
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 340 

 

На 27 март  2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно реда за предаване от 

СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с 

резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при 

произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. 

Докладва: Силвия Стойчева 

2. Проекти на решения относно регистрация на наблюдатели. 

Докладват: Силвия Стойчева и Йорданка Ганчева 

3. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева, Красимир Ципов 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Цветозар Томов, 

Емил Войнов, Силвия Стойчева, Йорданка Ганчева, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Красимир 

Ципов, Гергана Стоянова 

5. Гласуване извън страната. 

Докладва: Елка Стоянова 

6. Проект на решение относно изменение и допълнение на 

Решение № 1802-НС/20.03.2023 г. на ЦИК. 

Докладва: Елка Стоянова 

7. Проект на решение относно промяна в състава на РИК – 

Добрич. 
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Докладва: Цветозар Томов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Емил 

Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Димитър Димитров. 

 

Заседанието бе открито в 10,30 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Тринадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

Както знаете, заседанието беше насрочено за 11,00 ч., но 

свикването в 10,30 ч. се наложи поради следното обстоятелство. 

Обади ми се министърът на електронното управление във 

връзка с решението на Централната избирателна комисия днес да 

бъде предоставен достъп до изходния код на представителите на 

партиите и коалициите, които са били парламентарно представени в 

Четиридесет и осмото Народно събрание.  

Постави въпрос ще има ли представители на Централната 

избирателна комисия при предоставянето на достъп до изходния 

код, тъй като Министерството на електронното управление се явява 

трета страна по отношение на изходния код. Изрази мнение, че без 

представители на Централната избирателна комисия достъп до кода 

не може да бъде предоставен, а само до документацията. 

Тъй като всички представители, за които ЦИК е изпратила 

писмо, са в Министерството на електронното управление, се изчаква 
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решението на Централната избирателна комисия, така че моля за 

вашите становища. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Смятам, че е редно да има представители 

на Централната избирателна комисия при предоставянето на 

изходния код, тъй като така е записано и в Изборния кодекс: 

„Централната избирателна комисия предоставя достъп до изходния 

код, подпомагана от Министерството на електронното управление“, 

така че аз съм съгласен дори да съм един от тези, които да отидат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Реплика към господин Войнов. Ако е 

било редно, това е станало едва днес, на 27 март, и защо до този 

момент не е предложено участие на Централната избирателна 

комисия, и ако може да се каже, какво ще правят членовете на ЦИК? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания, или предложения? 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отново по думите. „Предоставяне“ на 

сорс код е едно, присъствие – друго. Сорс кодът, изработен от 

„Смартматик“ за тези избори, не беше предоставен от „Сиела 

Норма“ АД – нашият Изпълнител по договора. Това, което ни беше 

предоставено и изработено от трета страна, го предоставихме на 

Министерството на електронното управление, включително и на 

още две институции, които работят и по друга линия – да го 

проверяват и така нататък. И този сорс код се намира в ръцете на 

Министерството в момента.  

Не нам значението на присъствието на членове на ЦИК за 

предоставяне на нещо, което е в ръцете на Министерството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания? 

Госпожо Матева, заповядайте. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Смятам, че освен членове на ЦИК 

трябва да присъстват и двамата експерти, които ни консултират. 

Смятам, че поне двама членове на Централната избирателна комисия 

трябва да бъдат – освен господин Войнов, надявам се и друг да 

изрази желание, но и двамата експерти –       З.          М.    и        Г.    

Б., също. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други изказвания 

има ли? Предложения? 

Господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз също смятам, че трябва да има поне 

двама членове на ЦИК на тази среща. Ако няма втори желаещ, ще 

предложа себе си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други изказвания? 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: И аз мога да присъствам, ако няма 

друг желаещ. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Оттеглям си предложението, след като 

има желаещ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други изказвания 

има ли? 

Колеги, тъй като обаждането на министъра на електронното 

управление е предоставянето на достъпа до изходния код съгласно 

чл. 213б да се извърши в присъствие на представители на 

Централната избирателна комисия, подлагам на гласуване ЦИК да 

вземе решение предоставянето на достъпа до изходния код да се 

извърши в присъствие на членовете на Централната избирателна 

комисия – колегата Емил Войнов, и колегата Любомир Георгиев, и 

експертите, които подпомагат Централната избирателна комисия – 

доц. З.           М., и доц.           Г.            Б., за което, ако 

Централната избирателна комисия вземе такова решение, да бъдат 

своевременно уведомени за взетото решение, тъй като в момента не 

са в Централната избирателна комисия. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – 4 (Йорданка Ганчева, Ерхан Чаушев, Красимир 

Ципов, Севинч Солакова). 

Колеги, това предложение събра необходимото мнозинство и 

двамата експерти ще бъдат информирани. 

Заповядайте за отрицателен вот, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, гласувах „против“, защото 

считам, че ние изпратихме писмо на Министерството на 

електронното управление, ако не се лъжа, какъв е редът за 

предоставяне на това, което днес ще се предостави, още преди 

няколко дни. Лично аз не помня досега да е минавало на доклад през 

Централната избирателна комисия присъствието на членове на 

Централната избирателна комисия като условие да стане днес 

достъпът по чл. 213б. 

Считам за неудачно и не седи добре за органа – Централна 

избирателна комисия, ние да се свикваме на заседание по телефонни 

обаждания от изпълнителната власт, било и от министъра на 

електронното управление, още повече че днес заседанието на 

Централната избирателна комисия е насрочено за 11,00 ч. Това 

свикване по телефонно обаждане, считам, че е лишило от правото на 

глас някои колеги, които са преценили да присъстват на заседанието. 

Още повече не стана ясно какво точно ще правят членовете 

на Централната избирателна комисия, след като ние сме 

съдействали, дали сме необходимото, за да се осъществи това 

предоставяне. Или както преди, членове ще отиват, ще присъстват, а 

ние отпосле ще разбираме, че има някакви изменения без решение 

на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам изрично да бъде 

обърнато внимание на Министерството на електронното управление 
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от двамата колеги, които ще присъстват, че достъп до изходния код 

следва да бъде предоставен както на участниците по чл. 213б, така и 

на тези, регистрирани от ЦИК по чл. 213а. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И аз ще помоля тези, които 

присъстват, изрично да уточнят и като се върнат да информират 

Централната избирателна комисия кой в крайна сметка е 

предоставил кода, защото, разбрах, че Министерството и 

министърът се явяват трета страна? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението на госпожа Матева? 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: При гласуване предложението на 

госпожа Матева следва да бъде обективирано в писмо, което 

колегите, които ще присъстват, да занесат. 

Считам, че институциите си разменят официални писма, 

обективиращи решенията, а не телефонни обаждания и думи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други изказвания? 

Ще подложа на гласуване предложението на госпожа Матева, 

и ако бъде взето такова решение – допълнено може би, то да бъде 

обективирано в писмо, което колегите Георгиев и Войнов да 

предоставят на Министерството на електронното управление. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – 4 (Йорданка Ганчева, Ерхан Чаушев, Красимир 

Ципов, Севинч Солакова). 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, гласувах „против“, защото 

считам, че няма нужда от действия, имитиращи, че нещо се прави 

без нищо да се прави. Това вече е казано с писмо от Централната 
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избирателна комисия по доклад, мисля, че на колегата Георгиев, 

преди няколко дни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И аз гласувах „против“, защото това е 

поредният случай, в който се установява, че нито имаме ясна 

процедура за удостоверяването в смисъла, в който следва да бъде 

това удостоверяване, за да създаде доверие в машинното гласуване, 

нито имаме процедура, при която се предоставя достъп до 

документацията за сорс кода, нито се знае кой предоставя този сорс 

код. От днешното обсъждане стана ясно, че и Централната 

избирателна комисия не знае кой предоставя този сорс код, след 

като членовете на ЦИК, които уж предоставили по закон този 

достъп, се явяват само присъстващи лица. 

За съжаление, с гласуване „за“ в съгласие на телефонни 

обаждания, Централната избирателна комисия по никакъв начин не 

допринася за създаването на яснота по отношение на машинното 

гласуване и за съжаление, за създаване на доверие в този процес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието. 

Ще продължим в 11, 00 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Десет членове сме в залата – имаме кворум. 

Поради отпуск отсъства колегата Димитров. 

На днешното заседание на Централната избирателна комисия 

присъстват изборният анализатор – господин Ксавиер Нок, 

представител на Мисията на ОССЕ, и неговият асистент – господин 

И. Ц. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 
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1. Проект на решение относно реда за предаване от СИК на 

РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от 

гласуването и получаване на нов протокол в изборите на 2 април с 

докладчик госпожа Стойчева. 

2. Проекти на решения относно регистрация на наблюдатели 

с докладчици госпожа Стойчева и госпожа Ганчева. 

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

Матева. 

4. Доклади по административни преписки с докладчици: 

господин Войнов, госпожа Матева, господин Томов, госпожа 

Стойчева, Ганчева, господин Георгиев и госпожа Солакова. 

Моля за вашите предложения по дневния ред. 

Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да ме добавите в трета и 

четвърта точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова? 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля да ме добавите в „Доклади по 

административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Колеги, моля, режим на гласуване на дневния ред с 

направените допълнения. 

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

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРЕДАВАНЕ 

ОТ СИК НА РИК НА СГРЕШЕН ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ГЛАСУВАНЕТО И ПОЛУЧАВАНЕ НА НОВ ПРОТОКОЛ ПРИ 

ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали с 

проектен номер 1788 може да се запознаете с реда за предаване от 

СИК/ПСИК на РИК на сгрешен протокол с резултатите от 

гласуването и получаването на нов протокол при произвеждане на 

изборите за народни представители.  

Този ред е добре познат на всички районни избирателни 

комисии, както и на секционните избирателни комисии, на 

подвижните секционни избирателни комисии. Няма промени при 

осъществяването му, поради което и на посочените в проекта правни 

основания – именно чл. 57, ал. 1, т. 1.3 и чл. 274 от Изборния кодекс, 

предлагам Централната избирателна комисия да запази същия 

досегашен ред при процедиране и с връщане на сгрешен протокол.  

Все пак може би има нужда от няколко минути за 

запознаване с проекта на решение. 

Колеги, моля да го погледнете. Отразени са номерата на 

протоколите, приемо-предавателния протокол между СИК и РИК 

съобразно приетите изборни книжа за насрочените на 2 април 

2023 г. избори. 

Ако смятате, че нещо друго трябва да бъде отразено в 

проекта, моля да го кажете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение моля за вашите изказвания и предложения. Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1823-НС/27.03.2023 г. 

 

Преминаваме към втора точка: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление от 

Европейска асоциация за защита на човешките права в България с 

вх. № 17 от 24 март 2023 г. 

Сдружението е представлявано от Р.        Д. и се заявява 

искане за регистрация на сдружението за участие с наблюдатели в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи. 

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 

за регистрация като наблюдатели 5 лица за страната и 2 лица извън 

страната. 

От извършената проверка на тези лица се установява, че към 

датата на регистрацията шест лица отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс, а за едно са установени несъответствия. 

Предвид казаното и на посочените в проекта на решение 

правни основания предлагам Централната избирателна комисия да 

регистрира Европейска асоциация за защита на човешките права – 

България, за участие с наблюдатели в изборите за народни 

представители като българска неправителствена организация. 

Регистрира като наблюдатели за страната четирима 

упълномощени представители и извън страната двама 

упълномощени представители на Европейска асоциация за защита 

на човешките права – България. 

Съгласно приложения списък регистрираните наблюдатели 

да се впишат в публичния регистър и да им бъдат издадени 

удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

становища по проекта на решение или предложения по текста? 

Решението е с проектен номер 1791.  

Моля, режим на гласуване по така представения проект на 

решение относно регистрация на четири лица за страната и две 

извън страната. 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 
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Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1824-НС/27.03.2023 г. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка с вх. 

№ НС-04-01-8-12/24.03.2023 г. Докладвам преписката по молба на 

колегата Димитров, на когото е разпределена, но по обективни 

причини той отсъства от заседанието. С оглед предмета й ви 

докладвам, че от Бюрото за демократични институции и права на 

човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа са 

били уведомени, че господин Мишо Имамович ще бъде заменен от 

господин Яне Карески, а  господин Петер Йозев Марон ще бъде 

заменен от господин Мауно Манти Едвард Рантанен, както и че към 

списъка с международни наблюдатели от ОССЕ да се добавят лица 

от едно до шест, както са изброени в писмото, което ви докладвам. 

Предвид изложеното ви предлагам проект на решение, който 

е в папката с инициалите на колегата Димитров, с което да 

регистрираме като международни наблюдатели посочените лица, 

както са изброени, и да заличим двете лица, за които има данни, че 

ще бъдат заменени по молба на ОССЕ. 

Наблюдателите са 8 по искането за регистрация на 

наблюдатели по чл. 112, ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс, което е 

приложено към  писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1825-НС/27.03.2023 г. 
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Преминаваме към точка трета: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви призовка от 

Върховен административен съд с вх. № НС-08-244-3/24.03.2023 г. С 

писмо по електронната поща ни се изпраща призовка, с която се 

информира Централната избирателна комисия, че по адм. дело 

№ 3603 се призоваваме да се явим на 5 април от 11,00 ч. за 

разглеждане в открито заседание на дело с касатор „Демократична 

България – Обединение“. 

Колеги, това е делото, по което се разглеждат съвместните 

указания между Комисията за защита на личните данни и 

Централната избирателна комисия въз основа на акта на петчленен 

състав  на Върховния административен съд, с който беше отменено 

решението на тричленния състав. В момента ви го докладвам за 

сведение. 

Докладвам ви жалба от коалиция „Продължаваме промяната 

– Демократична България“, с вх. № НС-11-70/27.03.2023 г. Тя е 

срещу Решение № 1819-НС/24.03.2023 г. на Централната 

избирателна комисия. В момента се комплектува преписката и като 

бъде изготвена ще бъде внесена във Върховния административен 

съд. Докладвам го за сведение. 

Жалбата е срещу Решение № 1819-НС на ЦИК. Това е 

решението, с което обезсилваме Решение № 97 на РИК – 

Благоевград, и назначаваме съставите. Не мога да разбера защо не е 

качена. За пореден път обръщам внимание на деловодството всичко, 

което се разпределя, да се качва в папките на докладчиците. Може 

би е качена, но на друго място, което само те си знаят. 

Докладвам ви сигнал за купуване на гласове с вх. № НС-22-

225/25.03.2023 г., качен в днешна папка. Това е анонимен сигнал 

срещу две лица с посочени имена и доколкото се твърди за 

възможно купуване на гласове в град Силистра, ви предлагам да 

препратим този сигнал по компетентност до ОД на МВР – Силистра. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения във връзка с този сигнал – да се препрати по 

компетентност на ОД на МВР – Силистра? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 1 (Георги Баханов). 

Следващ докладчик – господин Ципов, заповядайте. 

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

224/25.02.2023 г. жалба с прикачен снимков материали от     Л.        

Ч., представител на сдружение „Аз обичам Пловдив“ относно 

нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс.  

Господин Чакъров ни сезира за следните нарушения: на бул. 

„Христо Ботев“ в град Пловдив между кръстовищата на същия с 

улиците „Найчо Цанов“ и „Авксенти Велешки“ има поставени 

агитационни материали на метална ограда на поземлен имот.  

Агитационните материали са на партиите „Български 

възход“, ЛЕВИЦАТА! и БСП, които са поставени извън 

определените със заповед под съответния номер на кмета на община 

Пловдив, което представлявало нарушение на чл. 183, ал. 3 от 

Изборния кодекс. 

В моя папка от днес ще видите изпратено писмо до РИК – 16, 

Пловдив, с копие до господин     Ч.     и моля за последващо 

одобрение. Нашият изходящ номер е НС-15-202/25.03.2023 г., с 

което сме изпратили по компетентност получената по електронна 

поща в Централната избирателна комисия жалба с цитирания от мен 

входящ номер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с точка четвърта: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-02-32/24.03.2023 г. от главния секретар на Народното събрание, 

с което ни информира, че предоставените за провеждане на 

брифинги фоайета ще бъдат използвани, а именно откъм Ларгото на 

сградата на „Александър I“. Ще бъдат използвани, за да бъдат 

изградени мобилни студиа на всички медии за периода, в който сме 

поискали с наше писмо – изх. № НС-02-28. Достъпът на медиите ще 

се осъществява през входа на сградата откъм Ларгото всеки ден от 

7,30 ч. до 19,30 ч., като след този час при необходимост ще се 

осъществява достъпа през входа откъм „Дондуков“. Докладвам го за 

сведение. 

Докладвам ви писмо, което колегата Войнов е докладвал в 

петък за сведение – вх. № НС-15-192/24.03.2023 г. Писмото е от РИК 

– Хасково, с което ни се изпраща копие от Решение № 133-НС на 

РИК – Хасково, от 24 март, с което въз основа на постъпили 

заявления и искания от кандидати, е взето решение и е заличена 

регистрацията на        Б.        В.          Б., регистрирана като кандидат 

под № 6 от листата на ПП МИР. 

Колеги, всички са от ПП МИР. 

Следващият заличен е          Г.             Й.               Д. под № 1 

от листата на ПП МИР;              Б.         И.                 В. под № 7 от 

листата на ПП МИР;             Н.              А.                 В. под № 3 от 

листата на ПП МИР;            М.           А.             В. под № 4 от листата 
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на ПП МИР и              Б.                   Д.         В. под № 5 от листата на 

ПП МИР. 

Колеги, предлагам ви да изпратим писмата, които се намират 

във вътрешната мрежа, в папката с моите инициали – едното до 

„Информационно обслужване“ АД, с което да укажем на 

„Информационно обслужване“ АД да заличи от кандидатските 

листи на ПП МИР посочените лица под съответните номера както от 

интернет страницата на ЦИК, така и от интернет страницата на 

Районната избирателна комисия, и писмо до „Сиела Норма“ АД, с 

което да ги информираме за това заличаване, да им укажем да 

заличат кандидатите от данните в електронната бюлетина, ако все 

още това е възможно и бутоните, отразяващи преференциите да не 

бъдат активни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като става дума за решение за 

заличаване на тези кандидати, може би с оглед на това – не знам по 

техно заявление ли е, нямам в момента пълната информация, но аз 

лично бих предложила да изчакаме да изтече срокът за обжалване 

дотолкова, доколкото, по-добре да присъстват, ако после има 

някакъв проблем и има промяна в решението на РИК. По-добре да 

присъстват в листите, включително в отпечатаните от областния 

управител, и да има отразяване, че са заличени, отколкото да не 

присъстват в самите листи, пак казвам, с оглед на това, че биха 

пострадали сериозни техни интереси и политически права. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, при доклада си казах, че в 

мотивите на решението на Районната избирателна комисия е 

посочено, че самите кандидати са подали искания да бъдат заличени 

от листата на политическата партия. При това положение аз не 

виждам кой има правен интерес изобщо да обжалва това решение. 
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Отделно от това, досега в практиката ни при предходните 

четири избора, които сме организирали, винаги, когато е вземане 

решение за заличаване на кандидати от кандидатска листа, ние сме 

информирали и „Информационно обслужване“ АД, и „Сиела Норма“ 

АД да бъдат заличени кандидатите, без да чакаме влизане в сила на 

решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз с гласуването ще изразя 

становището си. Дори в ЦИК имаме сигнали, че имаме регистрирани 

кандидати, които твърдят, че не са подписвали заявление и 

декларация, така че не бих се учудила да има някакъв проблем. Пак 

казвам, днес изтича срокът за обжалване на решението – въпрос на 

един ден е, да изчакаме, за да няма проблем с осигуряването на 

възможност да не бъдат засегнати законни интереси и политически 

права на тези кандидати. 

В бюлетината за 24-ти район неслучайно до последно остана 

независимият кандидат, доколкото изчакахме влизане в сила на 

решението, а дотогава бяха отпечатани бюлетините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Пък аз ще се върна във физическия свят. 

Освен правните норми, първо, няма бутони в машината, има 

тъчскрийн, въз основа на което се натиска тъчскрийна, задейства се 

един софтуер, който преминава през едни изпълнителни файлове и в 

крайна сметка дава един резултат, първо, през принтера, после през 

флашката. Това е процесът. 

Проблемът е, че всичкото това вече е програмирано, вече има 

наличен софтуер. Този софтуер уж е удостоверен. Не знам как е 

удостоверен, но изглежда удостоверен. С това искане ние по 

същество променяме определен тип софтуер. 

По същество. Не знам как ще го направи „Сиела Норма“ АД, 

но тя сама нищо не може да направи. Очевидно, има някакви 
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поредни експерти от „Смартматик“. Само че проблемът е друг – тези 

бърникания, минавам в по-груб език, тези бърникания пак остават 

извън контрол. Да. Не знам, когато се бърника определен тип 

софтуер, как стои въпросът с инсталационните флашки? Това не 

знам. Нови ли, стари ли? Не знам. 

Така че, поне да ми дадат отговор това нещо ще стане ли и 

кой го е направил, и да ми върнат обратен отговор в крайна сметка в 

този резерват горе-долу да знаем кой какво върши. Нищо, че ни 

притискат сроковете. Поне за яснота на ЦИК кой какво върши в този 

склад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, досега винаги сме писали във 

връзка с такива писма „бутоните за активиране на гласуването с 

преференции“ да не бъдат активни. Сега приемам да добавим към 

писмото за „Сиела Норма“ АД да ни информират как ще бъде 

извършена тази възможност да не са активни бутоните и кой ще го 

извърши, нали така? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

изказвания и предложения?  

Подлагам на гласуване предложението на докладчика. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 4 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч 

Солакова). 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, гласувах „против“ 

и не разбирам как така Централната избирателна комисия не отчита 

възможността днес, последният ден, да се получи жалба срещу 

решение на Районната избирателна комисия? Незнайно защо, ако 

проследим във времето, последните дни, ще излезе, че ние преди 

изтичане на 7-дневния срок изпратихме писмо на „Сиела Норма“ АД 
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с кандидатските листи. Тогава стои въпросът: защо не изчакахме 

последния ден? 

И след това, веднага с постановяването и приемането на 

решение на Районната избирателна комисия уведомяваме „Сиела 

Норма“ АД да предприеме каквито и да са действия, при положение 

че всички знаем, възможно е в срока за обжалване да постъпи жалба 

от тези лица, чиято регистрация е заличена. 

Просто не разбирам упорството на ЦИК да не спази 

елементарни правила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-04-02-123/22.03.2023 г., постъпило по електронна поща. Това е 

писмо от Министерството на вътрешните работи, СДВР Седмо РУ. 

С него по досъдебно производство № 3382, по прокурорска преписка 

39656/2023 г. се изисква от ЦИК информация дали лицето Д.       В. 

Г.    с посочено ЕГН е включено в избирателните листи като 

кандидат за народен представител за изборите на 2 април. 

От извършената справка в звено „Регистри“ се установява, че 

лицето е кандидат за изборите на 2 април, регистрирано в  РИК 26 – 

София-област, с Решение № 32-НС и е кандидат от коалиция 

ЛЕВИЦАТА! 

Предлагам да изпратим отговор с това съдържание на СДВР, 

Седмо РУ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Томов, заповядайте. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви две 

писма с вх. №№ НС-04-02-146 и НС-04-02-147, които са качени във 

вътрешната мрежа в папка с мои инициали от днешна дата. 

Това са писма, които бяха изпратени от Централната 

избирателна комисия до директора на ГД „Жандармерия“. Едното от 

тях е с копие до директора на „Карго-партнер“.  

Едното писмо е за това да бъде допуснато внасянето от 

Министерството на външните работи в склада на „Карго-партнер“ на 

два броя лаптопа, а другото е за допускането на автомобил, 

предназначен да участва в транспортирането на машините за 

гласуване, което всъщност беше организирано в съботния ден. 

По повод необходимостта да се използва този автомобил и 

тези компютри при извършването на тази работа, в събота членовете 

на Централната избирателна комисия бяха потърсени по телефона за 

съгласие. Докладвам двете писма за последващо одобрение от 

Комисията. 

Предлагам анблок да ги гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писма с 

изх. № НС-04-02-146 и изх. № НС-04-02-147 – и двете от 25 март, 

моля за последващо одобрение. 

Колеги, бях подложила на гласуване по доклада на господин 

Томов за последващо одобрение писма с изх. №№ НС-04-02-146 и 

НС-04-02-147/25.03.2023 г. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, както вече казах, в папка с 

моите инициали може да се запознаете с отговора на РИК – Хасково, 
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от проведено заседание на 24 март във връзка с постъпил сигнал от 

Апостол Григоров в Централната избирателна комисия. 

Приложен е протоколът от заседанието на РИК – Хасково. 

Обсъжданият сигнал е в т. 17 от протокола. Докладвам го за 

запознаване и за сведение на Комисията. 

Също така с вх. № НС-22-201-1/24.03.2023 г. е получено и 

становище от заместник-председателите на РИК – 13, Пазарджик 

относно изпратен от Централната избирателна комисия сигнал – 

също за запознаване и за сведение, което е в папката с мои 

инициали. 

Получили сме с вх. № НС-15-200/24.03.2023 г. преписка от 

РИК – Враца, която е във връзка с изпратен по компетентност сигнал 

от Централната избирателна комисия, сигнал от гражданин, по който 

Районната избирателна комисия се е произнесла с отхвърлително 

решение. Докладвам за сведение на Комисията. 

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-05-38-

1/24.03.2023 г. по повод изпратено писмо от страна на Централната 

избирателна комисия относно достъп на председателите на 

районните избирателни комисии чрез осигуряване на персонален 

код до помещенията, в които се съхраняват хартиени бюлетини и 

затова, че такъв не е предвиден в Изборния кодекс, нито в Решение 

№ 1644-НС/13.02.2023 г. на ЦИК, е получена информация от 

областния управител на област Видин, за това че е прекратен 

предоставеният достъп на председателя на РИК – Видин, чрез 

персонален код до помещенията, в които се съхраняват бюлетините 

за гласуване в предстоящите парламентарни избори. Докладвам го за 

сведение на Комисията и с адресат Деловодството, за да бъде 

класиран този отговор от страна на областния управител в 

съответния класьор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка – госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, започнах да пиша отговора 

на писмото, но не успявам – получено е днес искане от РИК – Стара 
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Загора, затова само ще ви го докладвам за запознаване в момента. 

Става дума за сътрудниците в изборния ден и при подготовката на 

документите за предаване в ЦИК с вх. № НС-15-205/27.03.2023 г. 

Постъпило е писмо с вх. № НС-15-203/25.03.2023 г. от РИК – 

Благоевград, с искане да дадем разрешение за предаване на 

секционните избирателни комисии на по-малък брой бюлетини. 

Посочили са секциите в община Благоевград, 121, 129 и 137 секция. 

Знаете, това обстоятелство за вписани голям брой избиратели – ние 

сме запознати и сме взели това предвид при заявяване на броя на 

хартиените бюлетини за отпечатване от Печатницата на БНБ. 

Колегите са посочили своите мотиви. Искат на тези три 

секции да бъдат предоставени по 500 бюлетини, останалите да се 

съхраняват в общинската администрация. В случай на 

необходимост, всички знаем, има ред за предоставяне на 

допълнителен брой бюлетини в рамките на изборния ден, така че 

няма да се създаде риск за избирателите, ако се явят в изборната 

секция, да не могат да гласуват, ако пожелаят да гласуват с хартиени 

бюлетини.  

Предлагам ви в отговор на тяхното писмо да изразим 

становище, че подкрепяме решението на Районната избирателна 

комисия относно броя на бюлетините за посочените в писмото им 

секции. 

Предлагам писмото до РИК – Благоевград, да бъде с копие до 

областния управител. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

с проектен номер 6458 имате ли изказвания, или предложения? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 
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Следващ докладчик – господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, връщам на доклад вх. № НС-

22-193/22.03.2023 г. Въпрос, поставен от            В.                 Д., 

получен по имейл, на колко реда на екранните версии за 

Деветнадесети МИР – Русенски, ще бъдат разположени партиите и 

коалициите на машинната бюлетина поради обстоятелството, че 

желае да направи обучение на майка си, която е на 80 години. 

В моя папка от днес ще видите проект на отговор до лицето 

относно поставения от него въпрос, а именно, че на екранната визия 

на бюлетините за машинно гласуване се предвижда на първата 

страница да има разположени 15 реда с партии и коалиции, на 

втората страница – 7, включително „Не подкрепям никого“ или 8, 

където има регистрирани кандидати за независими народни 

представители. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Ципов, 

моля да продължите със следващия си доклад само за справка във 

връзка с това писмо. 

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

229/27.03.2023 г. – въпрос, поставен ни по имейл, относно 

упражняване правото на глас в предстоящите парламентарни избори. 

Изпратила ни го е Б.           Ц., която ни уведомява, че по настоящ 

адрес мястото й за гласуване е в Двадесет и трети изборен район – 

София, но преди две седмици е подала заявление за гласуване в 

чужбина, тъй като е имала планове за пътуване, което обаче се е 

отложило. 

Въпросът е, че въпреки подаденото заявление за гласуване 

извън страната, възможно ли е да подаде гласа си в Двадесет и трети 

Изборен район – София. 

Уважаеми колеги, поставеният въпрос има отговор в 

рубриката „Въпроси и отговори“ на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия. Докладвам за сведение. 

Докладвам ви също така и вх. № НС-15-204/27.03.2023 г. 

Изпратеният до нас документ от             Р.         А. е наименуван 
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„жалба“, с което изразява възмущението си от бездушието на Главна 

дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“ в 

община Добрич, както и от липсата на активност от страна на 

председателя на РИК – Добрич, във връзка с необходимостта да 

бъдат актуализирани списъците за предстоящите избори.  

Лицето пише в своето писмо, че е подало заявление за 

дерегистрация на лицето            Е.                  Я., която повече от 

5 години не живее на нейния адрес. Получила е отказ както от 

Главна дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на 

населението“ – Добрич, така и от председателя на РИК – Добрич, 

тъй като това не било в компетентността на районната избирателна 

комисия. Поради тази причина той изпраща своята жалба до 

Централната избирателна комисия. 

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до кмета на 

община Добрич, с което му изпращаме по компетентност копие от 

нашия вх. номер за реализиране на правомощията му по чл. 92, ал. 3 

от Закона за гражданската регистрация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Следващ докладчик – госпожа Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам ви постъпил в 

Централната избирателна комисия с вх. № НС-23-130/27.03.2023 г. 

добавък към застрахователната полица за застраховане на машините 

за гласуване във връзка с наше писмо, с което ги уведомихме, че 

17 комплекта машини с инсталиран демонстрационен софтуер са 

изнесени от склада, където се съхраняват. Докладвам ви го за 
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сведение и когато пристигна в оригинал, добавъкът ще бъде 

класиран при досието на договора за застраховане. 

Докладвам ви – в папката на колегата Георгиев, писмо с вх. 

№ НС-23-127/25.03.2023 г. Това е писмото от ДАНС, с което ни е 

върнат резултат от проверката на изпратен списък с експерти от 

„Информационно обслужване“ АД към Изчислителния пункт на 

ЦИК.  

Припомням, че на наше заседание, проведено на 24 март, 

беше гласувано да бъде изпратено писмото незабавно след 

получаване на тази информация, като резултат от проверката. В 

писмото е посочено, че не е установено наличие на информация, 

която препятства достъпа на тези лица, така че същото вече е 

изпратено, за да бъде предоставен съответният достъп на лицата от 

„Информационно обслужване“ АД. Докладвам за сведение. 

Докладвам и писмо, което също е в папката на колегата 

Георгиев, също от ДАНС – вх. № НС-23-123-1. С това писмо ДАНС 

ни уведомява, че са извършили корекция на свое предходно 

становище относно проверка на списък с лица – посочени са 

входящите номера на нашите писма. Това са лицата, които са 

представени от Министерството на външните работи, за 

предоставяне на достъп в склада във връзка с подготовката на 

машините за гласуване в секциите извън страната. Корекцията се 

състои в това, че едно от посочените лица с предходно писмо, на 

което беше отказано достъп, в корекцията същото лице отсъства, 

тоест от тази справка лицата бяха две по предходен вх. № НС-23-

123. С корекцията е останало само едно лице, за което ДАНС дава 

данни, че не следва да му бъде осигуряван достъп. 

В тази връзка предлагам да изпратим писмо до ГД 

„Жандармерия“, „Карго-партнер“ с копие до Външно министерство 

аналогично на предходно изпратеното писмо до ГД „Жандармерия“, 

до „Карго-партнер“, копие до господин Иван Кондов и господин 

Калин Анастасов – Министерството на външните работи, във връзка 
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с уведомяването, че на лицето, което е отпаднало от писмото на 

ДАНС, да бъде осигурен достъп. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

Определям за кратко господин Томов да води заседанието. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Може ли да уточним от коя дата ще 

бъде осигурен достъп на лицето от Външно министерство и за 

какво? Защото, доколкото на мен ми е известно, те трябва да са 

приключили с дейностите в склада. 

Аз предлагам, докато не се извърши проверка, да не 

изпращаме писмо, защото въпросът е сериозен. Става дума за 

корекция в становището на Държавна агенция „Национална 

сигурност“ и в този смисъл не бих подкрепила да се изпрати писмо 

без да се посочва срок, след изтичането на който или в който да бъде 

предоставен такъв достъп на едно лице. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Приемам тази справка да бъде 

допълнена. Следва да я синхронизирам с колегата, на чийто доклад е 

разпределена и в следобедната част на заседанието ще върна доклада 

по тази дошла корекция, за да прецизираме какви действия ще или 

няма да предприемаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието за 10 минути за проветряване. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

 

Продължаваме с доклади в точка пета: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка от днес са ми 

докладите в тази точка.  
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Първо, да ви кажа, че в следобедната част на заседанието ще 

докладвам проект на решение за извършване на промени по 

постъпили заявления за замени на членове на секционни комисии, 

назначени с наше Решение № 1802, както и с предложението на 

Министерството на външните работи за попълването на съставите на 

секционните избирателни комисии извън страната по отношение на 

онези места, които не са били попълнени от парламентарно 

представените в Четиридесет и осмото Народно събрание партии. 

Докладвам ви няколко писма, които са пристигнали във връзка 

с гласуването извън страната: вх. № НС-04-01-47-8, което е писмо от 

Външно министерство, в което изразяват становището си по 

отношение на евентуалните проблеми, които биха възникнали по 

места с оглед нежеланието на местните общности да участват в 

СИК-ове, в случай че техните предложения не бъдат използвани 

като база данни за назначаване съставите на секционните 

избирателни комисии. Докладвам ви го в петък за сведение и 

запознаване. 

Докладвам ви писмо с вх. № НС-04-01-47-9/24.03.2023 г., в 

което Министерството на външните работи ни уведомява за няколко 

риска отново във връзка с работата им по места с представителите на 

местните общности във връзка с предоставянето на помещения в 

деня на изборите и отделно посочват няколко места, в които е 

възможно ранно освобождаване на изборно помещение с оглед това, 

че в Република Турция няколко места в понеделник сутринта ще 

трябва да освободят рано секциите, тъй като повечето от тях са в 

училища и общински помещения и започва учебен или работен 

процес. В Република Гърция би имало затруднение по отношение на 

3 секционни комисии, които се помещават в общински помещения и 

те също трябва да бъдат освободени своевременно в понеделник, тъй 

като няма да има възможност да се преместват на друго място. 

Изпратен е списък, който, предлагам Централната избирателна 

комисия да има предвид при обработването на материалите при 

приемането на книжата в изборната нощ. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще се произнасяме ли? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В момента няма за какво да се 

произнесем. Информират ни евентуално за места, в които на 3-и 

след изборите трябва да бъдат освободени своевременно 

помещенията. Казах да го имаме предвид в нощта на изборите. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, няма да го имам предвид. Това трябва 

да го знаят тези оператори от Държавната агенция „Национална 

сигурност“ и да си дадат червени точки, зелени точки и така  

нататък, както го обсъждахме на заседанието тук, когато говорих за 

план А и план Б, помните ли? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Аз съм съгласна с предложението на 

колегата Чаушев този списък, ако Комисията не възразява, да бъде 

предоставен в нощта на изборите на отговорника на ВКП, който да 

предупреди операторите те също да разполагат с информация за тези 

секции и да бъдат обработвани приоритетно. 

Това е по писмо с вх. № НС-04-01-47-9, където е приложен 

списък на такива секции. 

Моля за протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това е една от най-тежките истории в 

нощта на изборите, а именно след подаване на документи, в един 

момент поради една или друга причина при обработката в центъра 

на ЦИК кореспонденцията се забавя и в един момент към 06,00 ч. – 

07,00 ч. въпросните институции в чуждите държави започват да 

гонят представители на секционните избирателни комисии. Тъй като 

вече сме информирани, че има риск за определен брой секции в 

различни държави, както беше докладвано, добре е да вземем 

превантивни, предварителни мерки и операторите във въпросния 

център да си знаят предварително, че поне за тези ще ги обработват 

с приоритет. Няма как да допуснем в нощта след изборите да гонят 

секционни комисии, а после документите да хвърчат я към ДКП, я 

машините незнайно къде остават, я в чужди помещения тези 
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машини, флашки и други такива да се чудим какво да ги правим по 

план Б. 

Предлагам това да се изпрати на ДАНС, за да си инструктират 

техниците, тези секции, за които ни уведомява Външно 

министерство, да се обслужват приоритетно. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В следобедната част на заседанието ще ви 

предложа проект на писмо. Не възразявам срещу направеното 

предложение, така че този доклад го оставям за по-късно и ще бъде 

докладван отново. 

Докладвам вх. № НС-22-220/24.03.2023 г. – запитване от 

госпожа, която е била предложена за член на СИК, но не се намира. 

Извършена е справка и се установява, че тя е предложена, след като 

са извършени назначенията с Решение № 1802, така че ще фигурира 

в следващото решение, за което вече ви уведомих, че ще предложа 

проект в следобедната част на заседанието, така че госпожата ще 

може да извърши справка и в публикуваните файлове, и ако има 

претенции, ще може да се обръща към парламентарно предложилата 

я партия, а не към Централната избирателна комисия. 

Докладвам писмо от лице, което заявява, че не може да 

участва в изборите на 2 април, тъй като вече е назначено, но се 

оказва, че не може да бъде освободен от работа. Извършена е 

справка и е установено, че за това лице има подадено предложение 

за замяна, което също ще бъде отразено в решението. 

Докладвам вх. № НС-23-129/26.03.2023 г., именувано е 

„жалба“, но представлява писмо, с което една дама възразява срещу 

участието на лице, назначено за участник в секционна избирателна 

комисия извън страната. Твърди, че това лице нямал право да бъде в 

такава комисия, и изнася данни от миналото на лицето. Извършила 

съм справка – лицето фигурира в секционна избирателна комисия. 

Също така е направена справка и с Изборния кодекс, където чл. 110, 

относно изискванията и ограниченията, които се поставят по 

отношение на кандидатите за членове на секционни избирателни 

комисии, има изрични разпоредби, уредени в чл. 95 и чл. 96 от 
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Изборния кодекс. Видно от изложеното, лицето не попада в 

категорията на онези ограничения, които пречат то да бъде член на 

секционна избирателна комисия, поради което го докладвам за 

сведение и за запознаване – вх. № НС-23-129. 

Докладвам вх. № НС-04-01-47-6 – писмо от Министерството 

на външните работи, по отношение на лице, което е уведомило, че 

не може да участва в изборите на 2 април. Извършена е справка. Има 

подадено заявление за оттеглянето му от състава на тази секционна 

комисия, така че това е взето предвид и ще влезе в решението, което 

ще предложа в следобедната част на заседанието. 

Докладвам вх. № НС-22-222/24.03.2023 г. – писмо, от 

български гражданин, който живее в Антверпен, който казва, че в 

една от секционните комисии според него е недопустимо в една 

секция трима да са от една и съща политическа партия и защо сме 

допуснали така. Извършена е справка въз основа на твърдението на 

лицето и предложенията, за които той изнася това твърдение, са от 

квотите на различни парламентарно представени партии. Докладвам 

го за сведение и запознаване. 

Докладвам писмо от българска гражданка, на която е било 

отговорено във връзка с нейно запитване за това, че си е подала 

заявление за гласуване извън страната, но пък щяла да бъде в 

България. Тъй като това е въпрос, който попада в кръга от рубриката 

„Въпроси и отговори“, публикувани на сайта на Централната 

избирателна комисия и госпожата е получила изричен отговор. В 

отговор на отговора, който е получила, тя твърди, че това, което е 

публикувано на сайта на ЦИК е неактуална информация и че не 

можела да се справи с приложението от телефона си. Извършена е 

справка, предполагам, че работейки през телефона си, госпожата 

попада на архив на изборни книжа – посочила е изборна книга от 

предходни избори. Изборната книга, която се ползва за настоящите 

избори, е с правилните реквизити и актуални дати, така че ви го 

докладвам за сведение и запознаване – вх. № НС-22-210-1. Може да 

го намерите в папката ми от 24 март 2023 г. 
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Вх. № НС-22-220/24.03.2023 г. е относно госпожата, която е 

попитала защо не е одобрена от ЦИК за участник в секционна 

избирателна комисия. Всъщност госпожата е подала, след като сме 

издали Решение № 1802 и фигурира в новите предложения на една 

от парламентарно представените политически партии, така че тя ще 

фигурира в решението, което ще излезе днес. Към него има 

приложен списък затова не съм предложила изричен отговор. Така 

или иначе ще има отговор със самото решение на Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, специално по това може би е 

добре, независимо че не поощрявам отговорите на всеки въпрос до 

Централната избирателна комисия, но за да пресечем всякакви 

опити, че ЦИК отхвърля предложения, направени за членове на 

секционни избирателни комисии, без да е ясно за какво, предлагам 

да отговорим на това лице, че предложението за нейното 

назначаване е постъпило на еди-коя си дата, тоест след приемане на 

решението от 20 март на Централната избирателна комисия, поради 

което предложението за нейното назначаване ще бъде разгледано 

при постановяване или при приемане на следващото решение на 

ЦИК.  

По отношение на 210 предлагам, след като има ред да се 

отговаря от администрацията на Централната избирателна комисия, 

отговорите на отговорите също да не се докладват в залата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, няма такъв 

ред – да отговаря администрацията! Виждам, че е адресирано до 

господин Цачев, но такъв ред в Централната избирателна комисия 

няма – да отговаря администрацията, поне на мен не ми е известно 

някой да е разпоредил администрацията да отговаря на запитвания. 

Запитванията получават своя отговор с писмо от Централната 

избирателна комисия. Такъв е редът! 
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Понеже се докладват едновременно няколко писма, 

предложението на госпожа Солакова е във връзка с вх. № НС-22-

220. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Ако не възразява Централната 

избирателна комисия, да вземем протоколно решение за изпращане 

на писмо в смисъла, който госпожа Солакова предложи и да бъде 

гласувано. Ще подготвя писмото и ще ви го предоставя за подпис. 

Ще бъде отговорено, че е постъпило предложение за назначаване в 

секционната избирателна комисия на еди-коя си дата и че това 

предложение ще бъде взето предвид и тя ще фигурира в следващото 

решение на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще помоля 

по вх. № НС-22-220 и по предходното писмо с вх. № НС-04-01-47-9 

имаше предложение да има отговори – едното е във връзка с 

писмото на Министерството на външните работи.  

Нека да се изготвят проектите на отговори и в началото на 

следобедното заседание, освен ако няма изключителна спешност, да 

можем да ги видим и да ги гласуваме. 

Госпожо Стоянова, ще Ви помоля проектите да са готови в 

следобедната част. 

По вх. № НС-22-210-1 или е техническа грешка – „избори 

 2 октомври 2023 г.“ 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Няма техническа грешка – това докладвах 

преди малко. Извършила съм справка, на нашия сайт грешка няма, 

така че го докладвам само за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

продължете с Вашите доклади. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви вх. № НС-22-

216/24.03.2023 г. Може да го погледнете в папка от 24 март. Това е 

запитване от българска гражданка, която пита, след като бъдещият й 

съпруг е с регистрация в Мездра, а по време на изборите ще са в 

София… 
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Колеги, извинявам се, това не е за този раздел, ще го 

докладвам в Административни преписки. 

Докладвам постъпили предложения за замени в съставите в 

СИК извън страната с вх. №№ НС-10-25-4; НС-10-30-9, които също 

са приложени към съответните преписки. Има ги в папките в 

гласуване извън страната „49 Народно събрание, състави СИК“ и те 

ще бъдат взети предвид и отразени в решението, което ще докладвам 

следобед. 

Сега докладвам нещо по същество. Пристигнало е писмо от 

Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-23-3, което е 

в папката ми от 24 март 2023 г., с което се поставя запитване по 

отношение на удостоверенията по чл. 263, които се издават от 

ръководителите на ДКП-та.  

Питането е по отношение на удостоверенията, издадени преди 

издаването на наше Решение № 1811-НС/22.03.2023 г., с които се 

утвърждават Методическите указания по прилагане на Изборния 

кодекс за секционните избирателни комисии извън страната, и 

запитването е по отношение на реквизит на снимка. Тъй като в 

Методическите указания е записано, че следва да съдържат тези 

удостоверения – сканирана снимка на избирателя, има издадени 

няколко удостоверения преди излизането на това решение, на което 

снимката е залепена и е с печат на съответното дипломатическо или 

консулско представителство, което го е издало, задава се въпрос 

дали биха могли да бъдат ползвани тези удостоверения, издадени от 

ръководителите на ДКП, при положение че снимката е залепена 

върху тях и е с печата на съответното ДКП. 

Подготвила съм проект на отговор, който може да видите в 

днешната ми папка. Моля да го погледнете и ако сте съгласни в този 

смисъл да им бъде отговорено, да го подложим на гласуване, ако не 

– приемам всякакви предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с проекта на отговор? 

Има ли предложения? 
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Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

(Любомир Георгиев). 

Връщаме се в точка четвърта с доклада на колегата Ципов, 

който отложихме. 

Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, моля да се запознаете с 

изготвения проект на отговор по имейл до Велизар Димитров във 

връзка с въпроса, който ни постави с проектен номер 6463. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на отговор имате ли изказвания? Има ли предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Господин Войнов, заповядайте с Вашия доклад в точка втора. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с инсталацията 

на машините за гласуване, която трябва да започне за машините в 

страната, предлагам да вземем протоколно решение да предадем на 

Изпълнителя „Сиела Норма“ АД 9366 комплекта смарткарти и 19100 

флаш памети, като картите и флашките да бъдат предадени с 

приемо-предавателен протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като става дума за инсталирането, 

нямаше ли да има решение на ЦИК, няма ли решение на ЦИК 

относно извършването на контрол при това инсталиране в склада, 

защото говорим, че това е един от най-важните етапи?! 
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Току-що разбрахме, че нямаме яснота по отношение на 

екранната бюлетина, да е утвърждавана от ЦИК.  

Аз лично ще гласувам против, но бих предпочела и 

Централната избирателна комисия да подходи сериозно към този 

въпрос, не просто че има искане от Изпълнителя да предостави 

комплектите карти. Нека да направим необходимото, от една страна, 

за гарантиране на съдържанието на екранната бюлетина, от друга 

страна, за гарантиране поне донякъде на сигурността в машинното 

гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания? 

По предложението на господин Войнов аз бих го допълнила: 

Изпълнителят по Договор № 4 да ни уведоми по какъв ред ще 

извършва проверката на валидността на смарткартите и в случай че 

някоя от тях е повредена, да бъде уведомена Централната 

избирателна комисия, както и да ни информират кога започва 

инсталирането на машините с оглед изпратеното писмо в петък до 

господин Демерджиев – какви дейности точно ще извършват 

експертите, дейности, свързани с инсталацията на машините. В този 

смисъл да бъде допълнено писмото до „Сиела Норма“ АД. 

Има ли други предложения? 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това, което направи председателят в 

момента като предложение, е много добро, но на мен би ми се 

искало ЦИК да бъде с още по-категорично становище по въпроса с 

уведомяването за инсталирането и да каже, че инсталирането следва 

да започне след уведомление от Централната избирателна комисия 

въз основа на получената информация от тях. 

В същото време по писмото, което изпратихме до господин 

Демерджиев, за експертите от междуведомствената работна група, 

би следвало да има напомнително такова за спешно предоставяне на 

информацията, която сме поискали. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 

Подлагам на гласуване предложението на господин Войнов с 

направените допълнения от мен и от госпожа Солакова. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

Ще продължим в 16,00 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Дванадесет 

членове сме в залата – имаме кворум.  

Имате ли предложения по дневния ред? Няма.  

Продължаваме с доклади в четвърта точка: Доклади по 

административни преписки.  

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

одобрения от Централната избирателна комисия график за 

изпълнение на дейностите, предмет на Договор № 4, се установява, 

че Изпълнителят е в неизпълнение по отношение предоставянето до 

10 март 2023 г. на образа на екраните на СУЕМГ за гласуване за 

изборите за народни представители на 2 април.  

В тази връзка предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ 

АД, с което да ги уведомим за това и да изискаме до 9,00 ч. на 

28 март да ни предоставят 32 екрана на СУЕМГ за изборните райони 
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в страната и за извън страната. Проектът на писмо е в моя папка. 

Номерът на писмото е 6476.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете. Има ли предложения по текста?  

Моля, режим на гласуване.  

Колеги, моля за прегласуване 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3-32. С него ни уведомяват за 

реда, по който ще извършат проверката на смарткартите. Проверяват 

дали във всеки клип има по пет карти. Работоспособността на 

картата се проверява в процеса на конфигуриране на машините. Във 

връзка с предаването на смарткартите и флашките молят да 

уведомим Главна дирекция „Жандармерия“ за това.  

В тази връзка предлагам да изпратим писмо до Главна 

дирекция „Жандармерия“ за допускане в склада на картите и 

флашките, за които имаме вече протоколно решение и писмо, 

изпратено на „Сиела Норма“ АД.  

Проектът на писмо до „Жандармерията“ е в моя папка с № 

6472.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин  Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Вещи – карти и флашки. Това са вещи. 

Проблемът обаче е друг – дали флашките и картите са съвместими с 

машините, и дали след инсталиране с инсталационни флашки току-

виж информацията стига, първо, от картата през софтуера до 

флашката. Туй нещо не беше много ясно. Много важно, че ще питат 

или вкарват пет карти в  някакъв си плик и ще върви някъде си по 

различни секционни избирателни комисии. Пак „Сиела“ скри нещо.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания има ли по това писмо?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – 1 (Ерхан Чаушев).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

ДАНС с вх. № НС-23-128. То е в отговор на наше искане за проверка 

на лица от „Сиела Норма“ АД, определени за отговорни за доставка 

на машините за гласуване по места. От Агенцията ни уведомяват, че 

считат за нецелесъобразно да се възлагат тези дейности на четири 

лица.  

В тази връзка искам да ви информирам, че е обобщена 

информацията от районните избирателни комисии по 

предоставената транспортна схема. Шест районни избирателни 

комисии имат забележки по транспортната схема.  

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

което да ги уведомим, че следва да съобразят транспортната схема 

със забележките на районните избирателни комисии, а също така да 

заменят посочените лица и да ни изпратят данни на новите 

отговорници. Проектът на писмо е в моя папка – № 6457.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по писмо с проектен № 6457. Има ли изказвания 

и предложения по текста?  

Заповядайте, господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съдбата на тези тримата как ще се реши и 

кога? Ние искаме да се заменят, но те заменени ли са и дали имаме 

техните индивидуализиращи данни, барабар с телефоните? Не, 

нямаме. Няма как да гласувам някакво бъдещо несигурно събитие. 

Трима са ми проблемни, обаче аз вземам решение за трима 

проблемни, които, видите ли, „Сиела“ трябвало да реши. Не знам 

кога ще реши, дали ще се прави проверка на тези трима или няма да 
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се прави проверка на тези трима, а ние гласуваме. С тези тримата 

какво ще правим?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: На 28 април да вземем да видим кои са 

тези трима, първите трима предложени ли, защото ние не знаем 

какво прави „Сиела“, кои са подизпълнителите на „Сиела“, кои в  

крайна сметка работят с хора, кои са транспортните организации, с 

колко хора работят. Ние нищо не знаем, обаче си ги гласуваме, а 

„Сиела“ си променя, когато реши, които и да било хора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото с 

проектен № 6457, моля, режим на гласуване. Става въпрос за три 

лица, които не могат да бъдат отговорници по места.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – 1 (Ерхан 

Чаушев).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Постъпило е писмо от Министерството на 

външните работи с вх. № НС-04-01-68. С него ни уведомяват, че 

липсват данни за техници за три секции във Великобритания, а 

именно 400, 430 и 448. Действително в писмото на „Сиела Норма“ 

АД от 20 март, с което ни предоставиха данни за техниците извън 

страната, липсват данни за тези три секции.  

Във връзка с това предлагам да изпратим писмо до „Сиела 

Норма“ АД, с което да поискаме да ни предоставят данни до утре в 

12,00 ч. за тези три секции. Проектът на писмо е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам в това писмо, след като 

го изпращаме до „Сиела“ – трябваше да го направим може би и по-

рано, изрично да посочим, че следва да предоставят координати с 
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телефони на тези техници. В противен случай, някой се подиграва с 

целия изборен процес. Външно министерство неслучайно пише, че 

се затруднява. Кой очаква по имейла да бъде осъществявана връзка с 

телефонните техници?  

Предлагам не само за тези липсващи секции да посочат лица- 

техници, които да осъществят техническата поддръжка, а и за 

всички, чиито имена са ни предоставени с предходно тяхно писмо, 

да бъдат предоставени телефони за връзка на СИК с тях.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

изказвания?  

Подлагам на гласуване предложения проект на писмо с 

направеното допълнение.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклада писмо 

с вх. № НС-18-3-1 от 20 март, то е в моя папка от 21 март. Писмото е 

от представителите на ОССЕ Ксавиер Нок и         И.           Ц., които 

изявяват желание да посетят склада, където се инсталират 

машините, на 29 март между 10,00 и 12,00 ч. Данните за двамата 

бяха изпратени на МВР и ДАНС за проверка. Проверките бяха 

извършени и не са установени данни за двете лица.  

Поради горното предлагам да изпратим писмо до Главна 

дирекция „Жандармерия“ с копие до И.       Ц., с което да ги 

уведомим, че следва да бъдат допуснати до склада на 28 март от 

10,00 до 12,00 ч. Проектът на писмо е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

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

Солакова).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3-29. С него ни изпращат 

серийните номера на 20-те машини за гласуване с инсталирана 

демоверсия.  

Тъй като, доколкото разбрах, е изпратено писмо със серийните 

номера на 17-те машини на застрахователя, може би трябва да се 

добавят към това писмо и номерата на останалите три машини, да 

бъде уведомен застрахователят.  

В тази връзка предлагам такова писмо да бъде изпратено.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания.  

Режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

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

Солакова).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-23-122 е 

постъпил доклад от IT експертите относно извършването на 

довереното изграждане на софтуера на СУЕМГ, извършено на 

24 март. Описани са условията, при които е извършено довереното 

изграждане. Посочени са и етапите, през които е преминало 

довереното изграждане. Докладвам писмото за запознаване и за 

обсъждане в работна група при присъствието на експертите.  

Постъпило е писмо от Главна дирекция „Жандармерия“ с вх.  

№ НС-04-02-141. С него ни уведомяват, че са създали организация 

по допускане на лица в склада и внасяне на смарткарти и 

флашпамети – 20 комплекта, съгласно указанията на Централната 

избирателна комисия. Докладвам го за сведение.  
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Постъпило е писмо от „Информационно обслужване“ АД с вх. 

№ НС-00-165. С него ни уведомяват, че са публикували видеоклипа 

с инструкциите относно видеонаблюдението на интернет страницата 

на Централната избирателна комисия съгласно дадените указания. 

Също го докладвам за сведение.   

И накрая за сведение няколко приемо-предавателни 

протокола: вх. № НС-00-152, с което „Информационно обслужване“ 

АД е предало на ЦИК 50 комплекта смарткарти; вх. № ЦИК-00-122, 

с който „Сиела“ е предала на Централната избирателна комисия 17 

броя машини с инсталиран демонстрационен софтуер; вх. № НС-00-

156, с който „Информационно обслужване“ АД е предало на 

Централната избирателна комисия 1 бр. DVD с данните за 

кандидатите във формат на електронни и таблици за ексел.  

И с приемо-предавателен протокол – вх. № НС-00-158, ЦИК е 

предала на Изпълнителя същия диск с данните на кандидатите; вх. 

№ НС-00-157, с който Централната избирателна комисия е предала 

на „Сиела Норма“ АД 245 комплекта смарткарти и 500 бр. 

флашпамети за избирателните секции извън страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Първо, диск с кандидати от 

„Информационно обслужване“ АД към ЦИК. В този диск отразено 

ли е това, дето говорехме, че двама-трима били заличени 

междувременно? Към коя дата е това?  

Тъй като е система дискове да се предават и тъй нататък, този 

диск със заличените ли е, или е без заличените? Казвам го не заради 

нещо друго, а защото пак ще започнат приказки: ти помниш ли или 

не помниш? Обаче аз тази сутрин помня, че се разправяхме за едни 

двама-трима заличени кандидати, за които ставаше въпрос, че май 

трябва да се променя софтуерът. Не знам как при вече 

инсталационни флашки, ама „Сиела“ си правят каквото си щат. Туй 

го знам.  



42 

Туй с тях ли е, господин Войнов, или не? Ако щете отговорете, 

ако щете недейте.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Приемо-предавателните протоколи – и 

двата, са от 24 март. Някъде около 17,00 ч. по мои спомени бяха и 

двата.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тоест тези са приети без заличените все 

пак.  

В същото време № 2 на изказването ми: след удостоверяването 

се предават, приемат някакви си неща за чужбина. С тези ли другари 

заличени, извинявам се, господа заличени, или не, или без тях? Все 

тая. Както виждаме, графикът нещо ни куца, уважаеми колеги.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Само под формата на реплика: 

за извън страната нямаме кандидати, така че не са инсталирани в 

машините за извън страната.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Извинявам се. Това писмо беше за 

деактивиране на едни, как го нарекохте Вие – копчета ли, какво 

беше? Но все едно – софтуерът дали ще бъде активиран или не за 

тези? Какво ще кажем сега? И дали ще го активираме за чужбина, 

или само за страната?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това какво общо има 

с приемо-предавателния протокол, който докладва колегата Войнов?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Борислав Божилов с вх. № НС-22-223 относно Методическите 

указания и представлява разсъждение как се правят недействителни 

бюлетини. Докладвам го за сведение.  

И още едно писмо от    М.      М., вх. № НС-22-194-1, което 

също е относно Методическите указания на ЦИК и по-точно 

отпечатването на системна разписка при откриване на изборния ден. 

Посочва се, че в Методическите указания не са описани подробно 
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всички бутони, които се натискат, за да се отпечата разписката, но за 

сметка на това подробно описание има в брошурата за членовете на 

СИК и в обучителния клип, така че също го предлагам за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, до РИК – Стара Загора, съм 

подготвила проект на писмо. Уведомяваме ги съвсем накратко, че 

сме направили предложение, въз основа на постъпили такива от 

районните избирателни комисии за възнагражденията, включително 

и на сътрудниците по т. 8. Предложението на ЦИК не е било прието. 

В тази връзка изразяваме становище, когато са налични свободни 

средства от предвидените по ПМС 20, същите може да се използват 

за увеличение на размерите на възнагражденията на сътрудниците 

по т. 8 по предложение на РИК до областния управител.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания.  

Режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, писмо с вх. № НС-06-80 от 27-

и. Писмото е от кмета на община Мизия и има поставени въпроси 

относно разположението на параваните в секционните избирателни 

комисии. Докладвам ви го за запознаване и за обсъждане на работна 

група.  

Писмо с вх. № НС-15-206 от Районна избирателна комисия – 

Ловеч. Изпращат ни приемо-предавателен протокол и констативен 

протокол, подписан и от представители на Районната избирателна 

комисия. За сведение и за прилагане към съответното досие на 

договора за изпълнение с Печатницата.  

Докладвам ви проект на писмо до главния секретар на 

Народното събрание и до началника на Националната служба за 
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охрана, с копие до сектор „Охрана“ към НСО в сградата на 

Народното събрание. С оглед уточняване на пунктовете за охрана, 

които се изграждат към изборния ден и в периода на приемане на 

документите от районните избирателни комисии, предлагам да 

изпратим писмо, за да можем да получим тяхното предложение, 

което ще бъде разгледано заедно с Оперативния план. Докладвам ви 

проекта за запознаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик е господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам за сведение най-напред 

три приемо-предавателни протокола във връзка с подаване на по две 

устройства за машинно гласуване на представители на партии и 

коалиции.  

С вх. № НС-10-49 от 24 март и в папката с мои инициали от 

24 март е приемо-предавателният протокол с партия „Движение за 

права и свободи“.  

В папката от същата дата с вх. № НС-00-159 е протоколът, 

свързан с предаването на коалиция „Продължаваме Промяната – 

Демократична България“.  

И в папката с мои инициали от днес е съответният протокол с 

вх. № НС-00-153 от 24 март за предаване на коалиция ЗАЕДНО на 

две устройства.  

Продължавам с други доклади също за сведение.  

Предлагам за сведение да бъде докладвано писмото с вх. № 

НС-23-123/1 от събота, 25 март 2023 г., с което от ДАНС уточняват 

предишна своя информация във връзка с поискани за извършване 

проверки. Това писмо остава за сведение, тъй като смятам, че няма 

да има движение във връзка точно с тази част от проверките.  

Предлагам за сведение да останат и две писма с въпроси от 

граждани.  

Най-напред с вх. № НС-29-228 с молба за изпращане на 

информация как се записват наблюдатели и застъпници в секционни 

избирателни комисии в чужбина, цитирам: отговорите са в 
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съответните решения на Централната избирателна комисия, заради 

това предлагам това писмо за сведение.  

И за запознаване, но и за сведение предлагам и писмото с вх. 

№ НС-23-132 от гражданин. То е във връзка с действията на членове 

на секционна избирателна комисия пред камерата на 02.04.2023. 

Това последното беше цитат от писмото. И други има в това писмо, 

но го представям за сведение.  

Накрая, предлагам писмо с вх. № ЦИК-06-3/28 от 25 март 

2023 г. на вниманието на Централната избирателна комисия, което е 

изпратено от представител на „Сиела Норма“ АД и подписано от 

представляващия „Сиела Норма“ АД, с молба да се представи 

информация каква е причината едно лице да фигурира в списъка с 

лица, които трябва да бъдат заменени.  

Предлагам това писмо да остане за сведение, тъй като текстът 

на писмото в началото започва с  „В отговор на ваше писмо“ със 

съответния изходящ номер на Централната избирателна комисия. В 

това писмо са написани причините, поради които е предложена 

замяната на посоченото и на някои други лица.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги,  това писмо е много 

показателно за запазения периметър на „Сиела“, която общо взето, 

минавам в груб стил, който се нарича „Тука има – тука няма“. В 

какъв смисъл? Имаме около 30 предложени лица, на които след 

проверка е отказано да бъдат изпълнители на някакви си дейности в 

„Сиела“, но кой знае защо „Сиела“ пита само за един. Това е много 

интересен факт като за начало.  

Второ, „Сиела“, въпреки наши искания и тъй нататък, не ни 

дава списъци на изпълнители по определен тип дейности, но кой 

знае защо се е загрижила в момента за едно лице. Това е много 

странно.  

Тъй че аз съм съгласен за сведение на още едно основание, че 

като не си знам подизпълнителите по договора, едва ли може 
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„Сиела“ да иска обяснение от Централната избирателна комисия. И 

да го имаме предвид за следващите избори в крайна сметка и тези в 

склада 150 – 200 човека, които вършат инсталация на софтуера, 

включително и около 1000 – 1200 техници, които пък вършат работа 

в секционните избирателни комисии, включително и отговорници, 

които надзирават тези 1000 – 1200, включително и вътре в склада. 

Все пак хубаво е да остави „Сиела“ на Централната избирателна 

комисия поне да си върши и някакъв тип проверки.  

И оттук нататък би било добре „Сиела“ да престане да ни пита 

защо едни стават, а пък други да не стават.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев, 

имате ли други доклади?  

Господин Ципов, заповядайте в четвърта точка.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР/НС-9-

47 и вх. № ПВР/НС-9-47/1 от 22 март 2023 г. Това са писма от 

окръжна прокуратура – Русе, Окръжен следствен отдел, с което ни 

поставят въпроси във връзка с гласуването на лицето         В.            

В.             Н. със съответното ЕГН и постоянен адрес в Русе за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г.  

В моя папка от днес ще видите писмо с проектен № 6464, с 

което предоставяме отговор на поставените въпроси.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 (Севинч 

Солакова).  

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви писма, които 

са постъпили от районни избирателни комисии и от наблюдаващи 
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организации с въпроси, свързани с допълнителни указания за 

изборния процес. Вх. № НС-15-181 от 22 март от 24 РИК, вх. № НС-

15-187 от 23 март от РИК – Перник, вх. № НС-15-178 от 22 март от 

17 РИК – Пловдивска област, и вх. № НС-18-3-315 от 24 март от 

ОССЕ.  

В моя папка от днешна дата ви предлагам писмо, с което да 

отговорим на общите въпроси, които се явяват като допълнение към 

Методическите указания. На всички въпроси, които са зададени като 

изключение в приетите Методически указания, ви предлагам 

секционните избирателни комисии да попълват констативен 

протокол, да уведомяват съответната районна избирателна комисия, 

която да даде конкретни показания, свързани със случая, при 

необходимост след съгласуване с Централната избирателна комисия.  

Моля да погледнете текста на писмото и ако имате допълнения 

към това, което предлагам, да ги отразим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

погледнете писмото и ако имате изказвания и предложения по 

текста, да ги направите.  

Колеги, има ли изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, предлагам ви още едно 

писмо, което е до ректорите на висшите училища, с информация как 

гласуват студенти и докторанти, включително и тези с електронна 

студентска книжка в населеното място, където се учат, когато то е 

различно от постоянния им адрес.  

Моля да погледнете текста на писмото и в случай че нямате 

възражения, да го гласуваме.  
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Предлагам текста на това писмо да го качим и в „Съобщения“ 

на нашата страница.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 (Ерхан 

Чаушев).  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: И последното ми предложение е 

свързано също с въпроса, който касае студентите с електронни 

студентски книжки. Отговорът на този въпрос да качим в рубриката 

„Въпроси и отговори, където се намира подробна информация как 

гласуват студентите, с изключение само на студентите, 

притежаващи електронна студентска книжка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 (Ерхан 

Чаушев).  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви и две писма 

за сведение: вх. № НС-22-227 от 26 март. Въпросът е свързан с това 

как гласуват избиратели, които не са на постоянния си адрес. Този 

въпрос подробно е развит в рубриката въпроси и отговори на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия; и вх. № 

НС-22-234 от 27 март 2023 г. – писмо, което е с цитати от чл. 41 и 42 

от Изборния кодекс и със съобщението, че в община Георги 

Дамяново липсват публикувани избирателните списъци. Докладвам 

ви го за сведение.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали има 

файл, който е наименуван Now video 24.03.2023 г. Това е 

коригираното обучително видео от „Сиела Норма“ АД за членове на 

секционните избирателни комисии. Предполагам си спомняте, че 

колегата Войнов имаше много забележки към това видео и беше 

върнато след обсъждане в заседание на „Сиела Норма“ АД за 

преработка.  

Аз го докладвам за запознаване, защото трябва да имаме време 

да го прегледаме внимателно и евентуално в сутрешното заседание, 

ако няма нови корекции, да го одобрим и да го качим на сайта.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № НС-06-

81 от днешна дата получено писмо от община Бургас с приложена 

към него заповед на кмета на община Бургас, с която се закриват две 

избирателни секции на територията на общината, които избирателни 

секции са били образувани за лечебни заведения. В заповедта са 

посочени конкретните номера. Докладвам за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, 

заповядайте.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви вх. № 

ЦИК-06-3/30 от 27 март. Това е писмо, с което „Сиела Норма“ АД ни 

информира за машините за гласуване, които са инсталирани със 

софтуер за гласуване извън страната. Приложен е списък, който 

съдържа всички секции, в които ще има машинно гласуване извън 

страната.  

Докладвам писмо с вх. № НС-11-33/1 от 27 март. Писмото е 

подписано от господин О.      Т. – коалиция „Граждани за 

демократична и правова държава“. Писмото е доста дълго, няма да 

го преразказвам. Това е отворено писмо относно регистрация на 

партия „Български национален съюз „Нова демокрация“ в изборите 
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за Народно събрание. Както си спомняте, на 16 март беше изпратено 

друго писмо от господин       Т. В случая има конкретни 

предложения към Централната избирателна комисия, а също и 

списък от хора обществени дейци, които са подписали тези 

предложения. В момента го докладвам за сведение. Ще го върна на 

доклад, след като имам време да се запозная по-подробно с него и да 

имам становище какво предлагам на комисията във връзка с това 

писмо.  

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-04-02-149/1 от 

27 март 2023 г. Писмото е от ГД „Жандармерия, специални 

операции и борба с тероризма“ и в него всъщност ни информират за 

това, че ГД „Жандармерия, специални операции и борба с 

тероризма“ е създала във връзка с поредица наши писма 

необходимата организация за допускане в склада на „Карго-партнер“ 

ЕООД на 36 лица, представители на Министерството на външните 

работи, 32 броя транспортни средства. Всичко това по повод 

връщането на 245 специализирани устройства за електронно 

машинно гласуване, предназначени за избирателните секции извън 

страната. Също така за внасянето отново за тези секции на 

245 комплекта смарткарти и 500 броя флашпамети, и два лаптопа, 

които бяха допуснати по искане на Министерството на външните 

работи, допускане на превозно средство „Мерцедес“ на територията 

на логистичната база „Карго-партнер“ на 25 март. Също за сведение 

го докладвам.  

Последно, докладвам писмо с вх. № НС-22-231 от 27 март. В 

това писмо една госпожа ни пита може ли да гласува в България, 

след като е подала заявление за гласуване извън страната. Във 

„Въпроси и отговори“ имаме подробно обяснение на този казус и 

затова го докладвам за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващо докладчик 

– господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, пропуснах да направя 

един доклад.  
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Във връзка със завършване на процедурата по доверено 

изграждане, която извършват нашите експерти, предлагам да 

изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД, с което да поискаме да ни 

предоставят локера за машините с инсталирана демоверсия за 

изборите на 2 октомври и за изборите на 2 април. Проектът на писмо 

е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания?  

Колеги, писмото, което докладва господин Войнов, ще го 

подложа на гласуване с корекцията, че във връзка с предоставени 

машини с демоверсия на Централната избирателна комисия е 

необходимо да предоставят, както е посочено по-нататък, до 10,00 ч. 

на 28 март ключа за машините с инсталирана демоверсия както за 

изборите на 2 октомври миналата година, така и за изборите на 

2 април.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Госпожо Матева, заповядайте.  

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

22-235 от 27 март от господин            Т.    П.             М. от Виесте, 

Италия. В писмото господин М.    ни обяснява, че е търсил контакт 

и е изпращал молба на министър Николай Милков още на 10 август 

2022 г. и търси възможност за решаване на въпроса му, за да може да 

гласува. Изпращал е писма и до министър-председателя на 

републиката, и до президента и сега търси съдействие от 

Централната избирателна комисия, но аз ви предлагам да бъде 

препратено това писмо по компетентност до министъра на външните 

работи отново, тъй като той е органът, който може да съдейства на 

господин М. да се разреши неговият въпрос за прибирането му в 

страната.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

 

Колеги, продължаваме с доклади по втора точка:  

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ.  

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление с вх. 

№ 10-2 от 27 март от сдружение „Институт за развитие на 

публичната среда“, регистрирано с наше решение като българска 

неправителствена организация, която ще участва с наблюдатели в 

предстоящите избори. Приложени са всички изискуеми документи, 

както и пълномощно от представляваща сдружението в полза на 12 

лица, представители на сдружението, като след извършена проверка 

се установява, че само за 11 лица няма несъответствия, а за едно 

лице се установява несъответствие.  

Колеги, в проекта на решение има техническа грешка в 

предпоследния абзац, която ще бъде коригирана, предвид което ви 

предлагам да регистрираме 11 наблюдатели от т. 1 до 7 в проекта на 

решение за страната, и извън страната по т. 8, 9, 10 и 11, а именно за 

извън страната ще са четири лица. Като несъответствието е, че 

лицето е регистрирано като член на СИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

Решението е № 1826-НС/27.04.2023 г.  

Следващ докладчик – госпожа Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

постъпило заявление с вх. № 4-5 от 27 март от сдружение 

„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, с 

което са заявени за регистрация 35 лица като наблюдатели в 

предстоящите за провеждане избори. Към заявлението са 

приложени: пълномощно от представляващия сдружението в полза 

на лицето, подало заявлението; пълномощно от представляващия 

сдружението в полза на 35 лица и декларации по образец на лицата, 

предложени за регистрация като наблюдатели; списък с имената и 

единните граждански номера на упълномощените от сдружението 

лица, който е представен на хартиен носител и в електронен вид на 

технически носител в ексел формат.  

От извършената проверка на предложените 35 лица за 

регистрация, 34 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, 

а за едно лице е установено несъответствие.  

Предвид изложените обстоятелства и на основанията, 

посочени в проекта на решение, както и на основание Решение 

№ 1607-НС от 9 февруари на Централната избирателна комисия, 

предлагам да се вземе решение, с което Централната избирателна 

комисия да регистрира като наблюдатели за страната 

34 упълномощени представители на сдружение „Гражданска 

инициатива за свободни и демократични избори“, съгласно 

поименния списък в решението.  

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им бъдат издадени удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

Решението е № 1827-НС/27.03.2022 г.  

Следващ докладчик – госпожа Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление с вх. № 

7-1 от 27 март от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители. Сдружението е 

регистрирано с Решение на Централната избирателна комисия. 

Приложени са всички изискуеми документи към искането, в което са 

заявени като упълномощени лица на сдружението трима души като 

наблюдатели в страната и едно лице като наблюдател извън 

страната. 

 От извършената проверка се установява, че към датата на 

регистрацията три лица отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс, за едно лице са установени несъответствия.  

Предвид горното и на посочените правни основания в проекта 

на решение предлагам Централната избирателна комисия да 

регистрира като наблюдатели в страната трима упълномощени 

представители на Асоциация „Прозрачност без граници“ съгласно 

приложения списък.  

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 1828-НС/27.03.2023 г.  
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Колеги, продължаваме с пета точка: Гласуване извън страната.  

Заповядайте, госпожо Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Освен това искам да помоля да допълним 

дневния ред с предложение за решение относно изменение и 

допълнение на Решение № 1802 от 20 март на ЦИК за назначаване 

съставите на секционните избирателни комисии извън страната за 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения по дневния ред има ли?  

Моля, режим на гласуване за допълването с тази т. 6.   

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия 

Стойчева); против – няма.  

Колеги, продължаваме с точка пета.  

Заповядайте, госпожо Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, връщам на доклад 

двете писма, които преди обед ви докладвах, и по които трябваше да 

подготвя проекти на писмо, проектен № 6468. Това е по отношение 

на запитването с наш № НС-22-220.  

Моля да го погледнете и ако нямате бележки, да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по текста?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Проектен № 6474 е по отношение на 

уведомяването на служителите във ВКП със списъка на секциите 

извън страната, които следва да бъдат обработвани с приоритет, 

поради обстоятелството че се намират в публични или обществени 
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сгради и тъй като 3 април е работен ден в съответните държави се 

налага помещенията да бъдат освободени своевременно.  

Моля да се запознаете. Приложението към списъка е в моя 

папка в екселски файл, можете да го погледнете.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на писмо има ли предложения?  

Колеги, моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, продължаваме с трета точка: Доклади по дела, жалби 

и сигнали.  

Госпожо Матева, заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

разпореждане от Върховния административен съд с № 4710 от 

27 март, то е на председателя на Четвърто отделение, с което ни 

уведомяват, че по постъпилата жалба от коалиция „Продължаваме 

Промяната – Демократична България“ с посочен входящ номер не е 

окомплектована изцяло преписката и ни дават указание да бъде 

окомплектована с всички документи, които се съдържат в нея, а 

именно направените предложения, данните от консултациите и така 

нататък.  

Колеги, откри се в крайна сметка преписката, готова е, 

комплектувана е и ще бъде внесена във Върховния административен 

съд утре сутрин.  

Колеги, докладвам ви съобщение от Административен съд – 

София-град, с вх. № НС-08-37/1 от 27 март. Съобщението е по адм. 

дело № 1807/2023 г. Съобщава ни се Определение № 2576 от 

23 март, с което се връща подадената частна касационна жалба с 

посочен входящ номер от Фондация „Генерал Любен Гоцев“ срещу 



57 

определение № 1807 от 2023 г. на Административен съд – София-

град, по делото. За сведение.  

Колеги, докладвам ви съобщение с вх. № МИ-08-5/1 от 27 март  

2023 г., с което се указва на Централната избирателна комисия като 

касатор да отстрани нередовностите по подадената касационна 

жалба, която е оставена без движение и ни е даден 7-дневен срок, в 

който да внесем държавна такса в размер на 12,50 лв., като е 

посочена банковата сметка, по която следва да се внесе.  

Моля да вземем решение, с което да възложим на 

счетоводството да внесе таксата в размер на 12,50 лв. по сметка на 

Върховен административен съд, посочена в съобщението, и с писмо 

да бъде изпратено копие от платежното нареждане до 

Административен съд – Пловдив, по адм. дело № 2870/2022 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, при първия доклад с 

разпореждането от Върховен съд забравих да кажа входящия номер, 

който е НС-08-59/1.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, 

заповядайте.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Моля да включим нова точка 

в дневния ред за промяна в състава на Районна избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

ви да бъде т. 7: Проект на решение относно промяна в състава на 

РИК – Добрич.  

Има ли други предложения? Няма.  

Моля да гласуваме допълването на дневния ред.  



58 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

 

Колеги, преминаваме към шеста точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 1802-НС ОТ 20 МАРТ 2023 Г. 

НА ЦИК ЗА НАЗНАЧАВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ 

ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ИЗВЪН СТРАНАТА ЗА ИЗБОРИТЕ 

ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.  

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря Ви. Колеги, в моята папка е 

качен проект за решение с проектен № 1794-НС и приложение към 

него екселски файл, който се казва: към решение 27 март. Това е 

предложение на база на постъпилите предложения за замени в 

съставите на секционните комисии по предложението на 

парламентарно представените в Четиридесет и осмото Народно 

събрание партии и коалиции, както и на база на предложението на 

Министерството на външните работи за незаетите места със 

запълването им с предложения от общностите. В проекта на 

решение съм описала входящите номера, по които е работено, като в 

диспозитива на същото са описани поименните замени в 

съответните секционни комисии и в т. 2 от диспозитива посочваме, 

че прилагаме актуализиран списък в табличен вид, съобразно 

посочените в обстоятелствената част на решението промени в 

съставите на секционните комисии, както изглеждат към момента.  

Моля да се запознаете и ако имате бележки, да ги отразим, ако 

не  да го подложим на гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по проекта на решение или предложения?   

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия 

Стойчева); против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Решението е № 1829-НС/27.03.2023 г.  

Колеги, прекъсвам заседанието за 10 минути.  

(След прекъсването.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Осем членове сме 

в залата –имаме кворум.  

 

Продължаваме с доклад в седма точка:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА 

НА РИК В ОСМИ ИЗБОРЕН РАЙОН – ДОБРИЧ.  

Заповядайте, господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, постъпило е писмо с 

вх. № НС-11-72 от днешна дата, което съдържа предложение от 

коалиция „Демократична България – Обединение“ чрез 

пълномощника Александра Стеркова за промени в състава на Осми 

РИК – Добрич. Предлага се на мястото на члена на РИК Диляна 

Данаилова Радоева да бъде назначен Йонко Николов Станчев.  

Постъпило е с писмо с вх. № НС-11-72/1 също от днешна дата 

заявление от Диляна Данаилова Радоева за освобождаването й като 

член на РИК – Добрич. Направено е и предложение за Йонко 

Николов Станчев, което съдържа изискуемите от Изборния кодекс 

документи: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и 

чл. 3, ал. 3 и копие от диплома за завършено висше образование на 

Йонко Николов Станчев. Също и пълномощно в полза на Надежда 

Георгиева Йорданова.  

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 и във 

връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс предлагам да вземем 

решение, с което да освободим като член на Районна избирателна 

комисия в Осми изборен район – Добрич, Диляна Данаилова Радоева 

и да анулираме издаденото й удостоверение и също да назначим за 
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член на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – 

Добрич, Йонко Николов Станчев със съответното ЕГН. На 

назначения нов член на РИК да се издаде удостоверение.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.  

Това е проекта, който предлагам да гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания.  

Колеги, имате ли изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова,  Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Решението е № 1830-НС/27.03.2023 г.  

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото за утре – 28 март, от 10,30 ч. Благодаря.  

 

(Закрито в 18,54 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

Стенографи:  

  Стефка Аличкова   

 

   Нина Иванова  


