достъп до изходния код 

се осъществява при спазването на техните правила, е просто 

прехвърляне на топката от едното поле в другото, за да се опитаме 

да размием каквато и да е отговорност, ако има изобщо такава. 

Аз лично не мога да подкрепя такъв отговор по повод на 

искането от Министерството на електронното управление. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Все едно, основният въпрос е: кой – кой 

е? Този процес за функционалностите на софтуера на машините е 

изначалната предпоставка. Сега искам само да споделя, че 

съответствието се извършва от три институции – метрологии, 

стандартизация и МЕУ, които вместо да ме питат мен каквото и да е 

било, те разполагат с всички информационни активи от три години. 

Те ги знаят тези неща.  

На тези срещи категорично съм казвал: в този процес би било 

добре вместо да се пишат разтегливи методики и пак в смисъла „кой 

кой е“, не е ли добре, след като тези три институции удостоверяват 

не само напрежения, съпротивления и други такива съобразно, 
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повтарям, декларации и технически характеристики като оставят 

настрана именно софтуера, който задейства тези материални обекти, 

наречени машини. Пък на всичкото отгоре те проверявали и само 

типа.  

С една дума, искали сме да ни се предоставят списък от 

всички информационни масиви, които те искат за удостоверяване, 

такъв нямаме, а сега в момента ми се иска аз да давам становище за 

нещо, което те трябва да го кажат. Ето това е същината. И много 

добре знаят, че в едни файлове има една информация, която те я 

знаят. А не да ме питат мен какво пише в тези изпълнителни 

файлове. Интересно защо!? При положение че те проверяват 

софтуера!  

Какво да кажа? Първо, не знам какво се пита. Второ, със 

заоблени форми се прехвърля отговорността на ЦИК за нещо, което 

трябва ясно и категорично да се изпише от тези три институции. Пък 

ние да ги осигурим тия, които те искат. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

други изказвания? 

Правите ли алтернативно предложение? Нищо не е 

предрешено. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Напротив. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има 

предложение от докладчика да се приеме това писмо, с текста на 

което се запознахме. Аз питам дали имате алтернативно 

предложение по предложението на докладчика, за да продължим 

процедурата. Те искат отговор до края на… 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, казвам го тогава. Щом така тръгна, 

така. Твърдя, че цялата информация, която се иска от ЦИК, е на 

разположение в ръцете на Министерството на електронното 

управление от последните две години. Това твърдя.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, 

преминаваме към гласуване. 



 

51 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 5 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 6 (Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова).  

По отношение на това писмо няма решение. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, забелязах след гласуването 

и мисля, че дори не трябва да е предмет на това писмо, тъй като 

колегата Георгиев докладва преди малко и приехме писмо да 

уведомим представителите, които са правоимащи да присъстват на 

събитието на 27 март 2023 г. от 10,00 ч. от Министерството на 

електронното управление.  

Мисля, че този списък, след като сме ги уведомили, трябва да 

се представи на Министерството на електронното управление и 

предметно и систематично няма нищо общо с предложения проект 

на писмо и исканията, които се правят. Така че ние имаме 

задължения да го изпратим и правя предложение да се изпрати. Не 

знам защо колегата Георгиев не го предложи с доклада си. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Правилно ли съм разбрал предложението – да се изпрати списъка с 

имената на лицата до Министерство на електронното управление 

във вида, в който е… 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Господин Председателстващ, не 

знам дали правилно сте разбрали, но аз правилно според мен 

отбелязах и насочих вниманието на Централната избирателна 

комисия.  

Ние 20 минути по-назад по доклад на колегата Георгиев – 

докладва, и приехме писмо да уведомим правоимащите лица по 

смисъла на чл. 213б, включително да ги уведомим на официалните 

имейли на съответните политически партии и сили, тях ги 

уведомяваме, а няма да предоставим списъка на Министерството на 
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електронното управление. Този въпрос дори нямаше да бъде 

засегнат, ако случайно, нали…  

Не знам каква е логиката един да докладва едно, друг да 

докладва друго! Да, правя предложение, освен ако колегата 

Георгиев, който докладва едното писмо, извинявам се, че му 

изземвам малко… Но според мен докладите са вързани. Правя 

предложение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз ще 

подкрепя предложението, също го намирам за уместно. 

Други предложения по този въпрос има ли? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Един момент, господин 

Председателстващ, то е в изпълнение на наше решение. Ако 

Централната избирателна комисия не си изпълнява решенията, не 

знам кой трябва да ги изпълнява? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля, 

режим на гласуване, ако няма други предложения. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако позволите, господин 

председателстващ, защото очевидно по мои наблюдения би следвало 

вече да изчистваме организационно-техническите подробности, 

които съпътстват нашите доклади. Едно време трайна практика в 

Централната избирателна комисия беше, поне по моите разбирания – 

има и колеги с много повече опит от мен, че по доклад на някой 

колега, когато се приеме някакво решение, той изготвя писмото – 

има, тъй като напоследък виждам някакви недоразумения който 

предлагал, той да си изготви писмото. Стигнахме и до там.  

Включително, и когато имаме решения докладчикът приема, 

че след като няма решения в обратния смисъл, то е за сведение. 
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Мисля, че така се случи с едно решение за обжалване, когато не се 

постига необходимото мнозинство.  

Така че моля да ме насочите. Аз нямам нищо против да 

изготвя това писмо с цел надлежно уведомяване и на 

Министерството на електронното управление, и на лицата, след като 

вече сме ги уведомили – къде  е приложеният списък, съгласно 

текста? Може би колегата докладчик ще каже или колегата Георгиев 

– не знам дали си е тръгнал, защото аз списък не виждам. И тъй като 

не са минали през мен докладите, искам да няма – или Вие 

преценете който го е изготвил, господин председателстващ, с оглед 

на това, че председателят, мисля, че все още организира работата на 

Комисията. По моите разбирания, не знам. По моите разбирания, да. 

Моля наистина да се изготви това писмо – да се възложи, то е 

техническа работа. Може и от администрацията. Но да бъде 

изпратен списъкът. Да не стане така, както стана с едно протоколно 

решение – няма в обратния смисъл и нищо не се случи. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, 

поемем ангажимента този списък да бъде изготвен. Господин 

Георгиев е тук, той трябваше да направи другия списък, който 

гласувахме преди малко. Затова предполагам, че сега не е в зала. 

Протоколното решение сме го взели, списъкът ще бъде 

изготвен и ще включва всички правоимащи лица по чл. 213б. 

Господин Войнов, продължете. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило 

писмо от министър Демерджиев, вх. № НС-03-53/2. То е във връзка с 

нашето писмо, след което го помолихме да ни предостави график на 

експертите, които ги предлага Междуведомствената работна група 

за осъществяване на контрол в склада. С настоящото той ни моли да 

поясним дейностите на контрол, които следва да бъдат извършени от 

експертите и предлага тези експерти да извършат проверки в склада 

на избрани периоди от време и да опишат в становище 

наблюденията си при инсталациите на минимум 400 броя машини за 

гласуване.  
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В тази връзка съм подготвил писмо, което е в моя папка и 

предлагам да го обсъдим и евентуално да бъде изпратено на 

министъра, № 6446.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Време 

за запознаване с писмото. 

Заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не знам дали правилно разбрах, обаче 

министърът ни предлага една група от експерти да проверява само и 

единствено 400 машини. Не знам защо е тази извадка, а не 

останалите!  

После да кажа. Машините са 10 хиляди. Толкова – 10 хиляди. 

След удостоверяване се изготвя инсталационна флашка в не знам 

колко си броя и не е ясно къде ще се дублират, тоест копират. Общо 

взето, около 200 човека работят в този частен склад, които не знайно 

колко броя копирани инсталационни флашки, в които ЦИК има една 

или две, предоставя се на „Сиела Норма“ АД в ръка да си ги 

размножава колкото си ще, включително и в склада, с едни машинки 

с 18 порта, които ние вече пуснахме в този склад. Не е ясно колко 

копия на тези с голямата защита там, дето се правеше днес, вече са в 

ръцете на когото и да е било. Това е общо взето процедурата.  

И извод: ако предоставените ни експерти ще контролират 

само и единствено 400 машини, не считам, че е достатъчно. А ако ще 

наемаме експерти, всичките да дадат отговор, тези 200 – 300 човека 

в склада: колко инсталационни флашки имат в ръката си. В ръката 

си! Физически! Пък после да си правят тестовете и профилактиките, 

нали! С тежките технически термини. Но все едно. 

Колко са размножените инсталационни флашки, в чии ръце 

са попаднали, кой от тези 200 човека в склада коя машина 

обработва? Ето това е контролът като за начало! 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Историята с Междуведомствената 

група е другото поле, с което се прехвърлят топките между ЦИК и 
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там. Създаде се Междуведомствената работна група, за да може да 

бъде подпомагана Централната избирателна комисия с експерти в 

рамките на държавната администрация по отношение на машинното 

гласуване. Получихме уведомление, че са намерени девет експерта и 

едва тогава ни попитаха: „Ама, те какво ще правят?“ Уточнихме се 

какво ще правят, след това заглъхна историята и решихме, че те 

имат място – в момента, в който се инсталират флашките, да 

присъстват в склада, за да може да се осъществи този цялостен 

контрол. Не знам дали не беше единодушно решението на ЦИК за 

извършване на цялостен контрол на всички машини по график, по 

24 чáса непрекъснато, докато тече инсталирането на софтуера на 

машините. 

В момента получаваме едно предложение, с което без да е 

обсъдено изобщо на работна група, се предлага да възприемем така 

направеното предложение 400 машини да ни дадат гаранцията едва 

ли не за удостоверяване, че инсталирането на всичките машините е 

така, както трябва и няма как да стане с това писмо да отменим 

предходно наше решение. Аз поне него намирам за нормално! 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Сега и 

аз ще кажа няколко думи, ако разрешите. На мен ми звучи 

неразбираемо – поне два термина са ми неразбираеми: 

„статистическа проверка“ какво имат предвид? И „95 на сто 

статистическа точност“? Както и да го мисля, мисля, че по-скоро 

става въпрос за правене на изводи 95 на сто гаранционна вероятност, 

какъвто е терминът, който се използва при оценка на параметри в 

общата теория на статистиката.  

Сега не мога да счета дали 400 устройства са достатъчни, 

само че при положение че няма описана методика, по която да се 

натрупват емпирични данни, не виждам как изобщо могат да бъдат 

прилагани статистически методи в случая?  

Доколкото си спомням, на предните избори – не помня на 

кои, ние бяхме направили график на експертите, които трябваше да 
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извършат подобни проверки, или ми изневерява паметта. Така беше, 

нали?  

Мен не ме притеснява толкова бройката машини, а това да 

има ясна процедура, по която експертите да изпълняват 

ангажиментите си, така че подборът да бъде наистина случаен. 

Защото бройката сама по себе си нищо не решава, ако не 

гарантираме случаен подбор. В този смисъл – да, не е достатъчна 

тази информация, за да гарантира едно наблюдение на процеса, 

което да ни дава висока сигурност, че всичко е окей. Според мен. 

Други мнения? Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В писмото е записано минимум 400 броя. 

Това означава, че може да се увеличи това число. Аз съм съгласен да 

запишем и по-голямо число, дори доста по-голямо, стига да бъде 

предложено. Аз ще продължа това, което колегата Томов каза.  

На изборите на 2 октомври 2022 г. извършихме тази проверка 

с експертите, които тогава отговаряха за Централната избирателна 

комисия и тогава, мисля, седемте експерти някъде между 50 и 100 

машини бяха проверени – на човек. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: На 

човек? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да. Така че аз съм съгласен – ако кажете, и 

друго число да запишем. Само че се опасявам, че така, както си 

пишем писма с министър Демерджиев, машините ще бъдат 

инсталирани, ще минат изборите и няма да бъде проверена нито 

една. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Проверките са само за създаване на 

илюзия и някакво потвърждение, че ЦИК уж се опитва да прави 

проверки. Да кажем, че писането на писма само ще даде възможност 

на машините да се инсталира софтуер, без извършването на 

проверка, е създаването на впечатление, че ако изпратим това писмо, 

контролът ще се осъществи. Не, Централната избирателна комисия 
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не само не осъществява контрол, ами тя не разполага дори с 

необходимата информация за приемане на съответните решения. 

Това мога да кажа само по отношение на машинното гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

изказвания?  

Бих искал да добавя, че аз виждам проблем в последното 

изречение на това писмо. Не ми е ясно какво ще рече „произволно 

изброени периоди от време“, за да се гарантира – случаен подбор? 

Напротив, периодите, в които се работи, трябва да бъдат фиксирани, 

така че да се получат равномерни интервали. 

Бих предложил да изработим график и периоди, в които да 

извършат тази дейност, така че да имаме тази гаранция, че няма по 

субективното решение на проверяващия да се подбират определени 

машини, а той ще бъде принуден да работи в рамките на един модел, 

при който има случаен подбор на машините, които се проверяват. 

Колкото до общия брой, добре би бил да се увели, но по-

важен е случайният подбор, отколкото броя машини. Той ни дава 

статистическа гаранция, че това, което правим, ни дава някаква 

надежден ориентир, че всичко е наред. 

Заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз ще се придържам към фактите. На 

предните избори имахме десетина, пак изпратени от различни – как 

да ги нарека: сдружения, специалисти, ту от министерство, ту отвън, 

пък министерството ги наемало за работа, включително за 

удостоверяване, което е малко странно, разбира се. Но все тая. 

Твърдението ми е следното. Миналия път на миналите избори 

те все пак си направиха график и ни дадоха гаранция: „Ще проверим 

всичките 10 хиляди машини“, горе-долу. Дали са го правили или не, 

не знам, но поне имахме такива гаранции. 

Сега, в момента, първо ми се каза 400, после, след 

уточнявания, се оказа, че били минимум 400. И на мен не ми е ясна 

пропастта между онова, което са правили тези същите – впрочем те 

са същите, и сега да си намалят работата. Ето това не ми стана ясно 
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чисто фактологично! Значи едно време правехме за 10 хиляди, сега 

ще правим 400. Примерно! И с моя фактологичен принос към спора 

за статистика, извадки и други такива.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам последният 

абзац от писмото да бъде коригиран по следния начин: „Предлагаме 

експертите да извършат статистически проверки по график, като 

опишат в становище наблюденията си при  инсталации на минимум 

400 броя СУЕМГ. Молим до 25 март 2023 г. да предложите график, 

който да бъде одобрен от ЦИК“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Изказвания? 

Заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: „Статистически проверки“ значи – нищо! 

Какво значи „статистическа проверка“, и каква извадка, и каква 

грешка? И каква вероятност малка извадка да прави или голяма 

извадка и тъй нататък? Какво значи това „статистическа извадка“, да 

ги питам тях? Какво значи това!? Поредното отбиване на номера. 

Миналия път твърдяха, че са проверили всичките 10 хиляди машини, 

сега защо се намираме на извадки? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

 Това е така и аз ще подкрепя господин Чаушев. Думата 

„статистическа“ не носи никакво допълнително съдържание. Да 

остане само „проверка“.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Какво пречи? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: За 400 

ли? Тя зависи от обема на генералната съвкупност. 

Най-вероятно „95“, в писмото господин Демерджиев има 

предвид гаранционната вероятност при изчисляването на 

максималната грешка на извадката. Тя варира в зависимост от 

избора на изследователя. Може да бъде 95 на сто. Това означава, че с 

тази вероятност аз си правя изводите. Има 5 на сто вероятност да 

бъркам при тези изводи.  

Предлагам наистина да падне думата „статистически“. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм думата „статистически“ да 

отпадне. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Сега пък „становище“ е по-абсурдно! 

Значи, имаме една извадка – 10 хиляди машини, сега махнах даже и 

„статистическа“ и стана „извадка“. Тя, извадката, може да е от две 

машини, бе, човек!  Какво правиш тогава ти?  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не, 

няма да е от две машини. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Хубаво! При този текст без обема на 

извадката какво да твърдя?  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Сега 

коректното е да кажем следното. Те, експертите, правят проверки, а 

информацията, която са събрали в резултат на тези проверки, вече 

може да се обработва със статистически метод. Самите проверки не 

са статистически. Те са проверки, описани са горе – проверка на 

суап паметта, съдържаща хеш екстрактор за съвпадение, проверка 

със суап паметта, съдържаща лог екстрактор. Това са проверките, 

които те правят, въпросът е да са достатъчно много и достатъчно 

случайно подбрани, така че действително информацията, която са 

събрали, да я оценим със статистически метод, което не е част от 

самата проверка. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Може ли реплика? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колкото и да ги въртим тия думи, по 

същество кой ще сключва договор с тия? Второ, колко машини ще 

им кажем да проверяват те? И колко? Колко? Колко!? Ето бройка! А 

не да си играем на извадки какво било там и тъй нататък. 

Конкретният ми въпрос: кой сключва договорите с тях – колко 

машини ще проверят? Не можеш да отговориш на този въпрос и си 

говори за извадки колкото щеш. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, ако няма повече изказвания, да гласуваме предложението на 

докладчика за това писмо.  

Моля, режим на гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Като впишат в становището наблюденията 

си при инсталацията на минимум 400 броя машини за гласуване 

молим в срок до 25-ти предложите график, който да бъде одобрен от 

ЦИК. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Минимум 400. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ето, минимум. Ето пак приказките ми за 

„ти го гониш от одъра, то влиза през прозореца“.  

Той може да пише, ама ние защо отговаряме така. Не е ли 

ясно! 

Аз предлагам да проверят всичките машини, тоест да 

контролират процеса на инсталиране с инсталационните флашки на 

всички 10 хиляди, 9 хиляди и не знам колко си машини. Всичките! 

Така както го правеха миналата година. Или поне така твърдяха! 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Прекъсвам заседанието за 10 минути за проветряване на залата. 

 

(След прекъсването.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Продължаваме заседанието на Централната избирателна комисия. В 

залата са 10 членове на ЦИК, имаме кворум, за да продължим. 

Преди почивката, която направихме, имаше гласуване, което 

не приключи, поради това го отменям. Следва да го повторим във 

връзка с писмото на господин Войнов. Можете ли в окончателен вид 

да кажете как предлагате да го гласуваме? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последният абзац – качен е и във 

вътрешната мрежа: „Експертите следва да присъстват през цялото 

време на процеса по инсталиране на всички машини, като изготвят 
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доклад за осъществения контрол при инсталацията на машините за 

гласуване“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добавя 

се и този абзац. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Той е последният. Последният абзац 

отпадна и вместо него е това. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не знам смисъла на това писмо. Това 

пожелателно ли е, първоначални нагласи ли са? Защото няма 

отговор с тези разтегливи фрази за време, а аз ще говоря за бройки и 

правни отношения. Два въпроса поставих и преди това нещо, което 

се предлага за гласуване. Кой ще сключва договори с тези експерти, 

които пак повтарям – те са същите от миналата година, и миналата 

година в договорите им имаше – целия масив от 10 хиляди да 

проверят. Това го има и в техните отчети. Дали са го правили или не, 

не знам. Но това са фактите. Първо, договорът.  

Второ, в това писмо няма бройката. Какво ще ми пише в 

отчета си, ако аз го наема или тоест възложа? Юридически език! За 

колко машини той е присъствал при инсталирането чрез 

инсталационната флашка, тестването и съответната му 

профилактика или не знам там техническите им истории, барабар с 

хеша му накрая. Няма я бройката! Бройката! Времето е нищо, 

бройките са важни. С бройките машини правим избори. Тъй че да се 

сложи отзад и бройките машини, на които те са присъствали. 

Тук изразявам известен скептицизъм. Днеска се проведе 

доверителното изграждане. Инсталационните флашки вече са в 

ръцете на изпълнителя ни. В склада вече има и машини за копиране 

на тези инсталационни флашки. Твърдя, че в момента вече процесът 

тече. Не знам с това писмо какво правим вече в момента. Ще играем 

пак след последствията, но хайде, като не можем голямото, по-добре 

малкото. Очевидно, както винаги! Казвам, че не съм против да 

наемем, напротив приветствам. И да си говорим с думички да 
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присъстват – навремето, без бройки е абсолютна димна завеса. Това 

е! 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, 

ще направя конкретно предложение по отношение на бройките си е 

известен риск да е нереалистично. Но все пак, ако има девет човека, 

които ще работят, и ако имаме сведение, че при предишните 

проверки от този тип е успявал един експерт да провери между 50 и 

70 устройства, тогава можем да решим, че те имат капацитет да 

направят 600 проверки. Да запишем това като минимален брой 

проверени машини в това писмо. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Нали записахме „всички“? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да 

добавим още едно изречение, в което да запишем: „Трябва да бъдат 

проверени не по-малко от 600 машини по време на цялата проверка“. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Доколкото разбрах, след 

прекъсването докладчикът предлага текст, с който иска да бъдат 

проверени всичките СУЕМГ, които ще бъдат използвани за 

предстоящите избори. Може би това имаше предвид и колегата 

Чаушев при изказването си. Аз също приемам да се сложи бройката 

с точност – какво значи „всичките“, бройката на машините, които ще 

бъдат използвани за изборите. Това е далече по-голяма – в пъти, 

от 600! 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колежке Ганчева, всички машини просто физически е невъзможно 

да бъдат проверени от девет души. Защо да поставяме условие, което 

е неизпълнимо? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Томов, не знам защо към 

мен се обръщате, но аз мисля, че и колегата докладчик, а и такива 

бяха дебатите, затова прекъснахме – и за проветряване, и в работен 

порядък, това бяха обсъжданията.  

Това не е ново за Централната избирателна комисия, че ще се 

осъществява контрол при инсталацията на всичките СУЕМГ за 
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предстоящите избори. Аз поне като член на Централната 

избирателна комисия, присъствайки на почти всички работни 

обсъждания, срещи и заседания на Централната избирателна 

комисия, а и докладчикът предложи такъв текст – всичките, не 

мисля, че Вашето предложение е да не са всичките, а да са 600. 

Тоест, взимате ново по същество по смисъла на чл. 27 от 

Правилника. Ако това е! Не знам защо към мен се обръщате! 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Просто 

изразих мнението си. Няма лошо това да се случи. Не виждам 

физическа възможност това да извършат девет души във времето, 

което е останало. При положение че над 200 са техниците, които 

завеждат… Не знам, кажете. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз знам защо говоря едно и също, но 

нещо не се схваща какво говоря. С тези девет човека от предните – 

те са същите, както казах, водихме безкрайни срещи и тъй нататък, 

но твърдя, че те самите си изготвиха график в рамките на два-три 

дена да обхванат целия масив от 9 хиляди машини. И го твърдя – те 

самите си изготвиха график, защото аз задавах същите въпроси, а 

Вие – може ли по  50 – 60  на ден, да се организирате?! Това го 

твърдя и има документи за това. И пак казвам: не разбирам защо 

трябва да стесня в момента тази бройка? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, 

аз оттеглям предложението си. 

Подлагам на гласуване предложението на докладчика. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 7 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 3 (Ерхан 

Чаушев, Севинч Солакова, Цветозар Томов).  

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Министерство на вътрешните работи, вх. № НС-04-02-142. С него ни 

уведомяват по отношение на изпратения списък за проверка на лица 

по писмо от „Сиела Норма“ АД, вх. № ЦИК-06-3, че е извършена 
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проверка, по която са установени данни за наличие на криминални 

прояви, мисля, на около 30-ина лица. Това е всъщност списъкът на 

„Сиела Норма“ за отговорниците по места, които присъстват в 

транспортния им план. Именно това са базите, където машините ще 

се товарят на камиони – отговорниците на места от „Сиела Норма“, 

те са някъде над 200 човека, като за тези лица, за които е установено 

наличие на криминални прояви предлагам да изпратим писмо на 

„Сиела Норма“, с което да посочим тези лица и да им укажем да ги 

заменят с други и да ни предоставят коригиран транспортен план. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Както винаги, в този доклад се смесиха 

три неща. Те наистина са три. Първо, транспортен план, който не е 

съгласуван с РИК. Това, едно. Не знам как да приема транспортен 

план, без да го съгласувам с РИК, на което твърдях и преди два-три 

дена. Нали, профилактично! 

Второ, вкарване на някакви си хора на „Сиела Норма“ АД в 

склада. 

Трето, някои хора, наречени координатори, в сянка, тоест в 

мъгла, както винаги остава, тези координатори по места телефони 

имат ли, кой с кого ще комуникира? Тези комуникатори по места с 

кого ще си общуват? Със СИК ли, с техниците си ли, с РИК ли? Не 

знам!  

И какво се иска сега аз да кажа? Примерно! Нали, примерно! 

Първо, логистиката по места с тези координатори не е съществена с 

участниците в процеса.  

Второ, транспортният план не е съгласуван с районните 

избирателни комисии, респективно графиците им за не знам какво 

си.  

Трето, ми се пробутва да си влизат там и да си излизат в 

склада на „Карго-партнер“. По кое да се произнеса, бе, колеги? 

Хайде, за яснота – от доклада! 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, само за уточнение. 

Първо, транспортният план преди два дни го изпратихме на всички 

районни избирателни комисии за съгласуване. Вече сме получили 

отговори от почти всички районни избирателни комисии. Очакваме 

още от няколко, така че ще бъде съгласуван. И тези хора, за които 

стана въпрос, те няма да влизат в склада на „Карго-партнер“, това са 

отговорниците при прехвърляне на машините от камионите на 

бусовете и за тях казват, че има установени лица. Предлагам пак да 

изпратим писмо на „Сиела“, с което да им укажем да ги заменят с 

други. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: При всяко някой трябва да си постави 

нещицата. Все пак разбрахме, че все още има районни избирателни 

комисии, които не са си съгласували този транспортен план. Това, 

едно. 

Второ, говореше се за координатори по места, но не беше 

ясно за какви точно координатори ставаше въпрос. Вече разбрахме, 

че тези са товаро-разтоварни работи, доколкото схванах. Евентуално 

да си координират тировете на паркингите по областите и пак не е 

ясно кой ще ги координира. Но нека да си ги координират, надявам 

се не с имейл адреси, все пак. Както са концепциите за външно. Все 

пак за уточнение, нали! Защото като смесваме думичките, 

обикновено става така, а после се казва – абе, ние нали така, или го 

правихме, или не знам какво си го правихме. И преди да започнем, 

туй нещо кога е качено във вътрешната мрежа?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Цял ден. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Цял ден ли стои? В крайна сметка трябва 

да знам кога ще се докладва ли? И затова си слушам устния доклад и 

реагирам на устен доклад, а не гоня колегите си, когато са решили да 

докладват я точно, я неточно.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

изказвания, колеги, има ли? 
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Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, други спешни доклади, които не търпят отлагане до 

понеделник? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Всичко е спешно. Така, като се каже, 

съм готова да отложа дори след изборите самите избори. 

Колеги, докладвам № ЦИк-99-51 от 24 март 2023 г. Получили 

сме писмо от „Виваком“. Докладвам Ви го, доколкото получихме от 

А1 и Yettel да се извърши проверка, анализ, да се предостави 

обобщена справка аз съпоставка на постъпилите оферти, тъй като 

имаме срок до 31 март 2023 г. Срокът за предоставяне на 

информацията на Централната избирателна комисия да бъде 14,00 ч. 

в понеделник. За сведение и запознаване Ви докладвах писмото. 

Във връзка с извършването на проверка на лицата, 

предложени от „Информационно обслужване“ АД за работа в 

Изчислителния пункт, в папка с моите инициали има една подпапка 

с наименование „Проверки ИО“. В тази папка са събрани всички 

относими документи. Това са постъпилите писма от 

„Информационно обслужване“ АД, изпратените от нас писма до 

ДАНС и до МВР писма с приложени списъци и искане за проверка, 

както и отговорите от МВР и от ДАНС. 

Докладвам ви последното писмо, което получихме днес от 

ДАНС в отговор на нашето искане за извършване на проверка от 

22 март 2023 г. на списък, който сме предоставили. В това писмо на 

ДАНС фигурират пет лица. Вече Ви докладвах за две лица, за които 

имахме данни от преди това постъпилите отговори, въз основа на 

извършената проверка. За целта ще Ви предложа да изпратим писмо 

до „Информационно обслужване“ АД да ги уведомим, че за тези 
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седем лица Централната избирателна комисия няма да осигури 

достъп до Изчислителния пункт. 

На следващо място, въз основа на така представената 

информация от извършената проверка не е приключила проверката 

само в ДАНС на списъка на отговорниците за изграждане на 

Изчислителния пункт. Имаме проверка на целия списък на 

операторите и на снабдителите. Ще Ви предложа да гласуваме 

писмо до главния секретар на Народното събрание и до началника 

на сектор „Охрана“ – НСО, с приложен списък – приложенията 

между другото също ги има вътре, към проектите на писма, с 

приложен списък на операторите и снабдителите. Те са в един общ 

списък, разделен на две. И списък на превозните средства на 

„Информационно обслужване“ АД.  

Всички тези проекти на писма можем да ги гласуваме, защото 

по тях проверката е приключила. Предлагам да ги гласуваме анблок, 

ако нямате нищо против. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. 

Има ли изказвания? Няма. 

Подлагам на гласуване анблок всички предложени писма. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по отношение на останалия 

проект на писмо до Главния секретар и до сектор „Охрана“ – НСО, 

относно списъка на „Информационно обслужване“ АД за 

изграждане на Изчислителния пункт, както и на основния състав на 

този изчислителен пункт, списъците са изпратени вчера с изх. 

№ НС-23-118 от 23 март 2023 г. Виждате приложен списък за достъп 

на експерти като приложение на Изчислителния пункт и втора 

страница на лица от основния екип. Отговор за извършена проверка, 

както Ви казах, имаме само от МВР. Очакваме отговора от ДАНС. 
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Имаме уверението, че ще се направи всичко възможно от ДАНС да 

получим тази вечер резултатите от проверката. Тъй като до този 

момент липсва такова писмо, най-вероятно ще се получи утре, може 

би до обяд. 

Предлагам Ви да гласуваме писмо до главния секретар на 

Народното събрание и до началника на сектор НСО за списъка на 

лицата, които ще изграждат Изчислителния пункт, както и от 

основния списък отговорни лица в този изчислителен пункт, като 

писмото до тях ще бъде изпратено след получаване на отговора от 

ДАНС и това ще бъде вече последната проверка, която ще е 

извършена. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тоест, 

да подготвим писмото сега. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Писмото е подготвено и е във 

вътрешната мрежа. Списъкът не е изготвен, но можем да го 

изготвим, защото го имаме в word като ще изчистим имената на 

тези, които… 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Аз предлагам  поправен проект на 

писмо № 6438 във връзка с организацията по обезпечаване на 

работата в изборните секции извън страната и постъпилото писмо от 

Министерството на външните работи със съответния входящ номер. 

Предлагам на колегите след запознаване да преминем към гласуване 

на това писмо до директора на ГД „Жандармерия, специални 

операции и борба с тероризма“ и до управителя на склада на „Карго- 

партнер“. 



 

69 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: С току-що гласуваното писмо 

предлагам да приемем текст на писмо до постоянния секретар на 

Министерството на външните работи във връзка с лицата, които 

липсват в този списък. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не 

виждам желание за изказвания. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам две преписки, за сведение са 

и двете. Едното е с вх. № НС-15-196 от 24 март 2023 г. – два въпроса 

от председателя на СИК във Варна. За сведение. Вторият въпрос – 

има малко положителен отговор, а именно ако някой е сгрешил с 

хартиена бюлетина има ли право втория път да гласува на машина.  

Също така докладвам за сведение приемо-предавателен 

протокол на устройство, предоставено на политическа партия за 

демонстрационни цели, вх. № НС-00-151 от 24 март 2023 г. Това – 

от мен. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, по точка втора имаме ли други доклади? Ако няма, имате ли 

по точка трета? 

Връщаме се на точка: Гласуване извън страната. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, моля да съгласувате 

писмо до постоянния секретар на Министерството на външните 

работи, с което им изпращаме информация за констатираните 

несъответствия в резултат на извършената проверка на списъка с 

предложения, които Министерството ни е направило, за да могат да 

отстранят своевременно не съответствията. Проектният № 6447, 

приложенията към него са два екселски файла. Ще ги видите в моята 

папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, ако няма други изказвания, режим на гласуване за 

изпращане на писмото до Министерството на външните работи. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

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

няма.  

Има ли някой, който има доклад по която и да е точка от 

дневния ред? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам доклад за международни 

наблюдатели. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, аз да Ви докладвам писмо, вх. № ЦИК-06-7/4 от 24 март 

2023 г. Писмото е от „Информационно обслужване“ АД и касае 

организацията и технологията на компютърната обработка на 

данните. Докладвам го за сведение в момента, за да се запознаем с 

него.  Иска се становище на ЦИК относно компютърната обработка. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам доклади в „Медийни пакети“, 

бързо ще ги докладвам, за да могат да вървят утре-вдругиден. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Всъщност щяхме да забравим една точка, която гласувахме – това е 

пета точка: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Имате думата, колега Димитров. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, господин 

Председателстващ. 

Коалиция от партии „Заедно“ и „Инвестор.бг“ са се 

договорили за ползване на медийния пакет на коалицията. Има 

предложен медиен план. Сумата, за която са се договорили, е 710 лв. 

Вх. № НС-24-135 от днешна дата. Предлагам да одобрим този 

договор, защото е налична сумата и имаме представен медиен план. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. 

Режим на гласуване – колеги, не виждам желание за 

изказвания. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Вх. № НС-24-137 – сключен 

договор между „Неутрална България“ и Фондация „Алфа 2018“. 

Стойността на договора е 30802,50 лв. Предлагам да одобрим този 

договор. Налична е сумата от пакета, както имаме и медиен план. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля, 

режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният ми доклад от тази 

точка е с вх. № НС-24-136, Телевизия „Алфа“ – Фондация „Алфа“, и 

коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“ са се договорили за медийни услуги 

на стойност 5400 лв. Сумата е налична, можем да отговорим 

положително на запитването, тъй като това още не е договор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля, 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В моята папка е разпределен 

докладът, който е от експертите от довереното изграждане. Той е от 

три-четири страници и изисква малко повече време, в момента го 

докладвам за сведение. В понеделник ще го обсъдим на следващото 

заседание. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. 

По точка трета. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Извинявайте, просто искам да 

докладвам, тъй като току-що пристигна становище във връзка с мои 

предходни доклади от днес, от вчера и от онзи ден. Пристигнало е от 

Министерството на външните работи от председателя на работна 

група „Избори“ господин Иван Кондов. В това становище по повод 

наши предходни писма, с които изразяваме загриженост по 

отношение на становището на българските общности, които 

очевидно изразяват несъгласие с установения в закона ред, по който 

се назначават съставите на секционните избирателни комисии извън 

страната и в страната, тъй като редът за двата вида комисии е един и 

същ, ни уведомяват, че организацията на избирателните секции в 

чужбина е процес, обусловен от много фактори. Един от тях, разбира 

се, е доброто взаимодействие между ДКП-тата и българските 

общности по места. Поради увеличения брой на изборните секции и 

тяхното географско разпределение Министерството на външните 

работи и представителите на ДКП-тата разчитат много на помощта 

на сънародниците ни в чужбина. Касае се за множество помещения 

за огромен брой хора, които се ангажират в тези секционни комисии. 

Обяснява се, че се разчита на доброволците за намирането на 

подходящи помещения, както и за предложения за членове на СИК.  
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Представителите на нашите общности според 

Министерството на външните работи, изразено в това становище, 

предвид тяхната ангажираност в процеса, остават с впечатление, че 

са им гарантирани места като членове на СИК. Във всички срещи 

между ръководителите на ДКП-тата и представителите на 

българските общности от страна на представителите на 

Министерството ясно е подчертавано, че предложенията за 

назначаването на СИК може да стане едва след като политическите 

партии предложат свои представители и само при наличие на 

незаети места въпреки това, след като завършат консултациите с 

политическите партии и след назначаването на представители. Част 

от доброволците остават разочаровани, че няма свободни места, на 

които да бъдат предложени от ДКП и от МВнР за назначение. 

Разбира се, това води до напрежение или отказ на предложените 

вече от общностите частни помещения, които вече са определени 

със заповеди на ръководителите на ДКП-тата.  

Съответно има проблеми с това, че останалите представители 

на общностите не приемат добре поименните предложения на 

политическите партии. Твърди се, че ДКП прави всичко възможно 

към настоящия момент, а и преди това, да преодолява напрежението. 

Предупреждават, че е възможно и съществува риск от замяна на 

адрес на секция, ако това е възможно.  

Допълнителен риск съществува и в държавите с 

разрешителен режим, където дори при намерен алтернативен адрес, 

сроковете за издаване на разрешение от приемащата държава не 

позволяват смяна на адреси. Счита се, поне това, което е изразено в 

становището, че основен проблем е късният етап, на който се 

назначават представителите на политически партии в СИК и 

изразяват препоръка да се търсят варианти, при които назначаването 

на партийни представители да стават на по-ранен етап.  

Въпреки всичко, правят всичко възможно Министерството на 

външните работи и ДКП-тата да гарантират успешното провеждане 

на изборния процес зад граница и изразяват висока оценка по 
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отношение на съдействието и взаимодействие с българските 

общности по места. Докладвам Ви го за сведение и запознаване.  

Само искам да вметна по отношение на предложението от 

страна на Министерството на външните работи за по-ранен етап на 

назначаване на секционните избирателни комисии, че Централната 

избирателна комисия формално и по разпоредбите на Изборния 

кодекс е длъжна да се съобрази с императивните срокове, разписани 

в чл. 10 от ИК.  

Там изрично е посочено, че до 7 дни преди изборния ден, в 

нашата ситуация включително и в утрешния ден могат да бъдат 

правени предложения за замени, назначаването на комисии става до 

5 дни преди изборния ден. Това е разпоредба на Изборния кодекс и в 

една такава ситуация Централната избирателна комисия няма как да 

търси варианти, при които да назначава в по-ранен етап съставите на 

секционните избирателни комисии извън страната по отношение на 

партийните предложения. 

Това докладвам сега за сведение и запознаване и се надявам, 

че в следващите дни Министерството на външните работи ще ни 

изпраща само добри новини по отношение обезпечаването на 

организационни-техническата част на изборите извън страната. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. 

ЕЛКА СТОЯНОВА:  Нямам друг доклад. За запознаване на 

колегите вх. № НС-04-01-47/8. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, прекъсвам заседанието за 10 минути. 

 

(След прекъсването.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Колеги, продължава заседанието на Централната избирателна 

комисия. В залата сме 10 човека, имаме кворум, а всъщност и съвсем 

малко работа. 
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Заповядайте, господин Войнов, с Вашата преписка. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

РИК – Хасково, вх. № НС-15-199. С него ни предоставят преписи от 

тяхно решение № 133, с което е заличена регистрацията на шест 

кандидати за народни представители от партия МИР. В сайта на 

РИК – Хасково, е видно, че девет кандидати са били първоначално 

регистрирани, тоест остават трима. Тъй като решението има 3-

дневен срок за обжалване, предлагам писмото да остане за сведение 

и номерата в рекламната бюлетина на кандидата ще останат 

неактивни.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

други предложения? Не. 

С този доклад изчерпваме дневния ред на днешното 

заседание. 

Насрочвам следващото заседание за 27 март 2023 г., 

понеделник, от 11,00 ч. Благодаря Ви. 

 

(Закрито в 20,03 ч.) 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Цветозар Томов 

        

   СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

 

 

Стенографи: 

Красимира Николова 

Нина Иванова 

Катя Бешева 


