
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 341 

 

На 28 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели. 

   Докладва: Любомир Георгиев 

2. Медийни пакети. 

   Докладва: Димитър Димитров 

3. Гласуване извън страната. 

   Докладва: Елка Стоянова 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева, Георги Баханов 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Силвия Стойчева, Любомир Георгиев, 

Георги Баханов, Елка Стоянова, Гергана 

Стоянова, Севинч Солакова, Красимир 

Ципов, Камелия Нейкова 

   

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Росица Матева, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Севинч Солакова, Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов.  

 



2 

Заседанието бе открито в 11,00 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме 10 членове на Централната избирателна комисия. 

Можем да започнем заседанието – имаме кворум. 

Предлагам ви следния проект за дневен ред: 

1. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели с 

докладчик господин Любомир Георгиев. 

2. Медийни пакети с докладчик господин Димитров. 

3. Гласуване извън страната с докладчик госпожа Елка 

Стоянова. 

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

Матева и господин Баханов. 

5. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева, господин Димитров, господин Войнов, госпожа 

Ганчева, госпожа Стойчева, господин Георгиев, господин Баханов 

госпожа Елка Стоянова, госпожа Гергана Стоянова, госпожа 

Солакова и аз имам доклад в тази точка. 

Моля за вашите предложения по дневния ред. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Госпожо Председател, моля да ме 

включите в точка пета: Доклади по административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения 

има ли, колеги? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 
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Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);  

против – няма. 

 

Колеги, започваме с точка втора от дневния ред: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Господин Димитров, заповядайте 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател!  

Колеги, останал е за доклад един-единствен договор, надявам 

се, последният. Той е с вх. № НС-24-139/27.03.2023 г. Това е 

договор, сключен между Фондация „Алфа“ и Коалиция „ВЪН от ЕС 

и НАТО“. Стойността на медийните услуги е 5400 лв. с ДДС. 

Сумата е налична все още в пакета на тази коалиция. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

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

 

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Аз ще съм кратка. 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има 

няколко входящи номера. Те са във връзка с предложения за 

промени в съставите на комисиите извън страната. Сега ви ги 

докладвам само за сведение и запознаване, тъй като същите се 

дължат на обстоятелството, че следва да бъдат отстранявани 

класифицирани несъответствия поради грешки в посочените в 
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предложенията на партиите, коалициите и от Министерството на 

външните работи имена и лични данни на членовете на съставите. 

Така че е много възможно в следващите дни да има решение, 

с което се отстраняват тези несъответствия. 

В тази връзка искам да ви помоля да погледнете писмо с 

проектен № 6488, с което да изпратим на "Информационно 

обслужване" АД отново за проверка списъка с назначените вече 

членове с наше Решение № 1829, с което последно назначихме 

членовете на СИК, за да сме сигурни, че личните данни и имената на 

членовете на съставите на СИК са коректни. Това е свързано и с 

издаването на удостоверенията на същите. 

Моля да погледнете писмото и, ако нямате нищо против, 

приложението към него е приложението в табличен вид към 

Решение № 1829. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, другото писмо, което предлагам, 

е с проектен № 6486. Това е препращане на полученото вчера при 

нас с вх. № НС-15-209 писмо, съдържащо предложения за членове 

на секционни избирателни комисии извън страната, за преценка по 

компетентност да го препратим на Министерството на външните 

работи, на работна група „Избори“, тъй като Централната 

избирателна комисия в това отношение няма касателство. 

Моля да погледнете писмото и, ако нямате бележки, да го 

подложим на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания? 
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Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

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

23-125. Това е запитване от едно лице, което иска да знае защо ЦИК 

не е назначила предложенията на Министерството на вътрешните 

работи за подбора и състава на СИК извън страната в 

дванадесетдневен срок преди провеждането на изборите. 

Всъщност ЦИК е спазила закона и е назначила вече тези 

състави. Само да отбележа, че предложенията на Министерството на 

външните работи пристигна на 23.03.2023 г., а проверката на база на 

тези предложения приключи на 24 март, съответно това беше петък, 

и Централната избирателна комисия на 27 март, в срока, който е 

предвиден в Изборния кодекс, излезе с решение. Затова ви го 

докладвам за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Централната избирателна комисия 

създава доста комфорт на работната група, включително по начина, 

по който изпраща писмата си до председателя, пък с копие до 

заместник-председателя, нещо, което не е възприето дори в 

административния стил. Но става въпрос за желанието на ЦИК 

нещата да се случват бързо и лесно за Министерството на външните 

работи, които имат отношение към организацията на изборите извън 

страната. 

Прави впечатление обаче, че е създадено едно напрежение 

между лицата, които са от общностите, да кажа, извън страната и са 

включени в изборния процес. Правят достатъчно, което ние 

оценяваме. Но в същото време остават с впечатление, че ЦИК не 

уважава техните кандидатури, не изпълнява закона, тъй като след 
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решението на 20 март 2023 г. според тях е незаконно да има 

свободни места в секционните избирателни комисии. И друго 

погрешно впечатление, което се насажда, дори и чрез медиите, е 

това, че се разширяват квотите на политическите партии и коалиции, 

които имат право да предлагат лица за членове на СИК. 

Аз предлагам пак по изключение, макар да сме в най-

интензивната част от подготовката на изборите, да се отговори на 

лицето и да се направи необходимото да се даде гласност за какво 

става дума – че решението от 20 март е въз основа на консултациите 

по предложение на участвалите в консултациите и съобразно 

разпределението, за което в конкретния случай имаше съгласие, и 

съобразено с представителството в Народното събрание и по 

предложение на Министерството на външните работи, които можеха 

да предлагат лица, които са служители в държавни учреждения, 

учреждения на бюджетна издръжка. Останалите свободни места по 

предложение на Министерството на външните работи се заемат от 

лица, включително от българските общности извън страната. 

В този смисъл продължава да има неяснота и продължава да 

тегне едно напрежение, което – без да изпадам в крайност – трябва 

да направим необходимото, за да го тушираме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Само като едно допълнение към 

казаното от колегата Солакова – останалите незаети места се заемат 

от българските общности извън страната, но по предложение на 

Министерството на външните работи, което се прави до 

Централната избирателна комисия.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, съгласна съм, но включително 

Министерството на външните работи има ангажимент по закон да 

публикува на сайта си и на сайтовете на ДКП – тата списъците на 

тези лица от предложенията на общностите като евентуални членове 

на секционните избирателни комисии.  
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Факт е, че всички страни в този процес се опитват да дават 

най-доброто от себе си. Министерството на външните работи 

изразява едно становище, но то като че ли не е достатъчно 

категорично по отношение на това как се работи с местните 

общности, за да не остават те с грешното впечатление, че ЦИК е 

тази, която еднолично решава по отношение на влизането им в 

съставите на секционните избирателни комисии.  

От друга страна, съм съгласна и с колегата Матева, и с 

колегата Солакова, че Централната избирателна комисия прави 

достатъчно компромиси по отношение на това да обезпечи 

съставите на секционните избирателни комисии извън страната с 

пълен брой членове, за да могат те в предизборния и изборния ден 

да работят спокойно и да не се чувстват притиснати от 

обстоятелствата. 

Много се надявам, че – поне от това, което виждам като 

поведение от страна на политическите субекти и на Министерството 

на външните работи – нещата се случват всъщност доста адекватно. 

Ще ми се да повярвам, че в този процес същото отношение ще 

проявяват и общностите по места. 

Приемам предложението на госпожа Солакова да бъде 

изпратено писмо на лицето. Няма никакъв проблем да го изготвя и 

да ви предложа в по-късната част на деня проект на отговор. Той 

едва ли ще се различава съществено от това, което сме изразявали 

многократно като становище, включително публикуваните на сайта 

на Централната избирателна комисия съобщения в тази връзка, 

защото, както знаете, тези писма, които пристигат при нас, не са 

еднократни. Очевидно българските общности имат нужда от това да 

бъдат уверявани от страна на Централната избирателна комисия, че 

ние ценим тяхната работа и не бихме по никакъв начин 

възпрепятствали участието им при спазване на разписаната в закона 

процедура и при наличие на незаети места, тъй като така разпорежда 

Изборният кодекс. 
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Ще ви предложа проект на писмо в по-късната част на 

заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка пета от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател!  

Колеги, с вх. № ЦИК-06-5 е пристигнало едно становище на 

Агенцията по обществени поръчки. То е положително, след като е 

направен преглед на документите за Договор № 11, с който 

възлагаме организацията и технологията на компютърната 

обработка. Докладвам го за сведение и трябва да го приобщим към 

досието на обществената поръчка. 

Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-07-34/20. Имаме още 

от същия порядък съобщения с вх. № ЦИК-07-34/21 и ЦИК-07-34/22. 

С тези три писма се потвърждава, че Италия, Гърция и Дания са 

влезнали и са създали своите файлове за криптографски инструмент. 

Докладвам и трите писма за сведение. 

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има още 

едно писмо. То е до господин Каландашвили и е във връзка с 

поканата за присъединяване към програмата за международно 

наблюдение на предстоящите избори в Грузия на 29 април 2023 г.  

След като два пъти го докладвах за сведение, в края на 

краищата господин Войнов и моя милост решихме да попълним 

формулярите и да ги подадем за регистрация. Дали ще пътуваме, ще 

решим по-късно.  

Не зная, може би с протоколно решение трябва да одобрим 

това писмо, с което фактически се одобрява и подаването на 

документите за включване в наблюдението на изборите в Грузия. 

Проектът е с № 6484. Писмото е много кратко и всъщност 

към него трябва да бъдат прикрепени формулярите, които се 

попълват, както и копие от паспорта. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания и други предложения? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 1 (Ерхан Чаушев).  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В тази точка нямам повече 

доклади. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Матева. 

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

00-172 от 27.03.2023 г. от "Информационно обслужване" АД, с което 

ни информират, че въз основа на наше писмо от вчерашна дата 

въпросът със заличаването на кандидати с №1, № 3, № 4, № 5, № 6 и 

№ 7 от кандидатската листа на партия МИР е в РИК-Хасково. 

Информират ни, че заличаването е извършено и е отразено на 

страниците на ЦИК и на РИК – Хасково. 

В тази връзка ни задават въпрос, който предлагам да обсъдим 

на работно обсъждане, след което ще им изпратим отговора. 

Следващото писмо, което докладвам, е писмо с вх. № НС-23-

138 от 28.03.2023 г. от „Сиела Норма“ АД, с което във връзка със 

същото писмо, с което им указахме да заличат от данните на 

електронната бюлетина тези кандидати, те ни информират, че 

данните в електронната бюлетина в съответния изборен район за 

посочените от нас кандидати ще бъдат заличени, съответно 

бутоните, отразяващи преференции на заличените кандидати, няма 

да бъдат активни, въпреки че това изискване е получено след 

седемдневния срок преди изборния ден. 

Информират ни, че след като получат всички смарт карти, ще 

имат възможност да ни предоставят и файл с окончателните 

кандидатски листи във формата, в която ще се параметризират 



10 

всички машини за гласуване във всички районни избирателни 

комисии заедно с екраните за всички РИК и заедно с примерните 

резултатни файлове за всеки РИК за верификация и проверка от 

ЦИК и фирмата-преброител. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В нашето писмо бяхме писали, ако не се 

лъжа, и кой ще извърши това. Кой, кой, кой ще извърши това 

заличаване, дето било трудно, ама те щели да се справят? 

Добре, какви са ни източниците? Много добре. Те така правят 

– „Сиела Норма“ АД заедно със „Смартматик“ – хем трудно, ама и 

става. А имаше и такова предложение, но не е стигнало до там, дето 

трябва. Ето така го правим. 

Ще предложа кой ще го направи това, защото считам, че след 

доверително изграждане допълнителни пипания в така наречения 

софтуер са според мен някак си странни. Ама, хубаво, още повече че 

не е известно какво ще стане с проблема с хеша сега.  Имахме едни 

ключове, хешове, не знам какво. Сега – пак.  

Да изпратим напомнително писмо и все пак да се каже кои са 

експертите, които ще извършат тези действия в така близкия срок – 

вече нямаме седемдневен, но няма значение – в най-краткия срок. 

Кои ще са експертите, които ще извършат тази промяна? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания и предложения? 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е писмо 

от Българска национална телевизия с вх. № НС-20-74 от 

27.03.2023 г. с молба за достъп на посочени 11 лица във връзка с 
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необходимостта от изграждане на трасета и проби за изграждане на 

мобилно студио за отразяване на изборите на 2 април 2023 г. 

Моля за протоколно решение да им бъде осигурен достъп. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият доклад е писмо с 

вх. № НС-23-131 от 27.03.2023 г. за достъп днес на екип на А1 за 

окабеляване на студиото на Българско национално радио в ЦИК във 

връзка с отразяване на изборите. Тъй като трябваше да бъдат 

допуснати сутринта, моля за последващо одобрение на допускането 

им в сградата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали има файл-списък „2 април 2023 г.“ Това е списъкът 

на представителите на медиите, които са подали искане за 

акредитация за отразяване изборите на 2 април. Ние изпратихме 

писма, определихме им срок и в рамките на този срок тези медии са 

подали лицата, които ще отразяват изборите. 

Така че моля за одобрение на този списък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-11-19/3 от 27.03.2023 г., отново от М.          Х., с което се 

прави отново искане представляваната от него Партия Движение на 

непартийни кандидати да напусне коалиция „Заедно“, като освен 

информацията, която досега се съдържаше в неговите искания, а 

именно, че са информирали коалицията на 27 и 28 февруари, сега се 

заявява също, че движението не желае да получава и ползва никакви 

средства от така наречения медиен пакет. 

Колеги, аз не правя никакво предложение, тъй като по 

подобни искания Централната избирателна комисия два пъти не 

можа да събере мнозинство за вземане на решение. Така че ви го 

докладвам в момента за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от министър Демерджиев с вх. № НС-03-53/3 от 27.03.2023  г. 

С него ни уведомява, че физически не е възможно работната група 

от експерти да провери всички машини за гласуване. Предлага 

отново да бъдат проверени над 400 машини посредством проверка 

на Hash extractor, както и последваща проверка на журналните 

файлове на извадка от машини за гласуване след изборите. 

Във връзка с неговото писмо предлагам да изпратим отговор-

писмо до министър Демерджиев, с което да предложим 

алтернативни действия по контрол. Проектът на писмо е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. 
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Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че пак на парче действаме. Първо, 

не считам, че това е представителна извадка и не може да се направи 

надежден извод за цялата съвкупност от предложения бранш, 

колкото и да го въртим и сучем. 

Освен това мисля, че случайният подбор трябва да бъде по 

изборни райони, като изключим чужбина, където вече заминаха 

машините и прочее. Да има още едно подразделение – справките да 

се правят и по изборни райони. 

На следващо място, не знам защо ще даваме някакви си 

нещицаq при положение че нямаме процедура какви дейности ще 

искат, още повече че в това писмо пише, че ЦИК трябва да им 

предоставела, на експертите, процедура за извършване на 

дейностите. Ние да направим тези процедури! Ние да им дадем и 

графиците, а те просто да отидат там и да гледат, изглежда. А иначе 

са експерти! 

Тези неща така в цялост изчистени съгласно това писмо на 

министъра на вътрешните работи и заместник-министър 

председател. Ако ще действаме, считам, че трябва да се действа в 

цялост – в цялост да даваме и флашки, и Hash extractor ли бяха, 

какви бяха, поради което не мога да подкрепя това писмо. 

Пак на парче действаме. Не знам защо! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз ще се опитам да преодолея 

резервите си и да подкрепя писмото, но не защото някой ме 

заплашва, че, видите ли, иначе нямало да има никаква проверка. 

Самото писмо е доказателство за формалния подход в целия процес 

към машинното гласуване от страна на държавните институции. 

Абсолютно формален подход!  

Липсва информация при нас за тези експерти – на кого, какво 

му е възложено. Липсва при нас информация каква проверка е 

извършена за тях, какви са резултатите. Липсва при нас информация 
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къде са тези противоречия, за които говорят и които щели да 

попречат за извършването на дейностите, защото в началото се 

говореше, че те ще ни подпомагат. 

На следващо място, считам, че имитацията на дейност 

понякога е по-вредна от неизвършването на каквото и да е. Но ще 

спестя по-нататъшния коментар, за да спра по тази тема, защото с 

размяната на тези писма, в които единственото, което се иска, е 

„съгласете се с нас, защото иначе ще ви обвиним, че вие сте причина 

да не се извършва проверка“, което много често се прокрадва и при 

представянето им и при доклади, и при правенето на предложения 

като отговор, което мен по никакъв начин нито ме удовлетворява 

като член на Централната избирателна комисия, нито ме прави по-

спокойна като член на ЦИК, като член на това общество, като 

избирател, гражданин! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания? Няма. 

Аз обаче предлагам да се допълни малко писмото във връзка 

с проверките. След извършването на всяка проверка на Централната 

избирателна комисия да се представя доклад за резултата от 

проверката. Мисля, че при обсъждане в работна група имаше 

предложение, примерно, след първата проверка, която ще е за 

съответствие на хеш-кода, да се представи доклад, към който да 

бъдат приложени и разпечатките от всяка една проверена машина.  

В този смисъл правя предложение. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И нещо като конкретно предложение! 

Може би трябва да знаем кой е отговорник на тези лица, на кого как 

ще се предоставят, защото тук едни приемо-предавателни протоколи 

се представят за предаване, за връчване, за уведомяване. Всичко 

тече много често по телефона, на ръка предадено, къде се съхранява, 

как се съхранява. Ще стои въпросът, разбира се, и той ще продължи 

да се поставя сигурно от другата страна за процедурни правила.  



15 

Трябва да знаем кой е отговорникът на тези лица, на кого 

какво ще се предоставя, за да има яснота, поне малко, в процедурата 

по извършване на проверките при инсталирането в склада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, и двете предложения ги приемам. Ще 

ги добавя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения има ли?  

Моля, режим на гласуване на така представения проект на 

писмо с направените допълнителни предложения. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – 2 (Георги Баханов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Сиела Норма АД с вх. № ЦИК-06-3-35/27.03.2023 г. С него ни 

изпращат допълнителен списък с техници за секциите извън 

страната. Това е по искане на Министерството на външните работи. 

За контакт с техниците извън страната са дали три телефонни 

номера, като заявяват, че нямат задължения по договор да 

предоставят телефонните номера. 

Предлагам да изпратим актуализирания списък на 

Министерството на външните работи с писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отново за замъгляването ще говоря. Пак 

нещо се върши извън ЦИК, пак се докладва нежелание за 

предоставяне на информация на ЦИК по отношение на чужбина. 

Само че съгласно закона ние действаме като РИК там. Май се 
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забравя от „Сиела Норма“ АД тук в случая. Как ще се извършва 

комуникацията с тези техници чрез Министерството на външните 

работи? С два телефона ли за 200 или 300 секции, или 700 ли - колко 

бяха? Как ще стане с два телефона? Не сме канарчета. Какво е това? 

Отново, бих казал вече, презрително отношение спрямо ЦИК, 

защото го нямало в договора, а иначе нямало да държим телефоните, 

видиш ли, в секциите. Не, не, тях ги има, само че на ЦИК не ги 

дават. Ето това е! С два телефона ще правим избори с техници?! 

Това е абсурдно! 

Предлагам отново да ги искаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Войнов има ли други изказвания, 

предложения? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, постъпило е писмо от „Сиела 

Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3-33 от 27.03.2023 г. С него ни изпращат 

файлове за секциите извън страната в съответствие с утвърдения 

формат на данните. Твърдят, че не могат да предоставят към 

момента файлове за всеки изборен район, тъй като все още не са 

получили смарт картите за секциите в страната. 

В тази връзка искам да ви информирам, че тази сутрин им 

предоставихме картите за секциите в страната с приемо-

предавателен протокол с вх. № ЦИК-00-123. Така че очакваме в 

рамките на деня да ни предоставят файловете за секциите в страната, 

след което ще предложа да ги изпратим с писмо на "Информационно 

обслужване" АД. 

Засега, тъй като за извън страната ги имаме, го докладвам за 

сведение. 
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Постъпило е писмо от Министерство на електронното 

управление с вх. № НС-04-64 от 27.03.2023 г. Писмото е относно 

организация за тестване и подмяна на дефектирали устройства за 

видео наблюдение в предизборния ден. Предлагат след тестването 

на устройствата от секционните избирателни комисии в 

предизборния ден в случай на дефект да има възможност за подмяна 

на дефектирали устройства, стойки и SIM-карти, като замяната може 

да се прави само в съботния ден. 

Прилагат контакти за връзка с експертите за замяна на 

устройства – за всяка районна избирателна комисия по двама човека. 

Информират ни, че е създаден кол-център, който ще дава 

допълнителни указания за видео заснемането и ни предоставят 

телефонните му номера.  

Предлагат Централната избирателна комисия с решение да 

определи адреса на сайта, на който ще се извършва видео 

излъчването и срока за съхранение на записите. Предлагат да ги 

определим. Докладвам го за запознаване, като предлагам да го 

обсъдим в работна група, след което да вземем решение. 

Постъпило е писмо от Министерството на електронното 

управление с вх. № НС-04-65/27.03.2023 г. С него ни предоставят 

информация за извършеното на 24 март 2023 г. доверено изграждане 

на изходния код за софтуера, който ще се използва за изборите на 

2 април 2023 г. Описани са основните дейности, които са извършени 

съгласно процедурата за доверено изграждане. Информират ни как 

министерството ще съдейства на Централната избирателна комисия 

при предоставянето на достъп до изходния код на лицата по чл. 213б 

от Изборния кодекс на 27 март 2023 г. от 10,00 ч. Това предоставяне 

вече премина. Така че го докладвам за сведение и запознаване. 

Постъпили са две писма от Главна дирекция „Жандармерия“ 

с вх. № НС-04-02-152 и № НС-04-02-153/28.03.2023 г. С тях ни 

информират, че са създали необходимата организация за изнасяне от 

склада на 6 броя СУЕМГ до Калотина. А другото писмо е, че са 

създали необходимата организация за 17 броя СУЕМГ да бъдат 
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изнесени и доставени в Централната избирателна комисия. 

Докладвам ги за сведение. 

За сведение също докладвам приложено пълномощно на 

името на едно лице, което ще представлява коалиция ГЕРБ-СДС, за 

получаване на машина за гласуване. Пълномощното е получено с 

писмо с вх. № НС-10-54 от 27.03.2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Ганчева. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, с 

което да върнем приложено на 19 РИК – Русе, преписките, които са 

по Решение № 58, Решение № 59 и Решение № 60 от 17 март 2023 г. 

с решение на Комисията. 

Припомням, че ние разгледахме жалби от ПП „Възраждане“ 

срещу тези решения. Предлагам да ги върнем за прилагане към 

преписката на тази РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против –   няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. 

№ НС-15-208 от 27.03.2023 г., като това е отговор от РИК – 26, до 

лице по повод питане кой следи за публикуването на избирателните 

списъци. Отговорът е изпратен с копие до Централната избирателна 

комисия. 

Предлагам го за сведение, защото не виждам защо сме 

включени в кореспонденцията. Ние нямаме данни за преписката 

дали е минавала и дали има някакъв друг доклад в Централната 

избирателна комисия.  
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Докладвам запитване с вх. № НС-15-210/27.03.2023 г. То е от 

Районна избирателна комисия – Монтана, като сочат, че съгласно 

наше Решение № 1796/18.03.2023 г. подробно е описано опаковането 

и предаването на изборните книжа. Излагат мотиви, че, отчитайки 

умората в края на изборния ден, очертаващото се дълго чакане за 

предаване на протоколите, избирателните списъци и други 

материали на РИК и с оглед улесняване придвижването на членовете 

на секционните избирателни комисии до РИК за изпълнение на 

възложените им задължения, питат дали ще бъде проблем 

неизползваните хартиени бюлетини да бъдат предадени на 

представители на съответната общинска администрация от член на 

секционната избирателна комисия, който не участва в предаването 

на изборните книжа и материали. 

Второто питане, което се поставя, е следното. Областна 

администрация – Монтана, е получила устройствата за видео 

заснемане и видео излъчване. Необходимо ли е в протокола за 

предаване на СИК да бъдат вписани номерата на устройството за 

конкретната секция. 

Колеги, аз сега го докладвам за сведение и запознаване, като 

ще си изразя моето мнение. По първия въпрос с оглед дали може да 

бъдат предадени неизползваните хартиени бюлетини от друг член на 

общинската администрация – считам, че към момента не се налага 

изменение на  наше Решение № 1796 от 18.03.2023 г. за опаковането, 

където ясно са разписани всички необходими действия, които следва 

да бъдат извършени с цел предаване на изборните книжа и 

материали. Считам, че редът би следвало да бъде еднакъв за 

територията на цялата държава и съответно за всички изборни 

райони. 

Така че аз няма да предложа разрешение, писмо или 

изменение на решението в тази посока. 

На второ място, областната администрация, където се 

сочи…(Реплики и шум.) 
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Може ли за тишина в залата, защото мисля, че са важни 

въпроси. Извинявам се, че иззех функциите на председателя, но аз 

трудно се чувам, като докладвам. Очевидно определени въпроси и 

докладчици са интересkи, други – не са. 

Вторият въпрос, който се поставя, е, че Областна 

администрация – Монтана, е получила устройствата за 

видеонаблюдение и видеозаснемане. Необходимо ли е в протокола 

за предаване на ЦИК да бъдат описани номерата на устройствата? 

Колеги, в нашия протокол – Приложение № 72-НС, в т. 16 

ние сме посочили средствата за извършване на видео записи по 

време на броенето и съставянето на изборния протокол. По мое 

мнение фабричен номер не се изисква. Но тъй като и аз самата не 

знам какво точно ще съдържа този пакет, не знам дали би следвало, 

когато секционната избирателна комисия получава устройствата, 

дали при предаването да се увери в целостта на предаването на 

устройствата. Тоест, телефон или устройство за видео заснемане, 

стойката, зарядно и, доколкото ние сме запознати, с два плика.  

Така че отново ви го предлагам за обсъждане. По мое мнение 

не следва да се вписва фабричен номер, като изхождам по аналогия с 

т. 15, където има копирни апарати и сме писали „1 брой“. 

Това е моето мнение. Но аз ще предложа и проект на отговор 

в смисъла на изложението си в следобедната част, като естествено 

ще приема и с оглед поставените въпроси предложения за 

обсъждане или допълнение на писмото. 

Това са моите доклади, госпожо Председател. 

Да, може би телефонът има номер, но след като устройството 

се предава в пакет, няма как областна администрация да разпечата, 

за да установи фабричен номер. По-скоро ЦИК да проверява за 

целостта. Ако правим някакви указания, да бъдат в тази посока. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате 

думата за изказвания. 

Заповядайте, господин Димитров. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Подкрепям последния пасаж от 

доклада на госпожа Ганчева, тъй като аз няколко пъти попитах има 

ли връзка между конкретна секция и устройствата и ми беше 

отговаряно ясно, че няма. Те са универсални и могат да попаднат във 

всяка една секция.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик е госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-06-

83/27.03.2023 г. сме получили запитване от община Тервел за това 

дали предстои Централната избирателна комисия да приеме решение 

за съвместно съхраняване на изборните книжа и материали от 

изборите на 2 април в помещение, определено от кмета на общината, 

съвместно с изборни книжа и материали от други избори и 

референдуми. 

Предстои такова решение да бъде прието. Аз предлагам да не 

пишем отделен отговор. Даже във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали, както обсъждахме вчера, има подготвен проект на 

решение. Ако не възразявате, можем в следобедната част на 

заседанието да го обсъдим и да го приемем, а с едно съобщение на 

страницата на Централната избирателна комисия ще уведомим 

всички, че решение с такова съдържание е прието. 

С вх. № НС-25-10/6 от 27.03.2023 е постъпил междинен отчет 

от Радио компания Си Джей за излъчване на разяснителните 

материали на Централната избирателна комисия за периода 20 – 24 

март 2023 г.  

Докладвам го за сведение на комисията и за класиране към 

съответната папка по изпълнение на договора, сключен с 

доставчика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик е господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, докладвам най-напред във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали писмо с вх. № НС-10-

53 от 27.03.2023 г., което съдържа предложение от упълномощен 
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представител на Политическа партия „Възраждане“ във връзка с 

наблюдения в изборната нощ от страна на представители на 

политическите партии на дейността в Изчислителния пункт на 

съответната районна избирателна комисия. Това предложение го 

предлагам за сведение. 

Също така предлагам и на вниманието на Комисията писмо с 

вх. № ЦИК-06-3-36 от представител на „Сиела Норма“ АД, с което 

писмо изпращат на комисията информацията за ангажираните към 

момента лица за осигуряване на транспорта – три имена, ЕГН, 

телефон на водачите, регистрационни номера и вида на моторното 

превозно средство, с което ще се транспортират съответните 

устройства. Приложена е таблица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев, 

доклада, който направихте, нека да остане сега за запознаване, за да 

може да бъде извършена проверка за имената на лицата в този 

списък – дали съответстват на резултатите от извършената проверка. 

Имате ли друг доклад? Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да, имам проект на писмо с № 6419. 

Предлагам да го разгледат членовете на комисията, да го коригираме 

и да го изпратим след гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

с проекта, представен от господин Георгиев, моля за вашите 

изказвания или предложения по текста, като това „приложение 

съгласно текста“ следва да отпадне и да се посочи в отговор на кое 

писмо е. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само за уточнение! Съгласно 

изискванията на Изборния кодекс числовите данни от машинното  

гласуване се формират от броене. Това са числовите данни. Това е 

броене на електронните ни бюлетини. Това са числовите данни, това 

са резултатите. При данните във флашката има известни нюанси. 

Какво влиза до флашката, общо взето, с този софтуер и този тип 

удостоверяване си е абсолютно черна дупка.  
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Така че в думичките „числови данни за флашката чрез 

верифициране на файл“ и т.н. има известни нюанси. Какво искаме в 

крайна сметка? „Информационно обслужване“ АД получава един 

файл от флашката, криптиран, декриптиран и прочее, а какво има 

вътре, там не знам. Както виждате, тук имаше и проблеми с поне 

три-четири такива флашки. Е? Проблеми! Не се отваря, отваря се, 

хешът сбъркан, не е сбъркан и т.н. Какво в крайна сметка имаме? 

Имаме една колона числови данни от преброяването на бюлетините 

и до тях ние искаме още една колона пък какво пише на флашката.  

Просто не е ясна идеята под родовото понятие „числови 

данни“. Ето това исках да уточня. Пък какво ще стане, ще стане 

ясно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания?  

Така са наименувани във всички предходни избори – 

„числови данни от машинно гласуване в избирателна секция №…“ 

Колеги, има ли други изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

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

Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов).  

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, гласувах „против“, защото 

аз лично считам, че до края на гласуването не стана ясен текстът на 

писмото, който се предлага, още повече не виждам в писмото да се 

цитира някъде номер на входящо писмо от „Информационно 

обслужване“ АД и дали този отговор е в резултат на това или е в 

резултат на някакво друго възлагане. А не ми стана ясен и текстът, 

който точно гласуваме. И още повече считам, че не може да се 

съдържа текст, подобен на изборите от 2 октомври 2022 г., тъй като 

законът е различен и с оглед отчитането на резултатите. Преди 
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имахме контролни разписки, сега имаме бюлетина от машинно 

гласуване. Въобще по различен начин става отчитането на 

резултатите. 

Така че аз лично не знам какъв текст гласувахме, защото 

станаха обсъждания и докладчикът приемаше, а не разбрах кое прие, 

кое не прие. Извън микрофона всичко му беше ясно. На мен лично 

не ми стана ясно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е  господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № НС-22-230 от 27.03.2023 г., с което по е-mail е дошло 

запитване: „На 2 април ще пътувам от Германия към София, 

България“ и няма да може да посети секция, в която да гласува нито 

в Германия, нито в Хасково, там се води по адрес в България. „Какви 

възможности имам да гласувам? Възможно ли е да отида в някоя 

секция в София? Как мога да гласувам на 2 април 2023 г. в София?“ 

Всички тези отговори ги има в рубриката „Въпроси и 

отговори“ и предлагам да остане за сведение. 

Следващото е писмо с вх. № НС-22-239/27.03.2023 г. от    Ц. 

Й.   Отново е изпратено по е-mail. 

На 2 април 2023 г. ще е председател на секция в училище в 

София. „Ще нося бюлетини“ – имам ли право на отпуска на 3 април 

и от кого трябва да си взема този документ – от училището или от 

РИК при издаването на бюлетините? 

По това мисля, че пак има отговор в рубриката „Въпроси и 

отговори“. Предлагам също да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме със следващ докладчик – госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от 27.03.2023 г. ви докладвам вх. № НС-22-219 от 

27.03.2023 г. Това е молба от лице В.        Р., която ни пише, че с 

наше Решение № 1800 сме оставили без разглеждане жалба срещу 

Решение № 83/13.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, с което РИК – 
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Пазарджик, е установила нарушение на добрите нрави. С това 

същото решение е постановено упълномощаване на председателя на 

РИК – Пазарджик, да ангажира административно-наказателната 

отговорност на госпожа Р. 

Тя се обръща към нас с молба като контролиращ орган да 

дадем разяснения по казуса, както и да изразим становище 

представлява ли поставянето на снимката ми без имена на 

агитационен материал по време на предизборната кампания до 

снимката на кандидат за народен представител нарушение на 

добрите нрави. 

Колеги, аз ви го докладвам само за сведение и запознаване, 

защото считам, че в процедура по неприключило административно-

наказателно производство ние не можем да изказваме становища по 

същество. На практика произнасянето по отношение на това дали 

представлява нарушение на добрите нрави или не би означавало 

произнасяне по съставомерността на деянието, предмет на 

разглеждане в образуваната преписка. 

По тази причина не предлагам на комисията да бъде 

изразявано становище в тази връзка. То, така или иначе, в 

качеството на наказващ орган ще бъде изразено от този, който е в 

ролята на наказващ орган, затова само ви го докладвам за сведение и 

запознаване. 

Моля, ако имате някакви други предложения, моето е само 

такова.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения, различни от това на докладчика? Няма. 

Следващ докладчик е госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, аз мога накратко едно от 

нещата да ви докладвам. С вх. № НС-23-115/2 от 28.03.2023 г. е 

пристигнал при нас поредният доклад за три броя машини, които са 

напуснали склада във връзка с предоставянето им за извършване на 

обучение в РИК и в СИК. Това е съгласно наше писмо от вчерашна 
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дата. Докладвам го за сведение. Оригиналите ще бъдат приложени 

към досието на договора за застраховане. 

Останалите ми доклади ще направя в по-късната част, защото 

зависят от подготовката на други документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, да започна с община Мизия. 

Вчера ви докладвах за запознаване едно писмо, в което имаше 

поставен въпрос във връзка с разполагането на паравани за 

гласуване в избирателна секция. 

Моля да видите изготвения отговор. Предлагам ви 

категорично да отговорим по въпроса за начина, по който да се 

разположи този параван, който оставя секционната избирателна 

комисия зад гърба на избирателя. 

Изборното помещение се подрежда от секционната 

избирателна комисия и представителите на общинската 

администрация. Извън изискването на чл. 218, ал. 2 в момента не 

предлагам нищо, което да предвидим за параваните. 

Дотолкова, доколкото законът иска да се осигури тайната на 

гласуването, и тази корекция в писмото ви предлагам вместо 

„тайната на вота“, да стане „тайната на гласуването“.  

Но по въпроса – пак ви казвам – така да се постави параванът, 

че секционната избирателна комисия да е зад гърба на избирателя, 

тъй като считам, че ще създаде предпоставки за нарушаване тайната 

на гласуването, това не трябва да се допуска. Параванът трябва така 

да се постави, че да отговори точно на това изискване на чл. 218, 

ал. 2 – да осигури тайната на гласуването и спокойното упражняване 

на правото на глас на всеки избирател. Не може секционната 

избирателна комисия да следи избирателя в гръб, отстрани, зад 

рамо, през рамо и т.н. Трябва да има спокойна обстановка, в която 

избирателят да упражни правото си на глас и този параван трябва да 

осигури това. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Според мен само указването, че не трябва да 

се допуска поставянето на паравана по начин, при който избирателят 

е с гръб към секционната избирателна комисия, създава 

предпоставки да може избирателят да извършва нерегламентирани 

действия като заснемане на вота или нещо друго подобно – 

изваждане на нова бюлетина, което според мен законодателят не е 

предвидил. Замяната на кабината за гласуване с параван е с цел 

именно избирателят да може да се вижда от секционната 

избирателна комисия, за да не допуска такива нарушения. 

Така че, ако само така остане текстът, аз не мога да го 

подкрепя. Според мен би трябвало да се добави някакъв текст, с 

който да се указва, че избирателят трябва по такъв начин да е зад 

паравана, при който да е видим от комисията, без да се нарушава 

тайната на вота. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз ще предложа едно 

изречение. Извън това нищо друго няма да приема и ще предложа да 

се гласува. Нека да има друго предложение, което да се постави на 

гласуване, защото най-малко в Централната избирателна комисия 

трябва да се чуе, че ние подозираме избирателите, че те зад паравана 

ще извършват неправомерни действия. 

Ако целеше нещо законодателят, трябваше в Допълнителните 

разпоредби да създаде една дефиниция на параваните. Аз за параван 

мога да приема, че е и нещо, което е дори по-високо от моя ръст и 

осигурява спокойно гласуване и тайната на гласуването.  

Единственото изречение, което предлагам да се добави, е да се 

осигури спокойно упражняване правото на глас на всеки избирател и 

да гарантира тайната на гласуването. Параванът така трябва да се 

постави. Ние не можем да приемем, че избирателят влиза вътре и 
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секционната избирателна комисия трябва да го следи през цялото 

време да не извърши нещо неправомерно. 

Пак казвам, тъй като аз лично никога не съм поддържала 

такава теза и не съм от хората, които по принцип и априори 

обвиняват някого, и по тази причина не мога да приема други 

добавки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: По този начин поставен въпросът, ние не 

правим разлика между кабина за гласуване и параван за гласуване. 

Според мен промяната в Изборния кодекс е точно с тази цел 

направена – параванът да бъде открит, така че да не може 

избирателят да прави нерегламентирани неща, въпреки че ние не го 

подозираме. Според мен това е волята на законодателят. 

Така че аз такъв текст няма да подкрепя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания има ли? 

Моля, режим на гласуване.  

Колеги, моля за прегласуване, тъй като не успяха всички да 

гласуват. Моля, прегласуване проекта на писмо, което докладва 

госпожа Солакова. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова); против – 4 (Емил Войнов, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов).  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  за сведение ви докладвам 

писмо, което сме получили от ДЕМАКС за промяна в график на 

28 март 2023 г. То е изпратено до Централната избирателна комисия, 

но ние не сме изпращали първоначална информация до районните 

избирателни комисии, тъй като изборни книжа и материали, 

възложени за отпечатване от Министерския съвет, се доставят до 

областните центрове и се получават на място. 
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В една обща папка мисля, че имаме протоколно решение за 

събиране на протоколите, които ни изпращат от областните 

администрации и от районните избирателни комисии за доставката 

на хартиените бюлетини и на изборните книжа и материали заедно с 

ролките със специализирана хартия. Затова ще бъдат поставени в 

специално обособената папка за това. 

Докладвам ви едно писмо, което сме получили от областния 

управител на Пловдив. Отговорът трябва да е във вътрешната 

мрежа. Само да видя дали самото писмо е преместено в днешна 

папка. То е с вх. № НС-15-165/1 от 27.03.2023 г. Областният 

управител на Пловдив се позовава на тяхно писмо, но то по 

същество е писмото на РИК-Пловдив.16 и на нашия отговор, който 

изпратихме до Районната избирателна комисия по повод искането за 

сътрудниците по т. 8 за увеличаване на възнаграждението, както и 

до други районни избирателни комисии в отговора до РИК-

Пловдив.16.  

Централната избирателна комисия изрази становище, че в 

случаите, когато по предвидените за съответния изборен район 

средства по ПМС-20 от тази година за приемане на план-сметката 

има реализирани икономии, същите могат да бъдат използвани за 

увеличението на възнаграждението.  

Това означава, че към районната избирателна комисия, 

обичайно знаем, че се привличат такива сътрудници, които да 

подпомагат дейността, и в този случай не се увеличава този брой. В 

годините Централната избирателна комисия е определяла броя на 

сътрудниците и по т. 8 и само с допълнително разрешение е било 

възможно привличането на такива сътрудници, които към изборния 

ден да подпомагат дейността на РИК или съответно на ОИК. 

От няколко избора насам ЦИК възприе подхода, съгласувано 

с областния управител районните избирателни комисии да нямат 

ограничения в броя на тези сътрудници. 

По тази причина остана и непроменен размерът, още повече, 

че ние не получихме одобрение от страна на Министерството на 
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финансите на предложението за увеличаване размера и на тези 

възнаграждения. 

В тази връзка ви предлагам да повторим нашето становище до 

областния управител на Пловдив и да укажем отново при условие, 

че има реализирани такива икономии по средствата те да се 

използват по предложение на Районната избирателна комисия. 

Писмото е с проектен № 6482. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

има ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия. Следобедната част ще продължи в 15,30 ч.  

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Тринадесет 

членове сме в залата – имаме кворум. 

 

Продължаваме с точка пета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

министър Демерджиев с вх. № НС-03-53-4. То е във връзка с нашето  

писмо за експертите, които ще извършват проверка в склада на 

инсталираните машини за изборите за народни представители, което 

изпратихме сутринта. 
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Информират ни, че са определили отговорник на експертите, 

предоставили са ни имената на експертите и датите, на които ще 

работят в склада. И молят да предоставим машините за гласуване. 

В тази връзка предлагам да вземем решение да изпратим с  

писмо списъка с машините за проверка, който колегата Томов е 

подготвил, а също така да изпратим  писмо и на Главна дирекция 

„Жандармерия“, с което да ги уведомим за имената на експертите и 

датите, на които трябва да бъдат допуснати до склада. 

Също така да информираме отговорника на експертите да 

дойде, за да му предоставим един брой хеш екстрактор и 10 броя 

памети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания и предложения във връзка с становището на господин 

Войнов? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, тази схема е малко 

странна. Искахме помощ от институции в държавата за проверка на 

машините по отношение инсталацията на софтуера. Схемата, която 

се задейства, е следната: имаме едни девет човека. Незнайно как и с 

кого ще се сключват договори, не знам от бюрото ли, как ще стане 

това, че то не е юридическо лице. Министърът на електрониката ли 

ще сключва тези договори с тези девет човека? Или осем. И тъй не 

се разбра, отначало бяха девет, после станаха осем, изглежда. 

Имахме и едно писмо, че даже не можем да контактуваме с 

тях, а всичкото това трябвало да минава през отговорния за изборите 

министър. 

Тази схема е малко странна! Няма как Централната 

избирателна комисия да контактува с експерти за удостоверяване 

верността на инсталиране на машините, пък било то и в някаква 

минимална извадка, чрез министър. Някак си ЦИК отиде пак, за 

пореден път, в сянка. 
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Нито знаем какво ще правят, нито знаем процедурите, нито 

знаем кога започват, защото се твърди, че започвали от днес. Кога? 

От днес 12 часа? От 18 часа?  

Но вече сме готови да даваме най-вече въпросния хеш 

екстрактор! Кога? Кога ще го дадем? Ще го дадем в последния 

момент, когато знаем, че тези вече са там. Току-виж тръгнал да се 

разпространява. Откъде да знам!  

Това се наричат прости рискове. Може и да са верни, може и 

да не са, но ЦИК трябва да преценява рисковете си! Включително и 

че съществува и чл. 215 от Изборния кодекс, че ЦИК  контролира 

проблемите с машинното гласуване, а не изпълнителната власт. 

Преди не беше така. Не знам защо стана така. Преди ние 

сключвахме договорите, ние си описвахме действията. Сега – 

опосредствани звена. Някак си рисковете се увеличиха. Честно, не 

мога да подкрепя това нещо! Най-малкото трябва да има 

конкретизация: кога ще се даде hash extraktor на някого си? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не знам кога се промениха нещата 

между писмото, което изпратихме, и отговора, който получихме, та 

дори имаме готовност, ако дойдат и днес, и днес ще им дадем всички 

инструменти. 

Оказа се, че акцентът сега вече не е на извършването на 

проверка, а на предоставянето на инструментите. 

Не трябваше ли първо да се инсталира софтуерът на машините 

и тогава да се прави тази проверка? Имаме ли  писмо, от което да е 

видно, че те са инсталирани? За да говорим, че предоставяме 

инструментите на тези експерти, които, пак казвам, нито знаем кои 

са, нито знаем дали са проверени. Централната избирателна комисия 

предоставя инструментите на експертите – за какво, вече няма 

значение. Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Войнов. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, само ще припомня, че в  писмото, 

което сутринта изпратихме, е записано: „Необходимо е да ни 

уведомите за отговорника на експертите, на когото ще се предостави 

един брой хеш екстрактор и 10 броя празни флаш памети до 16 часа 

на 28 март 2023 г.“ 

Тоест определили сме кога да бъде предоставено това нещо. 

Освен горните ми предложения, предлагам да одобрим и 

списъка на секциите, които да бъдат проверени. Той е подготвен, 

както казах, от колегата Томов и се намира в моята папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Въпросът е как се чете този абзац – до 

16 часа. 

Те ли да ни предоставят, или ние ще предоставим, защото ако 

се отнася за това, че ние ще предоставим на 28 март 2023 г., тогава 

следващото изречение не знам как ще се приложи – че ще 

предоставим номерата на 446 избирателни секции, като следва да се 

проверят машините, инсталирани за тези секции. 

Няма как 16 часа на 28 март 2023 г. да обвързвам с 

инсталирани за тези секции. Ако пък говорим за това изречение, 

тогава трябва да сме уверени, че те са инсталирани, за да предостави 

инструментите. Иначе предоставяме инструментите и не знаем за 

какво ще послужат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

изказвания? 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Видно и от тази кореспонденция е, че те 

ще проверяват вече инсталирани машини. Ние им дадохме един 

списък днес, само че нямаме обратната връзка. Абе вие, дето ще 

проверявате машините, дали са инсталирани, или не са 

инсталирани? А най-главният въпрос е: вие кога ще влизате в 

склада? Кога? Ще преспят флашките някъде си ли, що ли? А пък 

утре те да си тръгнат да си проверяват нещо, което даже и не знаем 
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дали е инсталирано. Някак си се губим в последователността на 

действията.  

Но ако целта е да дадем hash extraktor още днес на някого си, 

това вече е друга цел! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания или предложения има ли? 

Подлагам на гласуване предложението на докладчика. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

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

5 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов и Севинч Солакова). 

Колеги, това предложение не събра необходимото мнозинство, 

така че няма да предоставяме за извършване на проверка  hash 

еxtraktor днес. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Може ли? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с какво? 

Отрицателен вот ли? 

Заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам да изискаме от „Сиела Норма“  

въз основа на този списък,  който сме предоставили на 

Министерството на външните работи, дали тези машини са 

инсталирани. Това едно. Едно писмо. 

После, въз основа на това  писмо да изпратим още едно  писмо 

на тези експерти и да им кажем така: тези и тези машини в 

настоящия момент са вече инсталирани, да започнете проверките си. 

Кога вие ще влезете в склада, за да започнете да проверявате вече 

инсталираните машини? 

Предлагам това да се гласува! Тоест те станаха две 

предложения. 

Първо, информация от „Сиела“ какво е правила по отношение 

на нашия списък за проверки.  
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Второ, като го получим, да се обърнем отново към експертите, 

да им дадем нужната информация и да им кажем: тази е 

информацията към момента, кога влизате в склада, пък ние ще ви 

дадем hаsh Extraktor? 

Става въпрос за тези машини, които според вашето твърдение, 

били представителна извадка. Ей за тези машини става въпрос – 

които тази сутрин изпратихме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм да обсъдим писмата, след като 

ги видим написани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, малко по-

късно…  

Господин Чаушев, ще Ви помоля за текста на  писмото. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Господин Чаушев направи предложение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Е, да но все пак това 

е предложение за писмо. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако щете го приемайте, гласувайте или не 

гласувайте. Чаушев направи просто предложение. А господин 

Войнов не иска това, това е друга тема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не става въпрос за 

желание на господин Войнов. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Формулировката беше да се видели 

някакви си текстове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не си вземайте 

думата сам, ако обичате! 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, добре. Аз го направих за протокола. 

Толкова! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вашето предложение 

– нека да видим текстовете. И във вчерашния ден се постави 

въпросът, че не се внасят проекти на писма и решения, а се подлагат 

на гласуване, така че много Ви моля, малко по-късно ще го върна на 

доклад. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че господин Войнов, когато 

докладва, да не ги докладва ей така, избирателно, а да слуша и 

колегите си от време на време. Нали? Защото документите на ЦИК 

не е докладване на налично нещо само и единствено във вътрешната 

мрежа. Документите на ЦИК са устен доклад, който влиза в 

протокола, едно и второ, протоколно решение. 

А не тази практика от последната седмица: абе, има едно  

писмо, аз няма да ти го дам в устен доклад, обаче ти си го гласувай. 

Няма да стане! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин  Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: По повод провелата се дискусия само 

искам да отбележа, че от практиката на Централната избирателна 

комисия, поне аз доколкото съм запознат, като има направено устно 

предложение се подлага на гласуване, и ако събере необходимото 

мнозинство, тогава се изготвя писмен текст, който да мине. 

Сега, ако се направи предложение, вкара се, напише се и не 

мине, не събере необходимото мнозинство, каква е файдата, че 

някой ще напише писмено предложение и ще го вкара за гласуване? 

Аз бях написал писмено предложение, пък не се гласува и 

председателстващият отказа да го подпише. Така че мисля, че 

спорът е безсмислен. 

Чаушев е направил предложение. Ако събере необходимото 

мнозинство, после ще се оформи като текст. Какъв е проблемът, аз 

не виждам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Няма никакъв 

проблем, колеги, но част от предложението на господин Чаушев е за 

информация, която вече е налична в ЦИК, а именно списъкът на 

машините за гласуване извън страната, които са изключени от 

списъка, който щеше да бъде предмет на проверка. 

Но, както и да е. Подлагам на гласуване предложението на 

господин Чаушев. 

Моля, режим на гласуване. 



37 

Колеги, прекъсвам заседанието за 10 минути. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Десет членове 

сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с доклади в точка пета. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо вх. № 

ЦИК-06-3-37 от 27 март 2023 г. от „Сиела Норма“ АД. С него ни 

уведомяват, че имат готовност да ни предоставят Unloker за демо 

машините, като за целта е необходимо техен експерт да дойде на 

място, за да му предоставим две флашки и възможност да обследва 

въпросните машини. 

Във връзка с горното предлагам да изпратим писмо на 

„Сиела“, с което да ги уведомим, че техен експерт следва да изгради 

в ЦИК Unloker за машина с инсталирана демо версия за 2 октомври 

2022 г. и 2 април 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Хубавото на научното знание е, че е 

универсално. И независимо от тези, които се мислят за носители на 

това знание, все едно това знание може да се реализира. Това е 

общата предпоставка. 

Сега по същество. Не знам кое налага експерт на „Сиела“ да 

идва и да обследва машините. Ние също си имаме двама, които с 

наличен  Unloker току-виж го направили същото. 

По същество. Две плюс две е просто четири при налични 

данни. Независимо дали го казва Аристотел, или експерт на „Сиела“. 

Твърдя в крайна сметка, ако ми даде „Сиела“ и ако прецени, че ще 

ми го даде, сигурно нашите експерти могат да боравят с Unloker и 

налични данни и да си подготвят въпросните демо версии на 
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машините, защото, пак казвам, софтуерът си е софтуер. С Unloker на 

налични данни вече в ЦИК сигурно и нашите експерти ще се 

справят. Не знам наличието на експерт от „Сиела“ какво ще 

спомогне за процеса! Но ако иска експертът да  контролира 

дейността на нашите експерти, това е друга тема! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка 

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

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз специално гласувах „против“, 

защото вчера написахме писмо до 10 часа това да бъде свършено. 

Сега е вече 18 часа, а ние изпращаме, и аз ще кажа, „коректно 

писмо“. Явно тук ще попречим на експертите да се приключи 

процесът по довереното изграждане, което следва да бъде направено 

на тези машини, за което са ни необходими и тези ключове за 

отключване на машините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И аз гласувах „против“, разбира се, във 

връзка с моето изказване. 

И то беше следното: това бяха, разбира се, две различни неща 

от две различни предметни области. Нищо, че се докладва, както 

винаги анблок. Unloker, разбира се, че ще ни дадат, но, пак казвам, 

защо гласувахме да идва експерт от „Сиела“, на всичкото отгоре 

софтуерът не е на „Сиела“, а е на „Смартматик“, да присъства тук и 

да контролира процеса, което би следвало да извършва ЦИК, 

съобразно чл. 215 от Изборния кодекс? 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

имате ли други доклади? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е  писмо от 

„Сиела Норма“ АД вх. № ЦИК-06-3-34 от 27 март 2023 г. С него ни 

уведомяват, че екраните за гласуване е възможно да бъдат изготвени 

от „Сиела Норма“ АД и съответно предоставени на ЦИК едва след 

като им бъдат предоставени всички смарт карти. Както докладвах 

по-рано, смарт картите ги предоставихме тази сутрин, така че 

очакваме да получим екраните. 

Информират ни още, че са осигурили необходимия брой 

техници в срок и се подготвя логистичният план за тяхната работа. А 

самият логистичен план ще ни бъде предоставен не по-късно от два 

дни преди изборите, съгласно т. 5.1.4. от договора. Така че 

докладвам  писмото за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отново странно твърдение, ако правилно 

съм разбрал, разбира се. 

Екраните на машините са част от процедура, която ние 

предоставихме на „Сиела“, включително и с кандидатските листи. 

Те го имаха налично. 

Не знам какво е удостоверявано от трите институции, но 

съществен елемент от удостоверяването за съответствие на софтуера 

е дали екраните са налични и действат. Не знам дали са 

удостоверявали тези три институции някакви си демо версии, при 

положение че изборите се вършат с конкретности, а именно 

натискане на тъч скрийн с вече подготвен софтуер, пък бил той, 

както видяхме, и с днескашните писма, в последствие редактиран от 

един експерт на „Сиела“. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е  писмо от 

Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 

вх. № НС-11-73 от 28 март 2023 г.  С него предлагат Централната 

избирателна комисия да позволи на наблюдатели и упълномощени 
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представители да проверят хеша на софтуера на машините за 

гласуване в избрани от тях секции след края на изборния ден и след 

като флаш паметите са извадени и запечатани. 

За целта предлагат на тези лица да им бъде предоставен хеш 

екстрактор и кратка инструкция. 

Предлагам на този етап да остане за запознаване и за 

обсъждане. 

Уважаеми колеги, докладвам ви два доклада от IT експертите. 

Първият е с вх. № НС-23-104-2 от 28 март 2023 г. Той е 

относно проведеното на 22 март 2023 г. независимо тестово 

доверено изграждане на приложния софтуер за 2 април 2023 г. Това 

е продължение на техния доклад от 22 март 2023 г., който е с вх. № 

НС-23-104-1. Описали са останалите стъпки от експеримента, както 

и затрудненията, които са срещнали. Правят и предложения, които 

са аналогични на предходните им. 

Докладвам го за запознаване и обсъждане в присъствието на 

експертите. 

Другият им доклад с вх. № НС-23-104-3. Това е предложение 

за осъществяване на  контрол при инсталирането на софтуера в 

склада. Предложението им е аналогично на предложението, което 

изпратихме на министър Демерджиев тази сутрин.  

За това го докладвам за сведение и запознаване. 

Постъпило е писмо от Министерството на електронното 

управление с вх. № НС-04-66. То е относно предоставянето на 

достъп до изходния код по чл. 213а, ал. 3 и чл. 213б, ал. 1 от 

Изборния кодекс, чието предоставяне се проведе на 27 март 2023 г. 

Дейността по предоставянето на достъпа е описана в протокол, 

копие от който ни изпращат. Докладвам го за сведение и 

запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Протоколи и доклади от процедурата 

по удостоверяване би трябвало да се предоставят на Централната 

избирателна комисия в пълен обем. 

Ако някой от този протокол разбере каквото и да е, моля нека 

да направи кратко резюме, за да можем всички да се запознаем. Ако 

трябва, на работна група. 

От този протокол просто нищо не се разбира и той е направен 

така, за да не се предостави необходимата информация на ЦИК. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е  писмо от 

община Харманли – вх. № НС-06-84. С него искат да им предадем  

криптографския идентификатор на текущата версия на използвания 

софтуер, който трябва да предадат на секционните избирателни 

комисии, тъй като този код ще стане публичен след като бъде 

публикувано решението на Министерството на електронното 

управление, Българския институт по метрология и стандартизация и 

Българския институт за стандартизация за удостоверяване на 

машините за гласуване. Тогава ще го изпратим на всички общини. 

Така че го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад  писмото, 

което докладвах в сутрешната част на заседанието, а именно 

поставените въпроси от РИК – Монтана. 

В папката с моите инициали трябва да се намира изготвен 

отговор. Той е в смисъла, в който направих доклада си и 

предложението. Ние го обсъдихме и в работен порядък, така че 

предлагам да гласуваме  писмото до РИК – Монтана. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да погледнете текста. 

Имате ли предложения? 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папката с моите инициали от 

вчерашното заседание е обучителното видео, изготвено от „Сиела 

Норма“ за членове на секционните избирателни комисии  относно  

работата с машината в предизборния и в изборния ден. 

Вчера го докладвах за запознаване. Предполагам, че вече сте 

се запознали с неговото съдържание. 

Ако нямате някакви забележки към съдържанието, предлагам 

да го одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В крайната част на видеото има едни 

разтегливи фрази от типа на: след завършването на гласуването с 

машина щял да се издава някакъв си протокол, който съответствал 

на не знам какви си данни при гласуването. 

Твърдя, че този протокол и тъй не е наличен в ЦИК. Какъв 

протокол избълва в крайна сметка таз машина към настоящия 

момент не  е ясно. Тук имаше някакви си демонстрации на някакви 

си демо версии при условия април. Април миналата година! Само че 

сега сме април другата година. 

Тъй че, твърдя, че към момента не знаем какви протоколи ще 

бълва машината като финален протокол според, доколкото се сещам, 

последните изречения. 

Смятам, че този текст трябва да се прецизира. Най-малкото 

първо ние да го видим, пък после да казваме какво ще излиза от 

машината. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания или предложения има ли? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Има го във видеото, но го няма в ЦИК. 

Това ми беше същината на изказа. 

Която е стара! Стааара е! Версиите са стааари! Вижте си 

разпечатките! И е добре, когато се гласува нещо, да се представят 

всички разпечатки, които се показват от машините. Няма ги в ЦИК 

тук в момента, включително и какво излиза в крайна сметка с 

екраните, както чухме малко по-рано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

изказвания? 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Стойчева. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против –  

(Ерхан Чаушев). 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Ако може, да продължа. Тъй като беше 

одобрено обучителното видео, предлагам да бъде качено на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия в рубрика 

„Избори за Народно събрание 2 април 2023 г.“, подрубрика 

„Обучителни материали“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Севинч 

Солакова и Ерхан Чаушев). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик – госпожа Солакова. 



44 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с писмо, което 

изпратихме до министъра на вътрешните работи по повод постъпили 

въпроси, становища, предложения от районните избирателни 

комисии. Писмото трябва да е публикувано във вътрешната мрежа. 

Все още не е, след малко ще се върна на този доклад. 

Докладвам ви за запознаване писма с вх. № НС-00-170 от 

27 март 2023 г. и НС-00-170/1 от 28 март 2023 г. – проекти на 

приемо-предавателни протоколи между  РИК и ЦИК и ЦИК и 

„Информационно обслужване“. 

С оглед и днешната среща, която проведохме, ги докладвам 

само за сведение и запознаване. 

За сведение ви докладвам вх. № НС-06-85 от 28 март 2023 г. от 

община Исперих – заповед на кмета за определяне на помещение за 

съхранение на хартиените бюлетини и изборните книжа. 

За запознаване ви докладвам вх. № НС-04-67 от 28 март тази 

година – от министъра на електронното управление, относно 

актуализиране на информация, касаеща изготвянето на Отчета за 

състоянието и годишен план за развитието и обновяване на 

информационните ресурси в администрацията и информационните 

ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната 

администрация и за нуждите на националната сигурност. 

Във вътрешната мрежа в папка „ОТП“ е проект на писмо до 

главния секретар на Народно събрание и началника на 

Националната служба за охрана с копие до началника на сектор 

„Охрана“ към НСО в Народно събрание. Във връзка с подготовката 

на оперативния план да изпратим това писмо с оглед осигуряване на 

надеждна и сигурна среда за работа на Централната избирателна 

комисия и на изградените изчислителен пункт към ЦИК и 

комуникационния пункт за приемане на данните от гласуването, 

съответно документите от секциите извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по този проект? 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

болница „Лозенец“ с предоставена информация за медицинските 

екипи и графика за дежурства от 2 април до 6 април 2023 г. – вх. № 

НС-23-139 от 28 март 2023 г. Копие от писмото ще остане и в 

зала 42.  

С  писмо вх. № НС-00-168 от 27 март 2023 г. са ни изпратени 

образците на баджове за достъп до изчислителния пункт към 

Централната избирателна комисия на служители от 

„Информационно обслужване“. 

Предлагам ви да ги одобрим, за да може да бъдат приложени 

към съответните класьори със списъците на „Информационно 

обслужване“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в папка „ОТП“ има файл 

„технически сътрудници ЦИК“. Предлагам ви да одобрим списъка, 

така както е изготвен до момента. Той е гледан и на работна група. 

Списъкът съдържа имената на сътрудниците, които могат да 

поемат ангажимент към Централната избирателна комисия, да 

подпомагат дейността ѝ. 
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Да го гласуваме принципно, за да може да започнат 

подготвителните действия по изготвянето на необходимите 

документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания и предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило  

писмо с вх. № НС-22-247 от днешна дата, което ни е препратено по  

компетентност от ГРАО. С него ни е препратено и писмо на госпожа 

Ц. Те са преценили, че следва да бъде препратено към нас по 

компетентност. 

Писмото на госпожата е свързано с търсене на информация 

дали е включена в списък за гласуване с подвижна избирателна 

кутия по адрес в град Пловдив. 

Предлагам ви от своя страна ние да препратим по 

компетентност писмото към община Пловдив, като компетентен 

орган, изготвящ тези списъци, с копие до избирателката, която 

първоначално е изпратила писмото. Да го препратим по  

компетентност, за да предприемат необходимите действия и да 

информират избирателя относно включването в такъв списък. В 

моята папка би следвало да е проектът за писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви запитване, 

получено по електронната поща с № НС-15-211 от 27 март 2023 г. 

То е отправено от госпожа М.      П., която е написала, че е 

председател на секционна избирателна комисия в град Пловдив. 

Обяснява ни, че няма възможност да се включи, въпреки опитите си, 

в онлайн обучението на секционните избирателни комисии и пита 

дали може това да стане чрез сайта на ЦИК, като се запознае с някои 

материали, които са представени под формата на клип. 

Нямам подготвен и качен отговор, но искам да ви предложа да 

изпратим обратно кратък отговор предвид преди малко одобрения 

обучителен клип за секционните избирателни комисии за работа с 

специализираните устройства за електронно машинно гласуване. Да 

изпратим кратък отговор, че обученията на секционните 

избирателни комисии са организирани и се провеждат чрез 

районните избирателни комисии. А на сайта на Централната 

избирателна комисия  може да се запознае с обучителния клип, 

който преди малко одобрихме, като посочим мястото, на което той е 

публикуван, както и с Методическите указания за секционните 

избирателни комисии. 

Ако имате други изказвания и предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

възражения да изпратим такова писмо? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

Следващ докладчик – господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-237 

от 27 март тази година – постъпило запитване по имейл: има ли 
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някаква възможност за гласуване по настоящ адрес, ако е изпуснат 

срокът за подаване на заявление до 18 март 2023 г.  

Има отговор в нашата рубрика „Въпроси и отговори“, така че 

го докладвам за сведение. 

Докладвам ви също така и вх. № НС-22-236 от 27 март 2023 г.  

– въпрос, постъпил по имейл, от          Н.                М.: „Аз съм със 

статут на постоянно пребиваване и когато ходя да гласувам в района 

по лична карта ме няма в списъка и ме добавят допълнително. Това 

значи ли, че може да гласувам отвсякъде в България, при положение 

че ме няма в списъка и да бъде добавена?“ 

Отговор на този въпрос кой има право да гласува на тези 

избори също имаме в нашата рубрика „Въпроси и отговори“. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка 

ви докладвам докладна записка с вх. № ЦИК-09-96-1 от 27 март 2023 

г. Докладната записка е от администрацията на ЦИК относно 

корекция на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от Закона за 

обществените поръчки. 

В нея се посочва, че във връзка с одобрена докладна записка 

от 20 март 2023 г. ни уведомяват, че в приложената обобщена 

информация за 2022 г., изготвена от счетоводството, посочените 

суми са с ДДС, а съгласно Закона за обществените поръчки сумите 

следва да бъдат посочени без ДДС. И е приложена коригирана 

справка, съдържаща сумите, така както изисква законът. 

Така че ви предлагам да я одобрим и информацията да бъде 

подадена чрез централизираната автоматизирана информационна 

система „Електронни обществени поръчки“ с коректното 

съдържание, съгласно изискванията на Закона за обществените 

поръчки. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Господин  Баханов и госпожа Матева по жалбите. Кой има 

готовност? 

Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

25 районна избирателна комисия. С вх. № НС-15-197 от 24 март 

2023 г. ни изпращат постъпила в районната избирателна комисия 

жалба от Д.          И.             Ц. срещу Решение № 43-НС от 2 март 

2023 г. на комисията. 

С тази жалба господин         Д.            И.   Ц. заявява, че е 

установил, че е назначен за член на секционна избирателна комисия 

в район „Връбница“, като посочва номера на секцията, по 

предложение на Политическа партия ДПС, но той не е давал 

съгласие и това се е случило без негово знание. И моли РИК 25 да 

вземе незабавни мерки за освобождаването му като член на 

секционната избирателна комисия с посочения номер. 

В писмото на районната избирателна комисия, с което ни се 

изпраща жалбата, се заявява, че въпреки че е озаглавено „жалба“ и 

затова ни я изпращат, следва да имаме предвид, че първо решението, 

което се обжалва, е влязло в законна сила, тъй като е взето на 2 март 

2023 г., а освен това РИК 25 на 27 март 2023 г. ще има заседание, на 

което лицето ще бъде освободено като член на СИК. 

В тази връзка ви докладвам, че с Решение № 83-НС от 27 март 

2023 г. Районната избирателна комисия 25 в София е взела решение 

да освободи лицето Д.          И.           Ц. като член на СИК с посочен 

номер и анулира издаденото му удостоверение. 

Така че това писмо и документите към него са за сведение. 

Колеги, докладвам ви Решение № 3163 от 24 март 2023 г., 

постановено по адм. дело № 2999 от 2023 г. То е образувано по 

касационна жалба, подадена от Е.         К., против Решение № 1571 

от 10 март 2023 г., постановено от Административен съд – София 

град. 
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С решението, което ви докладвам, Върховният 

административен съд оставя в сила решението на Административния 

съд – София град, и решението е окончателно. То е във вътрешната 

мрежа в папката с моите инициали. Можете да се запознаете с него. 

Докладвам призовка с вх. № НС-08-59/2 от 28 март 2023 г. 

Изпратена ни е от Върховния административен съд, с която се 

известява и се призовава Централната избирателна комисия да се 

яви на 29 март 2023 г. от 13 часа в зала 2 за разглеждане на дело № 

3192, като ответник по делото е Коалиция от партии „Продължаваме 

промяната – Демократична България“. 

Колеги, това е дело, образувано по жалба срещу решение на 

Централната избирателна комисия във връзка с назначаване на 

секционните избирателни комисии в Сатовча. 

Предлагам Централната избирателна комисия да не се 

представлява. Имаме и мотиви по делото – в решението и в 

протокола от заседанието. 

Колеги, докладвам ви писмо от Върховния административен 

съд с вх. № НС-08-67 от 27 март 2023 г. С това  писмо ни връщат два 

броя папки, съставляващи преписка по Решение № 1800-НС от 20 

март 2023 г. и преписка по Решение № 1800-НС, постъпила по 

електронната поща, заедно с препис от влязло в сила определение № 

3185 от 27 март 2023 г., постановено по адм. дело № 3071. 

Припомням, че това дело беше образувано по жалби на     В. 

Р.,           Х.             В.,           Р.               Л.           и       К.           Т. 

против Решение № 1800-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК. 

С определението, мисля, че го докладвах, Върховният 

административен съд отхвърля жалбите. За сведение. 

И последният ми доклад в тази точка е писмо от Върховния 

административен съд вх. № НС-08-69 от 28 март 2023 г., с което ни 

се връща преписката в цялост, ведно с препис от влязло в сила 

определение № 3316 от 28 март 2023 г., постановено по адм. дело № 

3124 от 2023 г. по описа на Върховния административен съд. 
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Колеги, това дело е образувано по жалба на            А.              

А.           К. срещу Решение № 1799-НС от 20 март 2023 г. на 

Централната избирателна комисия.  

С определението е оставено в сила Решение № 1799-НС на 

Централната избирателна комисия, с което е оставена без 

разглеждане жалбата на       А.          А. от село Симеоновец. За 

сведение. 

Предлагам с оглед приключилото производство пред 

Върховния административен съд да бъдат върнати преписките на 

Районната избирателна комисия – Пазарджик, за продължаване на 

действията в административнонаказателното производство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 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. 

Следващ докладчик – господин  Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в моята папка е качен 

сигнал от СЕМ с всички документи и линк към същите. 

Има и проект за решение относно получен в Централната 

избирателна комисия сигнал за нарушение от доставчика на медийна 

услуга  „Вижън Лаб“ ЕООД на изискването на чл. 180 за излъчено 

интервю с кандидата за народен представител Николай Малинов от 

Коалиция от партии „Неутрална България“. 

Уважаеми колеги, с вх. № НС-20-73 от 24 март 2023 г. в 

Централната избирателна комисия сме получили сигнал, подписан с 

електронен подпис, от            С.            М. – председател на СЕМ, с 

който сигнал се твърди, че на първо място ни е изпратен линка на 

запис Програма „България 24“ на доставчика на медийна услуга 

„Вижън Лаб“ ЕООД, в която на 20 март 2023 г. е излъчено интервю 

с кандидата  за народен представител           Н.       М.          от 
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Коалиция от партии „Неутрална България“ в посочен часови 

диапазон от 15:01 до 15:45. 

Твърди се че, аудио-визуалният материал е обозначен в 

началото и в края като агитационен с недвусмисленото и разбираемо 

послание: „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, 

съгласно чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс. 

Кандидатът за депутат М.  в часа 15:44:39 призовава директно 

зрителите: „Гласувайте с № 6 за „Неутрална България“, и обяснява, 

че в коалицията влизат „Русофили за възраждане на отечеството“, 

„Атака“ и две комунистически партии. 

В сигнала от Съвета за електронни медии ни молят за нашата 

преценка по компетентност относно спазването на чл. 180 от 

Изборния кодекс, изискващ доставчиците на медийни услуги да 

обявяват на интернет страницата си информация за договорите, в 

това число и безвъзмездните такива, сключени с партии, коалиции и 

инициативни комитети, регистрирали кандидати или с друг 

възложител във връзка с предизборната кампания, включително и 

ако договорът е сключен с посредник, в тридневен срок от 

подписването на съответния договор. 

Изпращат ни снимки на екрана (скрийншот) от интернет 

страницата на доставчика, от която е видна липсата на информация 

за договор. 

Молят, на второ място, след прослушване на интервюто и за 

преценка по компетентност относно спазването на чл. 183, ал. 4 от 

Изборния кодекс, доколко позициите, споделяни от кандидата за 

народен представител са оневиняващи военната агресия на Русия 

срещу Украйна. 

По второто мисля, че Централната избирателна комисия няма 

как да взема каквото и да е отношение по изнесеното в сигнала, така 

че има подготвено решение, с оглед на получения сигнал, тъй като 

става въпрос наистина за предизборна кампания. Извадил съм и са 

качени в папката ми скрийншот от интернет страницата на 

доставчика на медийни услуги, където се вижда, че няма сключен 
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такъв договор между Коалиция от партии „Неутрална България“, 

нито от кандидата за народен представител Н.         М. със 

съответната медия. 

Безспорно се установява, че е излъчен такъв материал, както и 

че на интернет страницата на доставчика няма публикувана 

информация за наличието на сключен договор между „Вижън Лаб“ 

ЕООД като доставчик на медийна услуга и Коалиция от партии 

„Неутрална България“ за отразяване на предизборната кампания на 

партията. 

Поради това считам, че е налице нарушение на чл. 180 от 

Изборния кодекс, който регламентира задължението доставчиците 

на медийни услуги да обявяват на интернет страниците си 

информация за договорите, сключени с партии, коалиции и 

инициативни комитети, участващи в предизборната кампания, и 

регистрирани кандидати. 

Предвид изложеното предлагам на основание разпоредбите на 

Изборния кодекс относно правомощията на Централната 

избирателна комисия, визирани в същия, и във връзка с чл. 180 и чл. 

484, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия да 

реши да установи нарушение на разпоредбата на чл. 180 по 

отношение на доставчика на медийна услуга „Вижън Лаб“, който е 

вписан в Агенцията по вписванията в Търговския регистър, описано 

е ЕИК, седалището и адрес на управление на въпросния доставчик, и 

представлявано С.  Р.  С. 

На второ място, оправомощава председателя на Централната 

избирателна комисия да състави акт за установеното нарушение на 

„Вижън Лаб“, представлявана от управителя ѝ. 

Колеги, към момента предлагам проекта за решение на 

вниманието на колегите, да се запознаят и с документите към 

преписката и евентуално след това пак да го разгледаме, по-късно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще се 

върнем малко по-късно на този доклад. 

В „Жалби и сигнали“ има ли други доклади? 
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Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-

224/1 от днешна дата. Днес след обяд е получена в Централната 

избирателна комисия жалба от           Л.                Ч. относно 

нарушаване на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс във връзка, по 

негови твърдения, с визираното в жалбата, че на 27 март 2023 г. в 

посочен час в град Пловдив, посочил е местоположението, е 

забелязал на оградата на поземлен имот разположени агитационни 

материали. 

Дава се допълнителна информация относно  заповедта на 

кмета за разполагането на агитационните материали и съответно към 

тази жалба има приложени снимки. 

Тъй като става въпрос за територия, на която компетентност за 

установяване на такива нарушения евентуално има Районната 

избирателна комисия, 16 изборен район – Пловдив, предлагам ви 

тази жалба да бъде препратена по компетентност с приложените 

материали до РИК 16 – Пловдив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моята вътрешна папка 

има текстове, да ги наречем, с характера на сигнали, вх. № НС-29-

189, качени от 21 март 2023 г., от господин             Д., който ни 

уведомява, че е главен асистент в УНСС и е участвал в събития, 

организирани от политическа партия, включително и фигурира на 

публични снимки с членове на партията в сградата на Народно 

събрание. 
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Няма пречка дори и главните асистенти да участват в 

политически прояви, да го наречем така. За сведение. 

Другото е вх. № НС-22-233 от 27 март 2023 г. от господин К. 

Той ни уведомява, по-скоро разсъждава, че е забранено 

използването на държавния и обществения транспорт в 

предизборната агитация и в същото време на спиркови навеси имало 

рекламни материали на кандидати на коалиция ПП – ДБ. Също така 

казва, че територията на метростанцията е част от общинския 

превозвач „Метрополитен“ и ни уведомява за тези факти. 

Тъй като няма конкретизация, уважаеми колеги, аз го 

предлагам за сведение. Тъй като метрополитенът преминава през 

всичките РИК-ове, не знам за какво точно да проверяват колегите. 

Няма конкретизация за твърденията. За сведение. 

Има и още едно нещо – вх. № НС-22-244 от 28 март 2023 г. 

Сигналът не е подписан, има снимков материал, но от писмото, с 

което е дошло, е видно, че това е господин П., който общо взето 

ни уведомява, че от 2022 г. на РПУ Пирдоп има агитационни 

материали на една от политическите сили и твърди, че не би било 

добре и да не се допуска имоти на МВР да се използват за 

предизборна агитация. Има и снимки на два плаката на врата на 

сграда. Твърди се, че тези са от 22 септември 2022 г. 

Предлагам все пак с оглед изпълнение на закона да напишем 

едно писмо и да го гласуваме до кмета на община Пирдоп за 

проверка и предприемане на съответните действия по отношение на 

тези плакати, включително и да напишем до началника на 

въпросното РПУ Пирдоп евентуално и той да направи проверка и да 

махне тези материали от техен имот. Евентуално, не знам дали е 

техен имот. 

Но предлагам едно писмо с кратък текст до кмета на община 

Пирдоп и копие до началника на РПУ Пирдоп за проверка и 

предприемане на действия, като приложим съответния сигнал. 

Това предлагам. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

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, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

По точка четвърта от дневния ред, заповядайте, господин 

Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Връщам на доклад докладвания преди 

малко от мен входящ номер по сигнал на СЕМ. 

След извършена допълнителна проверка на сайта на въпросния 

доставчик на медийни услуги в секция „Реклама“, тъй като имат 

много секции, се установи, че имат договор за отразяване на 

предизборната кампания, който договор е от 20 март 2023 г. и е 

между  „ТВ България 24“ ООД и Коалиция „Неутрална България“. 

Така че явно СЕМ са ни въвели в заблуждение. Оттеглям 

доклада и проекта за решение за налагане на наказание на въпросния 

доставчик на медийни услуги и остава за сведение. 

Даже предлагам да се върне  писмо  към СЕМ, за да им кажем, 

че има договор и да си правят по-обстоятелствени и обстойни 

проверки, преди да ни пращат сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

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. 

 

Продължаваме с проектите на решения в точка първа: 
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ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРИРАНЕ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Предлагам най-напред 

проект с вх. № 1800 за решение относно искане да бъдат 

регистрирани представители на Парламентарната асамблея на 

Съвета на Европа в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. 

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с 

вх. № НС-04-01-8-13 от 27 март 2023 г. относно замяна на 

представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Предлагам Централната избирателна комисия да реши, че 

заличава като международен наблюдател посоченото лице и 

регистрира като международен наблюдател от Парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа посоченото лице. Регистрираният 

наблюдател да се впише в публичния регистър и да му се издаде 

удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

Решението е № 1831-НС/28.03.2023 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващият проект с № 1801 и е 

относно регистрация на наблюдатели на сдружение „Институт за 

развитие на публичната среда“. 

Постъпило е заявление с вх. № 10-3 от 28 март 2023 г. от 

сдружението. Към заявлението са приложени пълномощно от 

представляващия сдружението в полза на две лица, декларации по 

образец 2 броя, списък с имената и единните граждански номера на 
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изрично упълномощените лица, които да бъдат регистрирани като 

наблюдатели. 

В заявлението и в списъка са приложени едно лице за 

регистрация като наблюдател в страната и едно лице като 

наблюдател извън страната. 

От извършената проверка се установява, че към датата на 

регистрация и двете лица отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс и предлагам Централната избирателна комисия да реши, че 

регистрира като наблюдатели двама упълномощени представители 

на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, както 

следва: един за страната и един извън страната. Регистрираните 

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

удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма. 

Режим на гласуване. 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1833-НС/28.03.2023 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващият проект е с № 1805 на 

същото място и е относно искане да бъдат регистрирани като 

наблюдатели на изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

представители на Бюрото за демократични институции и права на 

човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. 

Постъпило е писмо с вх. № НС-04-01-8-14 от 28 март 2023 г. с 

искане за регистрация като международни наблюдатели на посочени 

представители на организацията. 

Предлагам Централната избирателна комисия да реши, че 

регистрира като международни наблюдатели в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. следните лица: по списък. 
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Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме така представения проект. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1833-НС/28-03.2023 г. 

Следващ докладчик в тази точка – господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, постъпило е заявление с вх. № 

18 от 28 март тази година от сдружение „Про европейска мрежа“, 

представлявано от Николай Росенов Маринов, за регистрация за 

участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

Към заявлението са приложени пълномощно от Николай 

Росенов Маринов, представляващ сдружението в полза на 168 лица, 

декларация по образец 168 броя, списък с имената и единните 

граждански номера на изрично упълномощените от сдружението 

лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. 

Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид 

на технически носител в Excel формат.  

В заявлението и списъка на упълномощените лица са 

предложени за регистрация като наблюдатели в страната 168 лица. 

От извършената справка за лицата, предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че 

към датата на регистрацията 131 лица отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс, а за 37 са установени несъответствия. 

От извършената справка в Търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел по отношение на сдружение 

„Про европейска мрежа“, със съответния единен идентификационен 

код, Централната избирателна комисия  установи, че предметът на 
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дейност на сдружението е издаване и разпространение на книги, 

създаване и разпространение на филми, фото и видео материали, 

радио и телевизионни предавания, както и в предмета му на дейност 

не е предвидена защита на политическите права. 

Централната избирателна комисия приема, че не е спазено 

изискването на т. 3.1. от Раздел I на Решение № 1607 от 9 февруари 

2023 г., което се установява от извлечението на Агенцията по 

вписванията за сдружението и на съответните основания от 

Изборния кодекс и Решение № 1607 от 9 февруари 2023 г. на 

Централната избирателна комисия предлагам на вниманието ви 

следното решение: 

„Отказва  да регистрира сдружение „Про европейска мрежа“ за 

участие с наблюдатели за страната в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. като българска неправителствена 

организация.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по този проект? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

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

2 (Севинч Солакова и Ерхан Чаушев). 

Решението е № 1834-НС/28.03.2023 г. 

Следващ докладчик – господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Уважаеми колеги, в моята вътрешна папка 

има два проекта за регистрация на наблюдатели от две сдружения. 

Започвам с наблюдатели от сдружение „Л. И. Д. Е. Р. –

Личности, идеи и действия за ефективни решения.“ 

Постъпило е с вх. № 15-1 от 28 март от сдружение 

Л. И. Д. Е. Р. искане за регистрация на 47 лица като наблюдатели в 

страната. Представени са съответните документи, извършена е 

проверка, след което се е установило, че 40 лица отговарят на 
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изискванията на Изборния кодекс, за 7 лица са установени 

несъответствия.  

Предлагам да регистрираме 40 упълномощени представители 

на сдружение Л. И. Д. Е. Р. за наблюдение в изборите и предлагам 

да гласуваме този проект за решение, като съответно им се издадат и 

удостоверения. 

Това предлагам – Л. И. Д. Е. Р.  – 40 наблюдатели. 

Регистрирани са с наше решение за участие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1835-НС/28.03.2023 г. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, продължавам със 

заявление с вх. № 13-2 от 28 март 2023 г. от сдружение „Платформа 

за местно развитие“, с което се иска регистрация на шестима 

наблюдатели за предстоящите избори. 

Представени са съответните документи, извършена е проверка 

и всичките шест лица отговарят на изискванията, поради което 

предлагам да регистрираме ката наблюдатели за страната шестима 

упълномощени представители от сдружение „Платформа за местно 

развитие“, като съответно им се издадат и удостоверения. 

Предлагам този проект за решение, качен във вътрешната 

мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект има ли изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1836-НС/28.03.2023 г. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нямам повече. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин  Баханов, 

заповядайте в точка първа. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги,  в моята 

папка би следвало да е качен проект на решение за регистрация на 

наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и 

демократични избори“ за участие в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е съответно заявление с вх. № 4-6 от 28 март 2023 

г. от въпросното сдружение, представлявано от Михаил Стоянов 

Мирчев чрез Надежда Богомилова Гологанова, което сдружение е 

регистрирано с наше решение от 27 февруари 2023 г.  Решението е с 

№ 17-05-НС. 

Приложени са необходимите документи, в това число 

пълномощно от Михаил Мирчев в полза на Надежда Гологанова, 

пълномощно от Михаил Мирчев в полза на 46 лица и декларация по 

образец от тези лица, списък с имената и единните граждански 

номера на упълномощените от сдружението лица. 

Извършена е проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани, и се установява, че към датата на регистрацията 

всички 46 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс. 

След като взех предвид горното, че са изпълнени разпоредбите 

на Изборния кодекс и резултата от проверката, предлагам да вземем 

решение, с което да регистрираме като наблюдатели в страната 46 

упълномощени представители на сдружение „Гражданска 

инициатива за свободни и демократични избори“, с приложена 

таблица, списък в табличен вид. 

Да се впишат в публичния регистър и да се издадат 

удостоверения за тези 46 лица. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания имате 

ли, колеги? Няма. 

Моля да гласуваме проекта. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1837-НС/28.03.2023 г. 

Продължаваме с доклади по точка пета: Доклади по 

административни преписки. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, връщам на доклад 

писмо от „Информационно обслужване“ вх. № НС-00-172. Във 

връзка с поисканото разяснение как да прилагат текста на чл. 278, 

ал. 5 от Изборния кодекс във вътрешната мрежа е подготвен проект 

на писмо  с проектен № 65-06, с което и във връзка със заличения 

кандидат, регистриран под № 1 в листата на Политическа партия 

МИР от 29 изборен район – Хасково, ви предлагам да укажем на 

„Информационно обслужване“, че в случая трябва да бъдат отнесени 

предпочитанията и преференциите за посочения на първо място в 

листата кандидат, а именно регистрирания под № 2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля за вашите 

изказвания. Няма. 

Режим на гласуване.  

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо вх. № 

НС-09-86 от 27 март 2023 г. То е от Прокуратурата на Република 

България, Национална следствена служба. Следовател            А. 

моли да предоставим за нуждите на досъдебното производство, с 

посочен номер, информация дали лицето              Г.           Г.            
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М.,          с посочено ЕГН, участва в някоя от листите на 

регистрираните за участие политически партии и коалиции в 

изборите на 2 април 2023 г. и в коя. 

Колеги, извършена е проверка в звено „Регистри“ и е 

установено, че Г.           Г.                М., с посочено ЕГН, е 

регистриран за кандидат за народен представител от Коалиция „БСП 

за България“ с Решение № 30 от 27 февруари 2023 г. на РИК – 

Смолян. 

Предлагам да върнем отговор в този смисъл. Проектът е във 

вътрешната мрежа с № 6501. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

има ли? 

Моля да гласуваме. 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от Людмил 

Ковачки, вх. № НС-16-4 от 28 март 2023 г., с което и по повод на  

постъпил по телефона сигнал, днес говорих два пъти с господина, ни 

е изпратен протокол № 2 от 28 март 2023 г. на община Септември. 

Въз основа на решение на комисия от длъжностни лица във връзка с 

разглеждане на постъпили заявления за гласуване с подвижна 

избирателна кутия господин К.     е уведомен, че поради изтекъл 

срок на валидност на експертното решение комисията е решила да 

го уведоми, че няма да бъде включен в списъка за гласуване и има 

срок до края на деня днес, на 28 март 2023 г., да представи валидно 

експертно решение или медицинска епикриза, за да бъде включен в 

списъка. 

Колеги, изпратено е и експертното решение на ТЕЛК, което е 

издадено през 2017 г. с тригодишен срок на валидност. Влязло е в 

сила на 14 септември 2017 г. 
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Като съобразих възрастта на господина, както и параграф 20а 

от Закона за мерките и действията по време на извънредно 

положение, обявено с решение на Народно събрание от 13 март 

2020 г. за преодоляване на последиците, в който параграф е 

посочено, че експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне 

на трайно намалена работоспособност и степен на увреждане, 

срокът на валидност на които е изтекъл в периода 13 март 2020 г. – 

30 юни 2022 г., продължават действието си до издаване на ново 

експертно решение, но не по-късно от 31 декември 2022 г. 

Като съобразих чл. 101б, ал. 2 от Закона за здравето, съгласно 

който ние дадохме указания, включително на кметовете на общини, 

с писмо изх. № НС-06-55 от 10 март 2023 г. да прилагат този текст, 

който удължава валидността на издадените експертни лекарски 

решения, както и обстоятелството, че през 2019 г. господин            К. 

е навършил необходимата възраст, за да придобие право на пенсия 

за осигурителен стаж и възраст, а съгласно чл. 69, ал. 7 при лицата, 

придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се 

определя пожизнен срок на инвалидността, съгласно Наредбата за 

медицинската експертиза, ви предлагам Централната избирателна 

комисия да изпрати  писмо и да укаже на кмета на община 

Септември да включи         Л.       Л.            К., с посочено ЕГН и 

постоянен адрес, в списъка за гласуване с подвижни секционни 

избирателни комисии на изборите на 2 април 2023 г. и да уведоми 

господин Ковачки за това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?   

Моля да гласуваме. 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-20 от 28 март 2023 г., с което ни 
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уведомяват, че е свикано редовно заседание на Обществения съвет, 

което ще се проведе онлайн на 29 март 2023 г. от 18 часа. Посочен е 

адрес за достъп до платформата, посочен е и дневният ред, както и с 

молба за осигуряване на стенограф. 

За сведение. 

Колеги, докладвам ви запитване от медия – bТV новините, 

които разработват тема, вх. № НС-20-75 от 28 март 2023 г. 

Запитването е във връзка с писмата, съдържащи бомбени заплахи 

към училища и университети от вчера и днес – как ще се процедира, 

ако такива постъпят в предизборния и изборния ден и как ще се 

осъществят изборите? 

Колеги, вземам повод от това да ви предложа да изпратим  

писмо до заместник-министър председателя по обществен ред и 

сигурност и министъра на вътрешните работи господин Иван 

Демерджиев, което ние принципно обсъдихме в работен порядък, 

проектът за писмо се намира в папката на председателя, за да 

поставим този въпрос и да поискаме информация от министър 

Демерджиев как ще се гарантира сигурността на изборния процес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по предложението за писмо до министъра на вътрешните 

работи? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, когато се обсъжда изобщо 

ролята, мястото, значението, помощта и подкрепата на Обществения 

съвет към Централната избирателна комисия е достатъчно да видим 

препоръката, която утре ще се обсъжда като точка в дневния ред, а 

именно: Обсъждане и приемане на препоръка на Обществения съвет 
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към ЦИК за ползване на разработената страница от С.   М. 

и господин Г. за проверка на секционния протокол. 

Аз ще ви помоля да направим необходимото и да предложим 

на Обществения съвет поне последните дни да не се всява 

напрежение и да не се създава хаос. 

Централната избирателна комисия има вече електронни 

протоколи на страницата си. ЦИК отправи препоръка към всички 

секционни комисии да се ползват тези електронни протоколи за 

проверка преди съставяне на официалния протокол. Какво прави 

Общественият съвет? 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря на колегата Солакова. Не бях 

обърнала внимание на тази точка от дневния ред, тъй като отзад, във 

втората част, не е в цялост разпечатано, но искам да припомня, 

колеги, че всъщност предложението на Обществения съвет за такъв, 

изготвен от тях секционен протокол, пристигна в Централната 

избирателна комисия и ние трябваше да го обсъдим тук с участието 

на представител на Обществения съвет, така както изискват 

правилата, в деня, когато Централната избирателна комисия покани 

Обществения съвет да извършим симулация на преброяването под 

видеонаблюдение. 

И тогава, след като обсъдихме обстоятелството, че 

Централната избирателна комисия вече е публикувала електронни 

протоколи на страницата си, председателят на Обществения съвет 

заедно с присъстващите тук членове на Обществения съвет      Н.           

Г. и                  В.           М. се съгласиха, че няма смисъл да се 

обсъжда ползването на изготвения от тях протокол и изобщо не 

беше обсъждан на заседание на ЦИК. Аз го докладвах след това за 

сведение. 

Така че подкрепям да предприемем някакви действия, да ги 

уведомим за това обстоятелство и затова, че наистина използването 

на някакъв друг протокол би довело до хаос в работата на 

секционните избирателни комисии. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

написаното в писмото на Обществения съвет ви предлагам да им 

изпратим писмо, в което да ги информираме, че Централната 

избирателна комисия е одобрила електронни протоколи на 

секционните избирателни комисии, съобразено с предложението на 

Обществения съвет за всеки изборен район да има отделен 

електронен протокол с попълнените кандидатски листи, така че да 

имат възможност да попълват данните от гласуването с цел проверка 

на  контролите, преди да попълнят оригинала на протокола. Тези 

протоколи са налични на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия.  

И също така, че те са въз основа на протоколите от 

утвърдените изборни книжа. Така че всяка друга форма на проверка 

на секционен протокол би създала предпоставки за объркване сред 

членовете на секционните избирателни комисии. 

В този смисъл ви предлагам да изпратим писмо до 

Обществения съвет. Ако имате предложения за допълване? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, докладвам ви искане от Нова 

телевизия с вх. № НС-20-76 от 28 март 2023 г. да бъдат допуснати 

двама техни представители, с посочени имена, на 31 март 2023 г. в 

посочен интервал от време, за да могат да монтират мобилното им 

студио. 

Моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

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

Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващата молба е от 

„Българска свободна медия“, ЕООД, вх. № НС-20-77. Биха желали 

да се осигури достъп на технически екип, на Виваком, за да могат да 

осигурят оптична интернет връзка за нуждите на Българска свободна 

телевизия, като е посочено това да се случи на 29 март 2023 г. след 

11 часа. 

Моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, и от България ON AIR, вх. № 

НС-20-78 от 28 март 2023 г. молят да бъде допуснат екип на БГ ON 

AIR в посочения състав, за да изгради техните студия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от „Сиела 

Норма“ АД с вх. №  НС-23-138/1 от 28 март 2023 г., които в 

допълнение към наше писмо вх. № НС-23-133 ни информират, че 

заличаването на данните в електронната бюлетина ще бъде 

извършено от          С.           М., а промяната в кандидатските листи 

няма отношение към удостоверения софтуер, тъй като не го 

променя, нито има отношение към хеш кодове и ключове, свързани  

с удостоверения вече софтуер. За сведение. 
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Колеги, докладвам ви второ писмо от „Сиела Норма“ АД, вх. 

№ ЦИК-06-3/38 от 28 март 2023 г., с което ни изпращат два файла, 

представляващи реалните файлове, които ще се заредят в машините 

за гласуване. Единият файл съдържа списъци с адресите на 

избирателните секции, а другият съдържа листата с кандидатите. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в моята 

папка с вх. № НС-04-68 от днешна дата получихме писмо от 

министъра на електронното управление относно съдържание на 

комплектите за видеоизлъчване и видеозаснемане. Докладвам го 

сега за запознаване. 

Следващ докладчик – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папката с моите инициали има публикувано писмо, което 

изпратихме на 23 март 2023 г. до министъра на вътрешните работи с 

копие до директора на Главна дирекция „Жандармерия“ по повод 

постъпили писма с въпроси, становища, изразени мнения от някои 

районни избирателни комисии относно това след приключване на 

изборния ден до предаването на представители на „Сиела Норма“ 

АД машините да не бъдат охранявани.  

В тази връзка написахме писмо до министъра на вътрешните 

работи с молба да има указания от него до всички поделения на 

МВР и служителите, ангажирани с охраната, да има осигурена 

непрекъсната охрана, включително в периода след приключване на 

изборния ден до предаването на машините на представители на 

„Сиела Норма“ АД и тяхното транспортиране до склада, в който се 

съхраняват тези машини. 

Предложихме указанието да бъде с копие до ЦИК и РИК с цел 

процесуална икономия. До момента такова указание при нас не е 

постъпвало. 

И в този смисъл предлагам да изпратим  писмо повторно, да се 

обърнем отново с тази молба към министър Демерджиев. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

Следващ докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам от папката с мои 

инициали писмо с вх. № НС-06-3-39 от 28 март 2023 г. от „Сиела 

Норма“ АД, към което е прикачен транспортен план – финална 

версия. Писмото е в подпапката със същото име. 

Предлагам в тази връзка да приемем текст на  писмо до „Сиела 

Норма“ АД, което съм написал, с № 6510, с което да посочат 

имената само на тези от лицата, които са допълнително вписани като 

заместващи в това приложение, за да бъде извършена съответната 

проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № НС-22-245 

от 28 март 2023 г., с което гражданин – госпожа Евстатиева, 

доколкото прочитам, е възмутена след прочитането на информация, 

че в деня на размисъл ще има събитие на някаква организация. 

Приложена е снимка с дата и час. Докладвам го за сведение, тъй 

като според мен няма какво да се докладва във връзка с нарушения. 

Докладвам и писмо с вх. № НС-22-241 от 28 март 2023 г. с 

уважение подписано от господин            Т.            М. във връзка с 

различни вече поставени, включително и в Централната избирателна 
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комисия, въпроси за ситуации при отбелязването евентуално на 

знаци върху бюлетините, с които се установяват резултати от 

гласуването с машина. Докладвам го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, предлагам ви да бъде 

изпратено писмо отново до застрахователното дружество във връзка 

с изготвен добавък към договора ни за застраховане, касаещ 

245 машини за гласуване, които са напуснали склада за съхранение, 

с цел доставянето им до съответните секции извън страната. 

Проектът на писмо е в моята папка. Моля да го гласуваме. Към 

него ще бъде приложен и списъкът с местоположенията, на които ще 

бъдат доставени съответните конкретни машини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, продължаваме с точка трета: Гласуване извън 

страната. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. В моята папка връщам на 

доклад вх. № НС-23-125, както говорихме в преди обедната част на 

заседанието, и ви предлагам проект на отговор. 

Проектът е с проектен № 6503. Моля да се запознаете с текста 

и, ако имате бележки, да ги отразя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по текста? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е по преписка с вх. 

№ НС-23/140. Тъй като в това писмо една госпожа, назначена за 

председател на секционна избирателна комисия в Испания, 

Торравиеха, се притеснява, че никой не се е свързал с нея, и след 

като е звъннала в посолството във Валенсия са ѝ казали, че ще я 

потърсят по-късно, съответно няма обратна връзка.  

С оглед обстоятелството, че тя ще бъде председател на 

секционната избирателна комисия, предлагам просто да препратим 

това питане до Министерството на външните работи с указания да се 

свържат с госпожата от съответното дипломатическо или консулско 

представителство, за да могат спокойно да си подготвят нещата за 

събота. 

Писмото е с проектен № 6505. Моля да го погледнете и, ако 

нямате забележки, да го гласуваме. Изпращаме го не по 

компетентност, а за да бъде осъществена връзка с тази дама. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Последният ми засега доклад в тази точка 

е по преписка с вх. № НС-23-142. В това писмо, което пристига от 

членовете на секционна избирателна комисия  във Великобритания, 

Рединг, секция 428, са поставени въпроси, които касаят 

материалното обезпечаване на секционната избирателна комисия.  

Аз си позволявам да го докладвам малко по-подробно, защото 

вътре в писмото виждам, че има питане по отношение на това дали 

ще им бъде осигурявана от Министерството на външните работи 

храна през деня, в съответните дни. 



74 

Но не затова го докладвам подробно, а защото в това  писмо се 

прави паралел със секционните избирателни комисии в страната и 

бих искала за протокола да отбележа, че очевидно цари неразбиране 

по отношение на тази част от организацията в страната, и може би 

общностите извън страната са останали с грешно впечатление.  

Всъщност секционните избирателни комисии в страната по 

аналогия с това, което секционните избирателни комисии извън 

страната получават като възнаграждение, не получават от 

държавата, от бюджета осигурени нарочни средства за храна. 

Предвидени са възнаграждения в достатъчен размер, като тази 

година включително са и увеличени възнагражденията на 

секционните комисии – и в страната, и извън страната. 

Разбира се, предлагам писмото да бъде препратено на 

Министерството на външните работи, тъй като, както вече 

многократно е ставало въпрос, организационно-техническата част е 

техен ангажимент, но според мен е важно да стане ясно, че към 

секционните избирателни комисии държавата изрично чрез 

Централната избирателна комисия и решението, с което са 

определени възнагражденията, има този ангажимент – да предвиди 

съответен размер на това възнаграждение. Пак казвам, тази година 

те са увеличени.  

Нямам представа, защото в писмото се пише, че общините 

имали ангажимент да им предоставят храна. Доколкото ми е 

известно, от наблюдението ми от практиката във времето назад, 

всъщност ангажимента за храна е свободен. Нито една община няма 

задължение, разписано в нарочен норматив, който да им възлага 

този ангажимент. Парламентарно представените партии и коалиции 

по своя преценка решават дали да предвиждат такива средства, а 

специално за секциите в чужбина режимът не е по-различен от този 

в страната. Единственото различно е, че те получават 

възнаграждението си съответно във валута, а не в български лева. 

Но предлагам това писмо да бъде препратено на 

Министерството на външните работи, за да могат те да вземат 
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отношение в рамките на своята компетентност и да отговорят на 

секционната комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Насрочвам следващото за утре, 29 март 2023 г. от 10,30 часа. 

Благодаря. 

 

(Закрито в 20,15 ч.) 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

       Камелия Нейкова 

 

     СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

Стенографи: 

   Божидарка Бойчева 

 

   Виолета Тасева 

 


