
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 342 

 

На 29 март 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно отваряне на запечатани 

помещения, определени за съхранение на изборни книжа и 

материали от изборите за народни представители на 2 април 2023 г., 

в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и 

референдуми 

Докладва: Силвия Стойчева 

2. Проект на решение относно регистриране на наблюдатели.  

 Докладва: Силвия Стойчева 

3. Проект на решение относно изменение и допълнение на 

Решение № 1586-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК. 

  Докладва: Севинч Солакова 

4. Гласуване извън страната.  

  Докладва: Елка Стоянова 

5. Медийни пакети. 

  Докладва: Йорданка Ганчева 

6. Доклади по административни преписки. 

  Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, Силвия          

   Стойчева, Цветанка Георгиева, Любомир  

   Георгиев, Йорданка Ганчева, Елка Стоянова,  

   Севинч Солакова, Камелия Нейкова  

7. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК.   
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   Докладва: Красимир Ципов 

8. Проект на решение относно изменение и допълнение на 

Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК. 

   Докладва: Елка Стоянова  

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Севинч Солакова, 

Цветозар Томов, Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, 

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева.  

ОТСЪСТВА: Димитър Димитров. 

 

Заседанието бе открито в 10.45 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и господин Цветозар Томов – заместник-

председател на Комисията.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден колеги!  

В залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия. 

Имаме кворум за провеждане на заседание.  

Отсъства колегата Димитър Димитров поради отпуск. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно отваряне на запечатани 

помещения, определени за съхранение на изборни книжа и 

материали от изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

с докладчик госпожа Стойчева.  

2. Проект на решение относно регистриране на наблюдатели с 

докладчик госпожа Стойчева.  

3. Проект на решение относно изменение и допълнение на 

Решение № 1586-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК с докладчик 

госпожа Солакова. 
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4. Гласуване извън страната с докладчик госпожа Елка 

Стоянова.  

5. Медийни пакети с докладчик госпожа Ганчева.  

6. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева, господин Войнов, госпожа Стойчева, госпожа 

Георгиева, господин Георгиев, госпожа Ганчева, госпожа Eлка 

Стоянова, госпожа Гергана Стоянова, госпожа Солакова, госпожа 

Нейкова.  

7. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчик господин Ципов.  

8. Проект на решение относно изменение и допълнение на 

Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК с докладчик госпожа 

Елка Стоянова.  

Имате ли предложения по дневния ред?  

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля да ме включите в точка 4.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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.  

 

Колеги, започваме с доклад в точка шеста. 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с процеса по 

инсталиране на машините за гласуване в склада и необходимостта да 

сме информирани за това, предлагам да изпратим писмо до „Сиела 

Норма“ АД, с което да ги попитаме колко машини за гласуване до 

момента са инсталирани, както и да ни предоставят номерата на 
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избирателните секции, за които има инсталирани машини. Проектът 

на писмо е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по писмо с проектен номер 6518. 

Заповядайте, господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колкото и да бъде структурно, евентуално 

поне едната структура за чужбина да бъде отделена, а другото 

евентуално и по области. Правя предложение за да е по-ясна 

процедурата, кои области завършват, кои сега започват.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания, предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване като ще се добави, секциите да 

бъдат по изборни райони.  

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

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. 

 

Продължаваме с доклад в точка пета.  

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви запитване до 

ЦИК от „Индипендънт медия БГ“, като става въпрос, че са получили 

заявка за отразяване на предизборната кампания в Дарик и dsport.bg 

Заявката е получена от Национално движение за стабилност и 

възход на стойност 7578 лв. Моля за протоколно решение за 

одобряване на така направената заявка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с точка първа.  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ НА 

ЗАПЕЧАТАНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 

НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Госпожо Стойчева, заповядайте.  

Определям за малко господин Томов да води заседанието.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги в папка с моите инициали 

можете да се запознаете с проекта на решение, относно отваряне на 

запечатани помещения определени за съхранение на изборни книжа 

и материали от изборите за народни представители на 2 април, в 

които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и 

референдуми. Изборните книжа и материали се съхраняват 

самостоятелно в помещение в сградата на общинската 

администрация, като по изключение е допустимо тяхното 

съвместяване с изборни книжа от други избори и референдуми, 

тогава когато общината не разполага с подходящо помещение за 

самостоятелно съхранение. Достъпа до запечатаните изборни книжа 

и материали до помещенията, в които същите се съхраняват се 

осъществява по реда на Решение 1750 на Централната избирателна 

комисия.  

На основание чл. 57, ал. 1, точка 1, чл. 287, ал. 7 във връзка с 

чл. 296, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс и цитираното решение 

№ 1750 на Централната избирателна комисия, предлагам да приемем 

решение, с което Централната избирателна комисия разрешава 

отваряне на запечатани помещения, определени за съхраняване на 

изборни книжа и материали от изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г., в които се съхраняват изборни книжа и материали 

от предходни избори и референдуми.  
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Отварянето на помещенията да се извърши не по-рано от 20.00 

ч. на 2 април 2023 г.  

Достъпът до запечатаните помещения, начина на съхраняване, 

както и протокола за извършените действия от назначената от кмета 

на общината комисия от длъжности лица, следва да се извърши по 

реда на Решение 1750 от 10.03.2023 г. на Централната избирателна 

комисия.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, 

има ли изказвания? Няма. 

Моля режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 1838-НС/29.03.2023 г. 

 

Продължаваме с точка втора:  

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРИРАНЕ НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане от 

упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната 

– Демократична България“, с което е предоставен за публикуване 

списък на упълномощените представители на коалиция  

„Продължаваме промяната – Демократична България“, като в 

списъка са включени 30 упълномощени представители на партията. 

От извършената проверка се установява, че от приложения списък за 

27 лица не са установени несъответствия, а за три лица са 

установени несъответствия, поради което предлагам на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия да бъде 

публикуван списък с 27 лица, отговарящи на изискванията за 

публикуване като упълномощени представители на коалиция  

„Продължаваме промяната – Демократична България“.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля да 

се редуцира проектът на решение.  

Има ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Може ли едно предложение. Колеги, 

предлагам, тъй като това е първото постъпило искане за 

публикуване на списък с упълномощени представители в 

конкретния случай на коалиция и има установени несъответствия за 

три от лицата в предложени списък, да уведомим коалицията за 

трите лица, за които са установени несъответствия и от тук нататък 

да процедираме по този начин, във всеки един от случаите, в които 

се установи това.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. Обсъждаме ли това предложение.  

Има ли изказвания? Няма.  

Предлагам режим на гласуване за това при постъпили 

заявления за регистриране на наблюдатели да бъдат информирани 

представители на партиите, когато се установи несъответствие.  

Моля режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред.  



8 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 1586-НС ОТ 2 ФЕВРУАРИ 

2023 Г. НА ЦИК.  

Госпожо Солакова имате думата.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за запознаване, 

защото са два варианта.  

Колеги, в работна група се ориентирахме към вариант втори, 

който е с дата 29 март, без да променяме досегашния текст на т. 8, да 

създадем нова точка 8.1 и да обвържем с условието за наличие на 

свободни средства от предвидените с план сметката за съответния 

изборен район. Това да бъде по решение на районната избирателна 

комисия, съгласувано с областния управител, да може да се 

предвиди по-високо възнаграждение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

изказвания по този проект? Няма. 

Моля режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред.  

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Колеги, аз имам да ви докладвам три преписки за сведение.  

Първата е с вх. № НС-04-01-33/2 от 28 март 2023 г. Тя е от 

Министерството на външните работи и е подписана от постоянния 

секретар господин И      К        . С нея МВнР ни информира, че 

всички специализирани устройства за електронно машинно 

гласуване за предстоящите избори са получени от Министерство на 

външните работи от складове „Карго-партнер“. Машините са 

оформени като дипломатическо карго за транспортиране на 

съответните дипломатически и консулски представителства на 
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Република България. Предложен в табличен вид е списък на 

получените машини заедно с техните номера и разпределението им 

по секции извън страната. Разпределението е извършено за всички 

секции, в които следва да имаме машинно гласуване на 

предстоящите избори. Докладвам това писмо за сведение. Това беше 

оригиналния текст. Той е пристигнал и по електронна поща, но няма 

да го докладвам естествено два пъти.  

Второто писмо, което докладвам е НС-04-01-51/1 от 28 март 

2023 г. То е адресирано до господин М    Б     , с копие до 

Централната избирателна комисия и по повод писмото на господин 

Бояджиев до ЦИК, където той изразява съображения за неуместност 

за определяне  адреса на избирателната секция в Сейнт Питърсбърг, 

Флорида – САЩ и ние го препратихме по компетентност на 

Министерството на външните работи, което ни уведомява какви са 

мотивите за определяне на адреса, който е определен. Докладвам го 

за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

доклада на госпожа Солакова по точка 3 и приетото решение, 

Решението е № 1839-НС. 

 

Продължаваме с доклад в точка шеста.  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.  

Господин Георгиев, заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам вх. № ЦИК-06-3-40 от 

29.03.2023 г. от „Сиела Норма“ АД, към което е приложен списък с 

имената и съответните данни на лица, за които да бъде извършена 

проверка във връзка с наше писмо от вчера на Централната 

избирателна комисия. Предлагам и проект на писмо в тази връзка до 

МВР и ДАНС. Във връзка с постъпилото писмо от „Сиела Норма“ 

АД да бъде извършена проверка на посочените в списъка лица, като 

списъка да бъде приложен към писмото. Предлагам Централната 

избирателна комисия да се запознае с текста и да гласуваме това 

писмо.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

(Севинч Солакова).  

Колеги, продължаваме с точка четвърта.  

Госпожо Стоянова, заповядайте.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка от днес има проект на 

писмо, така както коментирахме в следобедната част на вчерашното 

заседание, предлагам ви отговор по отношение на постъпилото 

работно обсъждане, технически указания за изпращане на 

документите от секционните избирателни комисии извън страната.  

Моля да погледнете това, което съм подготвила като отговор и ако 

мислите, че има нещо за добавяне, да го добавим, ако не да го 

подложим на гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

направения доклад от госпожа Стоянова и уточненията, има ли 

други изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам вх. № НС-23-149, който е 

писмо от представител на общност и може би на член на секционна 

избирателна комисия извън страната, ще го препратя на 

Министерство на външните работи, тъй като аз от този имейл нищо 

не мога да разбера, но там се заявява, че те имат собствено 

предложение за състав на тази секционна комисия, която ние вече 
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сме назначили. Така че докладвам ви го с молба, да бъде одобрено 

препращането на Министерство на външните работи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Силвия 

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

Следващ докладчик в точка четвърта госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-23-

150 от 29 март 2023 г. Това е писмо от госпожа М          Б          , 

която е наименувала жалба относно нарушение на ръководителя на 

ДКП Виена, Австрия по чл. 104, ал. 2 от Избирателния кодекс, като 

обръща внимание, че към днешна дата на страницата на посолството 

на Република България в Австрия не са публикувани предложенията 

от организациите на българските граждани за попълване съставите 

на СИК. Излага, че се нарушава доверието по този начин, цитира 

текста и в допълнение на страницата на ЦИК сочи, че ЦИК е 

публикувала нарочно съобщение във връзка с този въпрос, с цел 

внасяне на яснота и прозрачност. Обосновава се правен интерес като 

счита, че е заинтересовано лице. Вярва, че прозрачността изисква 

ЦИК да предприеме незабавни действия. 

Колеги, докладвам го в точка - Гласуване извън страната и 

предлагам с писмо до министъра на външните работи, да препратим 

така наименуваната жалба на госпожа Б             за проверка, 

преценка на действия по компетентност и уведомяване на 

Централната избирателна комисия съответно и госпожа Б                 , 

с копие до госпожа Б           .  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения?  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, продължаваме с точка шеста: Доклади по 

административни преписки. 

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Министерство на вътрешните работи с вх. № НС-04-02-154 от 

28 март 2023 г. То е относно базите в страната, където ще се 

претоварват машините за гласуване във връзка с наше писмо, с което 

сме им приложили базите в страната, където машините ще се 

претоварват от камионите на бусовете, за изразяване на становище 

относно възможността за обезпечаване на непрекъсната охрана на 

машините до секционните избирателни комисии. От Министерство 

на вътрешните работи ни уведомяват, че съвместно с областните 

дирекции на МВР и представители на „Сиела Норма“ АД са 

уточнени всички конкретни адреси на складовете. Предприети са 

мерки за недопускане на нарушения на организационно-

техническата подготовка за изборите и инциденти свързани с 

цялостния процес по охраната и съпровода на транспортните 

средства превозващи СУЕМГ, като от страна на МВР е създадена 

необходимата организация за непрекъсната охрана от полицейски 

служители на машините за гласуване. Докладвам писмото за 

сведение.  

Постъпило е писмо от Централната избирателна комисия на 

Грузия с вх. № ЦИК-07-42 от 28 март 2023 г. с него изказват 

благодарност за приетата покана да присъстваме на изборите на 

29 април 2023 г. Докладвам го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

госпожа Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, получили сме запитване с вх. 

№ НС-23-148 от 29 март 2023 г. от К           Д               , председател 
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на секционна избирателна комисия и въпроса му се отнася до това, 

как следва да постъпи секционната избирателна комисия, когато 

гласоподавател упражнил правото на гласуване с машина е заснел 

начина на гласуване или покаже за коя партия или коалиция е 

гласувал. Начина по който следва да постъпи секционната 

избирателна комисия е същия, който подробно е описан в 

Методическите указания по отношение на гласуването с хартиена 

бюлетина, тогава когато гласоподавателя е заснел вота си или 

покаже за кого е гласувал. И видно от разсъжденията, които 

господин Д         е сподели в това писмо, той е на ясно с този ред. 

Докладвам го за сведение и предлагам да не изпращаме отговор.  

Получили сме и едно запитване от госпожа Б                            

М               , която пита, след като е навършила 18 години през 

януари тази година, трябва ли да направи нещо друго, за да гласува, 

освен да отиде да гласува в секцията, която е по постоянния й адрес, 

записан в личната карта. Има отговор на този въпрос в нашата 

рубрика, така че също не предлагам самостоятелен отговор.  

С вх. № НС-25-10-7 от 28 март сме получили регулярна 

справка за излъчване на разяснителната кампания на Централната 

избирателна комисия по телевизионните канали на bTV „Медия 

груп“. За сведение на Комисията и за приобщаване към преписката 

по изпълнение на договора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

госпожа Георгиева. Заповядайте. 

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

23-143 от 28 март 2023 г. – писмо, което сме получили от Ж               

В             – заместник-председател на секционна избирателна 

комисия в София и с това писмо тя предлага на Централната 

избирателна комисия да смени началото на изборния ден на 8.00 

часа. Като се мотивира с току що смененото часово време на лятно, 

трудни избори, пролетна умора и евентуални заплахи от бомбен 

атентат. Докладвам ви това писмо за сведение, тъй като в чл. 220 на 
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Изборния кодекс ясно е указано начало и край на изборния ден. 

Избирателите гласуват от 7.00 до 20.00 часа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик – господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам най-напред в папката с 

мои инициали писмо с вх. № НС-04-01-8-15, с което от 

координатора във връзка със среща с представителите на ПАСЕ са 

изпратени и данни на двама преводачи за предстоящата среща, която 

ще се проведе на 1 април в 13.30 часа до 14.00 часа в сградата.  

Следващото писмо е с вх. № НС-22-246 от 28 март 2023 г. от 

господин А      А             и е във връзка с провеждането на 

гласуването от избирателя и носенето на телефони или друго 

устройство, с което може да се прави запис. Предлагам това писмо 

за сведение. Уредено е какво може да се получава и какво да се 

записва от гражданина, когато иска да гласува по съответния ред.  

Също така за запознаване представям писмото с вх. № НС-23-

104/4, с което към писмото е приложен доклад от двамата експерти 

към Централната избирателна комисия. Сега го предлагам само като 

получено по електронната поща. В доклада накратко е описано 

какво се извърши във връзка с предоставяне на образец на софтуер 

от ИО. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието за 10 минути за проветряване на залата.  

 

   (След почивката.)  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме 11 

членове – имаме кворум.  

Продължаваме с доклади в точка шеста – господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № НС-23-153, с което молят да бъде 
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предоставено разрешение за работа в склада на едно лице за периода 

от 29 март до 31 март. Предлагам с писмо до МВР и ДАНС да 

изпратим лицето за проверка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

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

Колеги, следващият доклад е на госпожа Ганчева в точка пета.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви във връзка с 

доклада ми по заявката в днешното заседание, докладвам ви договор 

постъпил в Централната избирателна комисия с вх. № НС-24-142 от 

29 март между Индипендънт медия. БГ – ЕАД, както и другата 

страна и ПП „Национално движение за стабилност и възход“ на 

стойност 7578 лв. Моля с протоколно решение да го одобрим за по-

нататъшни действия. Договорът е с всички изискуеми документи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

Госпожо Ганчева, продължете с вашия доклад в точка шеста.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЦИК-07-34-

24 от 28 март 2023 г. Касае криптотул. Предвид периода, в който се 

намираме, не докладвам за сведение и ще възложа, ако са 

необходими някакви действия и становище по тази преписка.  

Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-22-250 от 29 март 2023 г. 

Въпросът е, че не е намерил информация в сайта за карантиниране. 
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Знаете, няма извънредна епидемиологична обстановка, предвид 

което го докладвам за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в административни преписки е госпожа Елка Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви отговор с проектен 

номер 65-21. Това е отговор по наш вх. № НС-29-7 постъпило на 

23.03.2023 г., питане от господин Б    Л         . Тъй като той е 

направил запитване, за което твърди, че е по ЗДОИ, след извършване 

на проверка и преценка на изложеното ви предлагам да му бъде 

отговорено във варианта, който е записан в проектен № 65-21. Тъй 

като информацията, която лицето изисква не е такава по ЗДОИ, 

представлява информация уредена по различен ред, предлагам да му 

се отговори, че оставаме без уважение направеното искане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

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

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващото което ви докладвам е 

проектен № 65-31. Това е писмо наименувано искане по ЗДОИ. Тъй 

като заявлението не отговаря на изискването на чл. 25, ал. 1 от 

Закона за достъп до обществена информация, предлагам да бъде 

отговорено на лицето, че от формална страна не отговаря на 

изискванията и го оставям без разглеждане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по писмото с проектен № 6531?  

Госпожо Стоянова, със същия проектен № 6531, колеги, моля 

за прегласуване.  

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – 1(Севинч Солакова).  

Заповядайте, госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Смятам, че исканата информация не е 

обществена. Злоупотребява се доста често с позоваване на Закона за 

достъп до обществена информация, а всъщност законът цели да даде 

възможност на гражданите да си изградят мнение за органа, който 

изпълнява своите правомощия така описани в случая по закон, как 

приема своите решения, какви актове приема и т.н. В този смисъл 

специално това писмо не отговаря изобщо на изискването да бъде 

обществена информация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Гергана 

Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

писмо с № НС-18-6/23.03.2023 г. от Мисията за наблюдение на 

изборите на ОССЕ чрез Д            П            – старши сътрудник 

правен, на правния анализатор на мисията, с което писмо е поискана 

информация от Централната избирателна комисия във връзка с 

наличие на информация, относно постановени решения по 

установяване на нарушения на Изборния кодекс по чл. 183, ал. 4, 

които се касаят за предходните избори. Подготвено е проектно 

писмо в отговор на така поисканата информация в моя папка, с 

проектен № 65-30. Моля да прочетете съдържанието, с което е 

уточнена информацията. Ако има коментари, след което да 

гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по проектен № 6530? Няма. 

Колеги, моля режим на гласуване.  

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

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

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

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Още един доклад с вх. № НС-22-

382/1, молба от доц. д-р Ф       Ф           . Молба, която е адресирана 

до председателя на Централната избирателна комисия, до директора 

на СДВР и до началника на Четвърто районно управление СДВР. 

Изложени са в нея много подробни различни обстоятелства, 

твърдения на господин избирател. В резюме молбата му се състои в 

това, с оглед на изложените обстоятелства, че желае да му бъде 

осигурена полицейска охрана в деня на изборите при упражняване 

на правото му на гласуване. Докладвам ви тази молба за сведение, 

тъй като Централната избирателна комисия няма такива 

правомощия. Както ви докладвах, тя е адресирана и до различни 

други институции, които, ако преценят, ще му отговорят по 

компетентност. За сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

госпожа Солакова. Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване докладна ЦИК-

09-88-1/29.03.2023 г. В изпълнение на протоколно решение на ЦИК 

по докладна записка ЦИК-09-88/15.03.2023 г. са представени по 

обобщена справка за служителите от Народното събрание, които 

подпомагат дейността на Централната избирателна комисия, 

включително дейностите, които ще изпълняват. Знаете това е и 

обобщена справка въз основа на получената информация от 

ръководителите на звена в администрацията на Народното събрание. 

Предложението за сключване на граждански договори със 

съответните предмети, възнаграждения. Към докладната записка е 

представен и контролен лист. За запознаване.  

От община Козлодуй с вх. № НС-06-90/29.03.2023 г. сме 

получили копие от заповедта за определяне на комисия, която да 

получи по чл. 287, ал. 7 и ал. 8 от Изборния кодекс изборните книжа 

и материали. От областна администрация на област София сме 

получили информация включително и копие от заповедта за 
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утвърждаване на маршрутите за транспортиране на изборните книжа 

и материали от избирателните секции до 23-та, 24-та и 25-та РИК. За 

сведение.  

От община Долни чифлик сме получили писмо с вх. № 

ПВРНС-6-10/29.03.2023 г.  Съгласно Решение № 1750/10.03.2023 г. 

на ЦИК е отворено запечатано помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали. В изпълнение на заповед на кмета на 

общината от 14.03.2023 г. ни е представен и протокол от 

21.03.2023 г. на комисията, която е определена в заповедта на кмета 

и е осъществила достъпа до помещението. Заверени копия от 

протокола и от заповедта са приложен към писмото в изпълнение на 

решението на ЦИК.  

Колеги, вх. № НС-23-151/29.03.2023 г. от ДАНС сме получили 

приложен списък на автомобилите, за които е необходимо да се 

осигури достъп до паркинга към сградата на Централната 

избирателна комисия от 1.04.2023 г. до приключване на изборите в 

20.00 часа. Докладвам ви го за сведение и предприемане на 

необходимите действия. Ще ви уведомя допълнително.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Община Крушари, което е с вх. № НС-14-6/28.03.2023 г., с него ни 

искат отваряне на архивен шкаф от 2021 г. за предаване на архив и 

традиционното писмо ви предлагам да гласуваме, в което им 

обяснявам какво трябва да се извърши, че е по наше Решение № 

1750.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-

34-23/28.03.2023 г. относно криптотул, аналогично на предходната 

преписка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка 

ви докладвам с вх. № НС-04-01-22-2/28.03.2023 г. сме получили по 

електронна поща от работна група „Избори“, имейла е озаглавен 

писмо ПАСЕ, а в същност е доклада на ОССЕ относно предсрочните 

избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. на български 

език. Версията на английски език ни беше предоставена на 1 март 

2023 г. и тогава съм ви го докладвала за запознаване. Така че и сега 

го докладвам за запознаване, в моя папка от днешна дата е.  

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия и ще продължим в 14.30 часа.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Тринадесет членове сме в залата. 

Продължаваме с доклади в точка шеста: 

Госпожо Матева, заповядайте, и определям да водите 

заседанието за малко. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

е подготвено писмо до Седмо РУ на Столична дирекция на 

вътрешните работи. Във връзка с писмо – вх. № НС-04-02-380-1, 

разследващ полицай П       ни моли за информация дали лице с 

посочено ЕГН е регистрирано като кандидат за народен 

представител в изборите на 2 април. 

Подготвен е отговор въз основа на извършена проверка в звено 

„Регистри“, че лицето с посоченото ЕГН не е регистрирано като 
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кандидат за народен представител на предстоящите избори. 

Проектният номер на писмото е 6535. 

Моля за становище по проекта на писмо за отговор. Не 

виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-08-70/29.03.2023 г. 

Писмото е от Софийски районен съд, Наказателно отделение, 

Четвърти състав. С това писмо се иска прецизна информация за 

господин К          Т           К             с посочено ЕГН дали е 

регистриран за кандидат за народен представител, и дали е избран 

към дата 30 март 2023 г. 

Колеги, тъй като изборите са на 2 април, няма как да бъде 

избран към 30 март, но към дата 30 март 2023 г., когато е насрочено 

съдебното заседание по делото, за което се иска справката, лицето е 

регистрирано като кандидат за народен представител в два изборни 

района. С Решение № 23/22.02.2023 г. е регистриран като кандидат 

за народен представител от партия „Възраждане“ от РИК – Варна, и 

с Решение № 19-НС/24.02.2023 г. е регистриран като кандидат за 

народен представител в 25 РИК – София. 

Предлагам да изпратим на Софийски районен съд писмо с това 

съдържание. Писмото е с проектен номер 6527. 

Моля за вашите становища. Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 
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Докладвам писмо с вх. № НС-22-242/28.03.2023 г. Въпросът е: 

„Уважаема госпожо Нейкова, искам да Ви попитам: има ли право да 

участва като член на СИК лице, на което е образувано досъдебно 

производство по чл. 168, ал. 2 от НК, а именно, който упражни 

избирателното си право два или повече пъти при един избор, или 

гласува два или повече пъти при един референдум, се наказва с 

пробация и с глоба“. 

Колеги, предлагам ви писмото да остане за сведение, първо, 

защото няма подател това писмо, второ, защото всеки член на 

секционна избирателна комисия бива проверяван и в случай, когато 

дори и да има образувано досъдебно производство, има презумпция 

за невиновност, докато не бъде осъдено дадено лице, така че не 

виждам какво можем да отговорим на мейла, който ни е изпратен. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, въпреки че понякога в 

такива имейли се поставят изключително важни за българското 

общество въпроси, ние все пак не можем да си позволим да губим 

процесуалното време на Комисията с подобни писма. 

Предлагам всеки имейл, който изхожда от анонимен подател, 

особено такъв, който се е подписал с име на анимационен герой или 

друго, което според него е много оригинално, просто да бъде 

оставено без разглеждане. 

Петнадесет минути отделяме за нещо, което би могло да бъде 

намерено при търсене на информация в интернет, на сайта на 

Централната избирателна комисия и само заради напъните на някои 

хора да се правят на интересни, да се занимава Комисията с подобни 

неща. 

Съжалявам много обаче аз Дарт Вейдър не го познавам и не 

смятам, че беше необходимо изобщо да му отделяме внимание в 

днешното заседание. (Реплика.) 

Правя предложение за протоколно решение на Централната 

избирателна комисия подобни имейли изобщо да не влизат в 

деловодната система на Централната избирателна комисия, защото 
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това е абсолютно губене времето на органа, и то няколко дни преди 

изборите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Стоянова, не мисля, че съм докладвала 15 минути този имейл. 

(Реплика от Елка Стоянова.) Да, но въпреки всичко, смятам, че 

преценката дали дадено писмо, постъпило в Централната 

избирателна комисия, трябва да е на Централната избирателна 

комисия, а не да предоставяме възможност на деловодството да ги 

селектира. 

Ако държите, ще подложа на гласуване Вашето предложение. 

Колеги, предложението на колегата Стоянова е да се извършва 

проверка от деловодството дали да се входират всички постъпили 

писма или не, в зависимост от това дали са подадени от лица, които 

не са посочили имената си. 

Подлагам на гласуване предложението да не се входират 

писма, които не е ясно от кого са подадени. 

Колеги, отменям гласуването. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз разбрах по друг начин предложението – 

да допълним „с анонимни писма“ и „подписани с персонажи от 

филми, литература“. Нищо, че е от „Междузвездни войни“, нищо че 

е от Хари Потър и други такива. Литературните псевдоними да ги 

оставим за литературата. Да си вършим административната работа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

подлагам на гласуване предложението на колегата Стоянова. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, Елка 

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

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 7 (Георги Баханов, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова и Цветозар Томов). 

Колеги, нямаме решение, така че ще продължава входирането 

на всички получени писма в Централната избирателна комисия. 
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Докладвам ви за запознаване писмо с вх. № НС-10-

55/28.03.2023 г. Моля да се запознаете с него и да го обсъдим в 

работна група. 

Следващ докладчик в тази точка – колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3-41, но във вътрешната мрежа е 

под номер ЦИК-06-3-43 – не знам защо така деловодството са го 

качили. Това, което е качено, е в подпапка ЦИК-06-3-43, а в 

действителност вх. № е ЦИК-06-3-41 в папка „Сиела“. С него ни 

изпращат номерата на секциите, за които до момента са инсталирали 

машини за гласуване. Те са в два файла, общо 281 секции. 

Предлагам в тази връзка на принципа, който обсъждахме 

вчера, да се проверява всяка 21-ва машина, да изготвим списък с 13 

секции, за които да се проверят машините. 

Предлагам също така да изпратим писмо до министър 

Демерджиев, с което да му изпратим списъка и да го уведомим, че 

ще предадем на отговорника за експертите 1 брой hash еxtractor и 10  

празни флашки, с указание, че ще им изпращаме регулярно такъв 

списък. 

Проектът на писмо е в моя папка под номер 6532. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за вашите становища. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Както правилно се ориентирах, очевидно, 

проблемът е в hash еxtractor. 

Първо, не съм съгласен толкова малко да се проверява. Това 

беше казано и преди това, но вчера направих и още едно 

предложение – не може да се предоставят предварително активи на 

лица, които най-малкото още не са влезли в склада. 

Второ, не сме получили график кога ще започнат работа и в 

колко дни ще си свършат работата. С думи прости, първо, график, 

после се тръгва към склада, после hash еxtractor. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това щях да кажа, че ние все още 

нямаме графика за изпълнение на дейностите от тези експерти. 

Второ, давам си сметка, ако присъстват експертите на 

Централната избирателна комисия, кое налага hash еxtractor да бъде 

предоставен на експертите, с които нямаме никакво правоотношения 

и които, продължавам да считам, че не са и проверени за надеждност 

за изпълнение на такива важни дейности. Както всички знаем, най-

важният етап от машинното гласуване е точно инсталирането на 

машините в склада. 

Определено считам, че Централната избирателна комисия не 

полага и най-малките усилия да може да изпълнява своите функции 

на контрол върху машинното гласуване, каквото е изискването на 

Изборния кодекс. Не само това, а напротив, нарочно ние се 

освобождаваме и предоставяме информация навън само и само 

после да имаме може би и оправданието дали сме извършили или 

неизвършили определени дейности. Графикът го чакаме от миналата 

седмица. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам в писмото, което ще изпратим, 

тези секции, за които казаха, че са недостатъчни, да бъде допълнено 

с „Нash еxtractor ще бъде предоставен след получаване на графика“ и 

с категорично искане кога ще започнат работа. Пак казвам, Нash 

еxtractor предварително няма да преспива никъде. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, с вчерашното писмо на 

министър Демерджиев, което докладвах вчера, е предоставен 

графикът – става въпрос за 29-и, 30-и и 31 март. Посочени са 

имената. 
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Ако се приеме това писмо, ще предложа и писмо до ГД 

„Жандармерия“, за да бъдат допуснати лицата и те могат да започнат 

още този следобед да работят. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Могат не значи, че ще започнат – тънката 

разлика. Тези осем човека едва ли, ако го дам на отговорника сега, аз 

не знам този отговорник, който е извън наш контрол, как ще си 

организира работата и кога ще влезе в склада. Пак казах, този Нash 

еxtractor не е за джоба на някой си отговорник, който е назначен на 

всичкото отгоре не от ЦИК. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Писмото, 

за което колегата Войнов говори, е във вчерашната папка с неговите 

инициали – вх. № НС-03-53-4, в което е посочен графикът за 

предложение как да работят експертите. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В това писмо, което сега се сочи, има 

няколко въпроса, на които не виждам да сме отговорили, или сме го 

направили по телефона може би? Нека да се уточним. Да чуем, 

отново да разгледаме това писмо с томи номер от вчерашна папка и 

да видим какви са поставените въпроси и какви отговори има 

Централната избирателна комисия. 

Освен това пък без отговор остана и предходно писмо на 

господин Демерджиев като ръководител на тази междуведомствена 

работна група, в което се искаха процедурни правила. Аз не помня 

Централната избирателна комисия да е предоставила или да е 

изразила поне становище по този въпрос. 

Ако сме ги уточнили по телефона, поне да се запише на 

протокол. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

други предложения по предложения текст на писмо от колегата 

Войнов? 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Още едно предложение. Тъй като се искат 

някакви процедурни правила, да се иска и какви конкретни дейности 
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изписани от тези 8 ли, 9 ли, така и не можах да разбера, барабар с 

отговорника им, какви точно действия ще извършат, а не накрая да 

ми дават едни разтегливи доклади, от които нищо не е ясно какво са 

проверили, предвид горчивата ми практика. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ще си позволя да прочета нещо, което 

веднага ще даде яснота как се прави опит и Централната 

избирателна комисия съвсем лежерно приема да бъде точно така – 

да се изключи от схемата. 

„Моля да предоставите списъка с машините за проверка, както 

и графика на Изпълнителя за инсталация, за да планираме 

присъствие в склада“. Това да ви говори за наличие на график, който 

ни е предоставен – е само за протокола. 

На следващо място се казва: „Моля да информирате 

Изпълнителя за необходимостта да предостави достъп до машините 

от списъка“, и приключваме. 

Тепърва ще се планира работата по изпълнение на тези 

дейности в склада. Така че посочването само на дати, които бяха от 

28-ми, не означава, че имаме предоставен график. 

И продължава в същото писмо да се иска ЦИК да предостави 

процедура за размножаване на същия. Както казах, нямаме и 

инструкция, защото се моли да се предостави инструкция, процедура 

за провеждане на искания анализ чрез Hash extractor. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Войнов, аз бих предложила в това писмо да добавим, тъй като, 

доколкото си спомням, вчера не постигнахме решение – вчера 

гласуваното писмо, в какво да се изразява тази проверка и каква 

информация да бъде предоставена на ЦИК като резултат от 

проверката. Бяхме го написали в проекта на писмо, но тъй като при 

гласуването не се постигна решение на ЦИК да одобри изпращането 

на това писмо, в днешния проект да добавим какво очакваме като 

действие на тези експерти, какви доклади да бъдат отпечатани и 
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предоставени на ЦИК вследствие на проверките, и как да бъдат 

описани действията, които са извършени. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ние вчера не постигнахме съгласие по 

писмо, което въобще не беше подготвени. Писмо, което Вие казахте, 

сме го изпратили – изх. № НС-03-64-2/28.03.2023 г., това беше вчера 

сутринта, и в него сме казали: „Поради изразеното становище, че 

Вашите експерти не са в състояние да извършат проверките, указани 

от ЦИК, предлагаме следните алтернативни действия по контрол: 

проверка на представителна извадка от СУЕМГ, избрани на случаен 

принцип за съответствие на хеша в склада 400(+) посредством 

проверка чрез Hash extractor, както и разпечатка от машината. 

Последващата проверка е изследване на журналните файлове 

на представителна извадка на СУЕМГ, избрани на случаен принцип 

след изборите…“. 

Накрая на писмото се указали: „След извършването на 

проверките експертите следва да изготвят доклад за осъществения 

контрол за всяка една от поверените машини“.  

Това писмо, пак повтарям, е гласувано, изпратено вчера с изх. 

№ НС-03-64-2. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Явно съм 

се объркала за кое писмо не постигнахме решение. Предлагам ви в 

това писмо да добавим „проверката да бъде извършена съгласно 

писмо с изх. № на ЦИК – еди-кой си номер“. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Първо, навсякъде тогава трябва да 

говорим за алтернативни действия на контрола или нещо подобно 

беше, за да сме коректни и в синхрон с това, което сме написали. 

Тъй като те не могат да изпълнят контролните действия, ние 

предлагаме алтернативни действия и така нататък. Оттук нататък да 

използваме алтернативни действия. 

С нищо не променя картината. Никъде нямаме предоставяне 

на процедурата, при която да се изпълни, и отговор на поставените 

въпроси в писмото на господин Демерджиев. Как така, при толкова 
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поставени въпроси, ние просто изпращаме списък на секциите и 

изразяваме готовност да предоставим Hash extractor. При какви 

условия и правила? При какви процедури? Нека, ако има такива 

процедури, да бъдат качени, за да можем да ги приложим към 

отговора до господин Демерджиев. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колега Войнов, ако сте съгласен, в първия абзац, където 

предлагате да напишем, че уведомяваме и че ще  предадем на 

определения отговорник на експертите един брой Hash extractor и 

10 предпазни флаш памети, да добавим предложението на колегата 

Чаушев – след представяне на графика за работа на експертите и 

кога ще започнат. Защото днес е 15,00 ч. на 29 март 2023 г. В 

писмото от вчера всички експерти на практика са подадени като 

възможности да работят на 29-и, 30-и и 31 март. Всички сме наясно, 

че няма да работят едновременно, така че да добавим това: след 

представяне на график, по който ще работят и начало на започване 

на дейността по проверката. 

Колега Войнов, да добавим и, че ще предоставим и 

процедурата заедно с Hash extractor, 10-те флаш памети, след като ни 

бъде предоставен графика в колко часа на 29 март кои експерти ще 

започнат да работят до края на деня – 29 март, 30-и и 31 март кои 

експерти в кои часови зони ще работят. 

Колеги, други предложения има ли по текста на писмото? Не 

виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – 5 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова). 

Колеги, няма решение за изпращането на това писмо. 

Заповядайте за отрицателен вот. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не мога и сигурно никога няма да 

свикна спокойно просто да вдигам ръка или да натискам зеленото 

копче, когато става дума за толкова важни неща! Да оставим без 

процедури да се предостави Hash extractor. Някой трябва да ни 

уведомява, някой трябва да ни указва, а ние просто да се 

съгласяваме. Не мога да гласувам по този начин! 

Аз съм член на Централната избирателна комисия и 

продължавам да считам, че органът ЦИК трябва да влезе в своите 

пълномощия, правомощия и да ги изпълнява, както законът 

повелява. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, с приемо-предавателен 

протокол – вх. № ЦИК-06-3-42 сме получили от „Сиела Норма“ АД 

файловете за всички райони в страната в съответствия с утвърдения 

формат, чрез който се верифицира възможността за коректно 

изчитане на данните от машините за гласуване в системата за 

компютърна обработка и екраните на СУЕМГ за изборните райони в 

страната и извън страната. 

Засега екраните за запознаване ви докладвам, но предлагам да 

изпратим писмо на „Информационно обслужване“ АД, с което да му 

предложим да изпратим тестовите файлове за всички изборни 

райони, включително и този за извън страната, който постъпи преди 

два дни. Проектът на писмо е в моя папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по предложения проект на писмо с проектен 

номер 6536. 

Колеги, не виждам желаещи за изказване. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 2 

(Ерхан Чаушев, Севинч Солакова). 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

главния секретар на МВР с вх. № НС-04-02-157. То е до директор на 

ГД „Жандармерия“ и директорите на СДВР и ОД на МВР с копие до 

Централната избирателна комисия и всички районни избирателни 

комисии. То е относно наше писмо, с което са дадени указания за 

охрана на машините за гласуване. В изпълнение указанията на ЦИК 

главният секретар разпорежда създаване на организация по 

цялостния процес по охрана и съпровод на транспортните средства, 

превозващи СУЕМГ, до определените места в областните центрове, 

до изборните места за гласуване със СУЕМГ и обратно. Осигурена е 

непрекъсната охрана през цялото време – докладвам го за сведение и 

запознаване. 

Постъпили са няколко писма от ГД „Жандармерия“ – вх. № 

НС-04-02-155, с което ни информират, че са създали необходимата 

организация за допускане в склада на две лица на 28 март и 

внасянето на 9366 комплекта смарткарти и флаш памети.  

Също така писмо с вх. № НС-04-160, с което ни уведомяват, че 

са създали организация за изнасяне от склада на 14 броя СУЕМГ до 

Капитан Андреево и 35 броя СУМГ до правителствения ВИП – 

докладвам ги за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Прекъсвам заседанието. 

Ще продължи в 16,30 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Тринадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с доклади в точка шеста. 

Колеги, ще прекъснем заседанието в 17,30 ч. 

Господин Войнов, заповядайте в точка шеста: 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, току-що е постъпило 

писмо от министър Демерджиев с вх. № НС-03-53-5. То е пак във 

връзка с нашето писмо от вчера относно проверката на машините в 

склада и изразява следното становище – че поради липса на 

предоставен списък с машини, които да бъдат проверени, предлага 

график-предложение за присъствие на експертите в склада, като 

графикът е посочен почасов – всеки експерт от колко до колко часа 

да присъства, като първите, които се предлагат да присъстват, са на 

29 март от 17,00 до 24,00 ч. – четири човека. 

Предлагам за всички горепосочени периоди да бъде гласуван и 

достъп до склада на Б          К           , който е посочен като 

отговорник за получаване на hash extractor от ЦИК в предходно мое 

писмо. На този етап го докладвам за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка 

и във връзка с темата за проверките на машините в склада, които са 

инсталирани и преди тяхното транспортиране, относно 

съответствието на инсталираната версия на софтуера – конкретно, 

дали хеш кодът съвпада с този, който е от официалната версия, в 

папката на колегата Войнов ви предлагам допълнен проект на писмо 

с проектен номер 6532, което преди прекъсване на заседанието беше 

подложено на гласуване и не успя да постигне необходимото 

мнозинство. 

Проектът на писмо е допълнен както с предложенията, които 

бяха направени от колеги – някои от тях може би ще се наложи да 

отпаднат, във връзка с току-що докладваното писмо от колегата 

Войнов, а именно да се предостави почасов график и 

разпределението на експертите, като се посочи и началото на 

проверката. Писмото е допълнено с процедурата и действията, които 

трябва да извършват експертите по време на проверката. Това е 

процедурата, която беше одобрена от Централната избирателна 

комисия, във връзка с изборите на 2 октомври, когато се 

извършваше такава проверка в склада, също с този hash extractor – 

дали съответства инсталираната версия на софтуера на актуалната 
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версия. Всъщност тази процедура – можете да направите сравнение, 

че е същата – във вътрешната мрежа в папка „проверка“ са 

публикувани миналогодишните материали и протоколното решение 

на ЦИК е по протокол № 254 от 27 септември 2022 г., а именно, че 

машините трябва да са инсталирани от техник на „Сиела Норма“ 

АД, да не са пломбирани и запечатани. Нататък виждате следващите 

действия. След извършване на всички тези действия, всеки експерт 

ще попълва резултатите от проверката и ще бъдат предоставени на 

Централната избирателна комисия. И в края, че „за целите на 

проверката ще предоставим списък с избирателните секции с 

инсталирани машини, които трябва да бъдат проверени“.  

В този смисъл и така допълнено ви предлагам да гласуваме 

това писмо, което да бъде изпратено на господин Демерджиев. 

Моля за вашите изказвания. 

Моля, режим на гласуване. 

Колеги, преди да гласуваме, правя едно допълнение, че 

представителите на ЦИК са експертите, които ни консултират във 

връзка с тези дейности – З       М       , и  Г        Б         . 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тъй като проблемът е важен, да изредим 

осемте или деветте също поименно. Също на протокол барабар с 

отговорника им, който и да е той. А освен това да искаме и от 

министър Демерджиев на тези осем или девет човека направена ли 

им е проверка, защото по отношение на едни имаше едни изнесени 

някакви си странни данни по медиите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, експертите, 

които ще извършват проверката по писмото с предложения график 

по часове, което беше докладвано преди малко от колегата Войнов, 

са: М              С         , Д                 К                    , Д           Б                  , 

С             А            , А              Й                 , Т             Т             , 

отговорник на екипа е Б              К             . Мисля, че не пропускам 

друго име – чета писмото, което докладва колегата Войнов. Това са 

експертите, посочени от господин Демерджиев.  
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Писмото ще бъде допълнено с предложението на колегата 

Чаушев – да бъде изпратена информация за извършената проверка в 

МВР и ДАНС на лицата, които ще извършват тази проверка. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не ми стана ясно от текста на писмото 

как ще бъде оформен списъкът на машините, които подлежат на 

проверка. Чета текст, в който пише, че такъв списък ще има, 

предоставен от ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В списъка, 

предоставен от ЦИК. И в предпоследния абзац, колега Томов, пише 

„за извършване на проверката ви предоставяме списък на определен 

брой избирателни секции с инсталирани машини“. Имаме тази 

информация от тази сутрин, ако сте били в тази част на заседанието. 

Колегата Войнов го докладва. 

На мен не ми е известно числото, иначе щях да го допълня, и 

нямаше да има нужда от този въпрос. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не точно така. Ние ще получим и други 

списъци на избирателни секции с инсталирани машини за гласуване, 

следователно трябва да решим вероятно – правим ли някакъв общ 

списък, който следва да бъде изпълнен и актуализиран няколко пъти 

или възприемаме друг подход? Това не ми е ясно и затова питам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз считам, че нямаме определен 

принцип, по който се определят секциите или машините, които 

трябва да бъдат проверени. 

На следващо място, прегледах таблицата, която е приложение 

към писмото и се предвижда да е приложение. Иска ми се някак си 

да се обвързва с определена секция номера на машината – ние имаме 

колона за посочване на номера на самата машина, която е проверена 

от съответния експерт, като отчет от извършената дейност. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще добавя и 

тази колона. Не съм имала време да я коригирам – това е таблицата 

от миналата година. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Миналата година – минало, заминало. Сега 

усъвършенстваме някои недостатъци, които бяха налични и 

миналата година. Толкова по първото твърдение. 

По второто твърдение, освен таблицата за проверен номер на 

секцията и то номера в хард диска, а не лепящото и хвърчащо 

етикетче на куфара. Да се сложи и часът кога е проверено от нашите 

8 плюс 2 експерти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Само искам да припомня, че експертите, 

след като извършат проверката, изискванията ни са да разпечатат 

диагностичен доклад, в който трябва да пише номерът на секцията, 

номерът на машината, часът и деня на извършване на тази 

диагностика. Тези доклади трябва да са приложение към общия 

доклад и таблицата за извършената проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКИВА: Господин Чаушев, 

реплика ли ще правите, за да знам на кого да дам думата първо. 

Заповядайте, за реплика. (Реплика.) 

Господин Чаушев! 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: По същество. Не знам какви диагностични 

доклади ще изкарват, не знам какви бележки ще бълват, именно 

защото не знаем – машините става въпрос, не знаем именно защото 

нямаме процедура, поради което не мога да приема твърденията, че 

от бележките щяло да било вярно кога е направена последваща 

проверка. Защото наистина сме гледали първоначални бележки от 

машината, но последващи Изпълнителят не ни ги е предоставял, 

включително и предходните ни експерти, които пак са същите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Репликата, и аз имам реплика, беше по 

отношение на приложенията, които ще бъдат към отчета. Ние би 

трябвало след това да използваме един доста голям ресурс и е 

необходимо време да се направи допълнителна проверка и да се 

свържат отчет с приложение – диагностичен, или какъвто и да се 

казва документът, за да може да се направи връзка между номера на 

секцията, номера на машината. 

Ако искаме яснота, още от начало би трябвало тази 

информация да е част от отчета на всеки експерт, който ще е 

извършил проверката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, и номерът на 

секцията ще бъде елемент от таблицата, и часът на проверката ще 

бъде елемент, в писмото ще бъде добавено да искаме информация за 

извършената проверка от МВР и ДАНС на експертите. Мисля, че 

всички предложения на колеги ще бъдат включени в писмото, което 

ще подложа на гласуване. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се, съм любител на яснотата. 

Имаме първоначални бележки, изглежда, фиксирани в едни журнали 

за пускане на машината. Това е едно. 

Но имаме и последваща проверка, която ние искаме в момента, 

която е леко разтеглена във времето и затова казвам, че имам набор 

от едни бележки за включване на машината и имам едни бележки за 

инсталиране на софтуера, а накрая трябва да имаме и едни бележки 

след инсталирането на софтуера. 

Както видяхте, това са различни действия  определен тип 

последователности на действия. И да си знаем тези нещица, и да си 

ги разграничаваме, а фукливо казано, диференцираме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения по текста? 

От писмото, докладвано от господин Войнов преди малко с вх. 

№ НС-03-53-5, е видно, че началото на проверката ще започне, 

всъщност няма как да започне днес от 17,00 ч. Посочили са 17,00 ч. 
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на 29 март, което практически не е възможно, така че те ще уточнят 

допълнително кога ще бъде началото на проверката, тоест почасов 

график имаме, но началото на самата проверка допълнително трябва 

да бъде уточнено. В този смисъл ще коригирам текста. 

Има ли други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова). 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в тази връзка, след като 

има решение, предлагам да изпратим писмо до ГД „Жандармерия“, с 

което да им укажем да бъдат допуснати експертите съгласно 

приложение график в склада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ето това се случва в последните години. 

Общи понятия и в крайна сметка нищо не се знае какво става. 

Конкретният въпрос, за който се изказвам, е следният: кога тези 

техници ще влязат в склада? Те не могат да влизат нито преди, нито 

след. Това като го кажа така, означава, след моето решение те вече 

са влезли в склада. Не знайно защо, но те вече имат право да влизат. 

Я го направят, я – не, но именно това бяха разискванията – кога тези 

техници, съобразно графики, подчертавам, час те ще влязат в 

склада?! Никаква конкретизация пак. (Реплики.) Именно, нали за 

това говорим. Предишното писмо беше „след уточняване кога тези 

хора ще влязат в склада“, а сега ни се предлага пак нещичко си от 

днес. Колко е часът сега? 17,00 ч. и с моето решение те вече може да 

тръгнат към склада и не знам какво ще правят вътре. 

Така че предложението ми е да се съгласуват двете решения и 

когато получим, изглежда, обратната връзка кога тези хора ще 
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влизат в склада, тогава да пишем и на „Жандармерията“ да ги пуска. 

Просто подреждане на  някакви действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, ако 

не възразявате по-късно ще подложа на гласуване Вашето 

предложение, така или иначе заседанията ни обикновено 

продължават до по-късно, може да имаме обратна информация 

дотогава, за да изпратим това писмо. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

Определям господин Томов за малко да води заседанието. 

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

20-82/29.03.2023 г. от  Т          Г           от в-к „Банкер“, която би 

искала да бъде акредитирана за изборите на 2 април, и подобно 

писмо с вх. № НС-20-81/29.04.2023 г. от А              Т                    , 

също от в-к „Банкер“ със същата молба. 

Колеги, предлагам да гласуваме протоколно решение да бъдат 

добавени тези две имена в списъка на акредитираните медии, които 

одобрихме вчера, като предлагам в този списък да бъдат добавени и 

имената на служителите от БНР, които осигуряват стрийминга на 

брифингите на Централната избирателна комисия. До момента в 

четвъртъците, когато има редовни брифинги, са допускани в 

сградата въз основа на протоколно решение, но за неделя не бяха 

включени в списъка, така че предлагам да бъдат включени и те в 

този списък. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, 

има ли изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова). 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с докладваното в 

предходната част на заседанието писмо с вх. № НС-10-

55/28.03.2023 г. ви докладвам писмо с вх. № НС-00-184/29.03.2023 г. 
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от „Информационно обслужване“ АД, с което е изпратен до ЦИК 

отговорът, който е изпратен на писмото, което ви докладвах, на 

госпожа Корнелия Нинова, тъй като то е изпратено освен до 

Централната избирателна комисия, е изпратено и до господин           

И              Ф        . В момента го докладвам за запознаване и за 

обсъждане. 

В тази връзка ви докладвам писмо с вх. № НС-10-

57/29.03.2023 г. от С             Т               , председател на ПП „Има 

такъв народ“. Това е свързан доклад. Предлагам трите писма да 

бъдат обсъдени заедно на работна група. 

Също за обсъждане ви докладвам писмо от 14 РИК – Перник, с 

вх. № НС-15-219/29.03.2023 г., които молят за указания във връзка 

със запитване от МВР, при евентуални сигнали за взривни 

устройства в изборния ден как да бъде процедирано.  

Колеги, предлагам след обсъжданията с министъра на 

вътрешните работи, в работен порядък да подготвим отговор до 

всички районни избирателни комисии. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: По 

точка шеста – Доклади по административни преписки, кой още има 

доклад? 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин 

председателстващ. 

Уважаеми колеги, докладвам  ви вх. № НС-15-

215/28.03.2023 г. – качено е във вътрешната мрежа с вчерашна дата. 

Това е от група членове на секционни комисии на територията на 

Община Гоце Делчев, до ЦИК и копие до РИК. 

Може да го погледнете. Изразяват недоволство от проведеното 

на 27 март 2023 г. обучение на членовете на секционните 

избирателни комисии от член на РИК – Благоевград, и още един 

член, който е бил безучастен. Хаотично и некомпетентно било 

обучението. Не са отговаряли на въпросите. Конкретните въпроси, 

задавани от секционните избирателни комисии, като например: къде 
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в секционния протокол се вписват обобщените данни от 

преференциите, ако трябва да се обобщават? 

Има и други въпроси, на които не им е било отговорено и са 

описани подробно. Говорят, че не им е бил даден адекватен отговор 

за контролите и са останали с убеждението, че трябва да се 

самонаучат. Не виждат логиката от обученията от РИК, тъй като 

секционните комисии остават с усещането, че не са разбрали нищо, 

въпреки предстоящите тежки избори с машини, хартиени бюлетини 

и видеозаснемане.  

Според тях е недопустимо при обучението на секционните 

комисии да не може да се отговори на поставени въпроси. 

Молят членовете на ЦИК да извършат проверка и да бъдат по-

взискателни, когато назначават членовете на РИК. 

Уважаеми колеги, мислех да направя предложение да го 

препратим до РИК – Благоевград, но, както ви казах, има копие до 

РИК – Благоевград. Това по-скоро не е към ЦИК, а към партиите, 

които предлагат съответните членове на районните избирателни 

комисии, поради което предлагам да остане за сведение или да се 

препрати до РИК за становище по изнесеното в тази жалба. По-

скоро предлагам да се препрати към РИК – Благоевград, за 

изразяване на становище дали изнесеното в жалбата отговоря на 

истината при обучението на секционните избирателни комисии в 

Община Гоце Делчев. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, 

имате думата за изказвания. 

Предложението на докладчика е да се изпрати за становище до 

РИК – Благоевград. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз сега горе-долу се запознах с 

писмото, което сме получили. По-скоро оставам с впечатление, че 

може би някои въпроси са били от компетентността на районната 

избирателна комисия като колективен орган. В този смисъл да 

изпратим, няма проблем с това, да изпратим писмото и да 
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предложим районната избирателна комисия, в случай че има 

поставени въпроси при обучените от членове на секционни 

избирателни комисии, да ги обобщи и в предизборния ден заедно с 

предоставянето на изборни книжа и материали да предостави и тези 

указания на секционните избирателни комисии. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Като докладчик се съгласявам с това да 

бъде изпратено до РИК – Благоевград, с предложението, което 

направи колегата Солакова. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Други 

изказвания? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № 

НС-06-91/29.03.2023 г., изпратено ни по имейл от община Провадия, 

от В            В                . Изпраща ни заповед № 902 от 28 март 2023 г. 

на кмета на община Провадия за допълване на заповед № 732 от 9 

март 2023 г. и изменение на териториалния обхват на ПСИК 0044 и 

ПСИК 0045. Заповедта е приложена към имейла от 28 март. 

Приложени са и мотиви към заповедта, тъй като в установения 

по чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс срок в общинска администрация 

Провадия са постъпили заявления от избиратели с трайни 

увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си 

право в изборни помещение – изброени са няколко села. Лицата не 

са депозирали заявление в срока, регламентиран по чл. 37, ал. 1 и с 

оглед на обстоятелството, че заповедта от 9 март 2023 г. на кмета на 

Община Провадия са образувани ПСИК 44 и ПИСК 45 увеличават 

териториалния обхват е допустимо съгласно чл. 90, ал. 1 от 

Изборния кодекс е допустимо изменение  на обхвата на секция № 



42 

032400044 и 00045. Описват се кои населени места да се добавят към 

тази ПСИК. 

Исках да ви запозная, че за допълнение да се връчи на 

областния управител на област на административен център Варна и 

на началника на РУ – Провадия, и началника на Районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ – Провадия, и да 

бъде обявена в „Общинския център за информация и услуги“ на 

официалната интернет страница на община Провадия. 

Заповедта да се връчи на ГД ГРАО, ТЗ – Варна, ЦИК и РИК в 

посочените в Изборния кодекс срокове, както и на заинтересованите 

лица за сведение и изпълнение. 

Предлагам да остане за сведение, тъй като в т. 4 е указано да се 

изпрати на РИК – Варна. Ако преценим да им го препратим, но 

мисля, че тази заповед на кмета е изпратена за информация на РИК – 

Варна, най-вече. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Госпожо 

Солакова, заповядайте в Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на първо място, ще ви 

предложа да одобрим актуалния списък на днешна дата – има 

добавено едно име в списъка на сътрудниците, актуално към 10,00 ч. 

на 29 март, в папка „ОТП“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

изказвания по това предложение? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Разпределението в този списък 

подлежи на корекция, така че може да огледате още веднъж този 

списък, за да може да се направят съответните корекции –
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определени сътрудници към групите за приемане на РИК и за извън 

страната. 

Докладвам ви писмо, получено по електронната поща, от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-183/29.03.2023 г. 

Пишат ни, че се предоставят разпечатаните баджове за достъп до 

Изчислителния пункт към ЦИК с молба за печат.  

Предлагам ви с протоколно решение да одобрим 

подпечатването на баджовете на представителите на 

„Информационно обслужване“ АД за достъп до Изчислителния 

пункт. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за запознаване в 

момента едно писмо от секретаря на община Стара Загора с вх. № 

НС-06-92/29.03.2023 г., извинявам се на община Хасково. 

Секретарят на община Хасково ни пише, че общинска 

администрация Хасково не разполага със 152 служители, които в 

предизборния ден да подреждат изборните помещения съвместно 

със секционните избирателни комисии. Само отварям скоба, че ЦИК 

не разполага с близо 12 хиляди сътрудници, които да приемат 

протоколите от секционните избирателни комисии. 

В Раздел IV от Изборния кодекс, посочва секретарят на 

община Хасково, се описват задълженията на общинските 

администрации и РИК по предаване на изборните книжа и 

материали в предизборния ден, като съгласно чл. 215, ал. 6, след 

подписване на протоколите, отговорността за опазване на изборните 
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книжа и материали носи председателят на секционната избирателна 

комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия. 

Тук отварям скоба, за да направя коментара, че не е казано 

къде се подписват тези протоколи, и много е вероятно това да е в 

секцията в изборното помещение. 

„Считаме, че участието на общинските администрации в 

подреждането на изборното помещение не е изрично 

регламентирано нито в Изборния кодекс, нито в Методическите 

указания по прилагане на Изборния кодекс, и би могло да бъде 

изтълкувано като намеса в работата на секционните избирателни 

комисии“. 

Докладвам го така подробно, защото е много важно да имаме 

едно общо участие в този изборен процес – органите по управление 

на изборите, така и администрацията на органите на изпълнителната 

власт. 

Подготвила съм проект на отговор във вътрешната мрежа. Не 

ви го предлагам в момента за гласуване за изпращане, защото искам 

да допълня отговора, който е съобразно Изборния кодекс, така и с 

писмото на главния секретар на Министерския съвет с изх. № 03.11-

5 от 28 февруари 2023 г., в което изрично е казано, че кметовете на 

общини и общинските администрации осигуряват оборудване на 

изборните помещения, в това число с паравани за гласуване, 

съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Изборния 

кодекс и утвърдената практика при оборудване на изборните 

помещения с подобен тип материали. 

В този смисъл ще допълня отговора. Ще ви го предложа или 

по-късно, или утре за изпращане. На този етап докладвам писмото за 

запознаване. 

Колеги, докладвам ви един констативен протокол от областна 

администрация Търговище с вх. № НС-05-41/28.03.2023 г. Получили 

са изборните книжа и материали и са ги прибрали в помещенията, 

определени за съхранение на изборните книжа, включително и 

комплектите устройства за видеонаблюдението и видеозаснемането. 



45 

Отбелязват в този констативен протокол, че липсва един плик за 

секционна комисия № 54 в община 22 – Омуртаг, която е подвижна 

избирателна секция, и са посочили, че в секцията не е предвидено 

видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане. 

В тази връзка председателят на РИК – Търговище, където 

също са получили констативния протокол, обърна внимание, че 

секцията е била включена преди това в списъка на секциите за 

видеонаблюдение. Докладвам ви го за сведение. 

В тази връзка трябва да се публикува списъкът на секциите за 

видеонаблюдение. 

Колеги, във връзка с доклада по писмо с вх. № НС-23-

151/29.03.2023 г. от заместник-председателя на ДАНС с приложен 

списък на автомобили с искане за достъп до паркинга към сградата 

на Централната избирателна комисия от 08,00 ч. на 1 април тази 

година, до приключване не просто на изборите, а на приемането на 

документите от секционните избирателни комисии извън страната в 

този конкретен случай, предлагам да изпратим писмо до главния 

секретар на Народното събрание, към предишен наш номер, да 

приложим списъка и да поискаме такъв достъп до паркинга на 

Народното събрание, източно крило, включително да посочим, че до 

този паркинг следва да бъде осигурен достъп на членовете на 

Централната избирателна комисия, на РИК – придружаващите ги 

автомобили на МВР.  

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има ли 

изказвания? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от 23 РИК с вх. № НС-15-218-

1/29.03.2023 г. и 25 РИК сме получили писмо, че в районните 
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избирателни комисии са получили писмо от министъра на 

електронното управление за създаване на организация за предаване 

на мобилни устройства и материали за видеонаблюдението. 

Обръщат се с искане и молба да се укаже дали следва да се 

изпълнят тези указания с оглед на предоставяне на копия от 

протоколи за приемане и предаване на изборни книжа и материали – 

за осъждане на работна група. 

Писмото на 25 РИК в същия смисъл е с вх. № НС-15-

218/29.03.2023 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Докладвахте за запознаване и за обсъждане в работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието на Централната избирателна комисия до 18,30 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с точка шеста. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

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

04-02-161/29.03.2023 г. от заместник-министър председателя по 

обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи в 

отговор на наше писмо, с което поискахме информация вчера от 

него – изх. № НС-03-68. Докладвам за запознаване и обсъждане в 

работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам, първо, за запознаване 

писмо с вх. № НС-11-75 от представляващия коалиция „БСП за 

България“ Корнелия Нинова, озаглавено сигнал от коалиция „БСП за 

България“ за нарушение на изборния процес. В писмото е писано за 
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гласуването зад параван в секциите и са поставени съответните 

въпроси пред Централната избирателна комисия – докладвам го за 

запознаване, и по-късно за произнасяне. 

С вх. № НС-22-241-1 е писмо, започващо със „Здравейте 

отново! Тъй като по мой доклад беше оставено без отговор писмото 

с аналогичен номер от господин Т           М           , той отново 

поставя въпроса, като е цитирал и текст от Методическите указания 

във връзка с отчитането на бюлетините от, най-общо казано, 

гласуването с машини.  

Предлагам го отново за сведение, още повече в текста на 

писмото авторът отбелязва един цитат, изваден от него от 

Методическите указания на Централната избирателна комисия – 

част втора, е потвърдено това, което той е изразил в предишно 

писмо. Предлагам писмото за сведение. 

Следващото писмо е с вх. № ЦИК-06-7-5. От „Информационно 

обслужване“ АД, в отговор на писмо на ЦИК с изх. № ЦИК-06-8/1 

от 28.03.2023 г. ни информират, че на публичната интернет страница 

с резултатите от изборите по секции ще бъдат публикувани както 

файловете от машините за гласуване, така и числовите данни от 

гласуването с машина – за сведение. 

Следващото писмо, което докладвам, е от госпожа, която е 

председател на секционна избирателна комисия, във връзка с 

графика. Писмото е с вх. № НС-23-155/29.03.2023 г. Докладвам го за 

запознаване. Графикът специално за транспортиране на 

устройствата за машинно гласуване все още не е финализиран, така 

че това писмо само за запознаване на Комисията. 

В тази връзка и във връзка с току-що представеното  писмо 

докладвам за сведение писмо с вх. № НС-04-02-162/29.03.2023 г., с 

което от Министерството на вътрешните работи са изпратили 

отговор във връзка с извършени проверки на лица. В тази връзка 

подготвям проект на писмо, което да изпратим до Изпълнителя 

„Сиела Норма“ АД за предприемане на действия във връзка с 
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посочените в писмото на МВР лица. По-късно ще докладвам и това 

писмо, за да изпратим за евентуална замяна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в точка 

шеста моля, който има доклад, който не търпи отлагане. Няма. 

 

Продължаваме с доклад в точка втора – регистрация на 

наблюдатели. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Много Ви благодаря, госпожо 

Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило заявление с вх. 

№ НС-10-56/29.03.2023 г. за регистрация на застъпници в 

избирателни секции извън страната на кандидатска листа в изборите 

за народни представители на 2 април 2023 г. 

Има подготвен проект на решение. Моля да го погледнете във 

вътрешната мрежа в моя папка. 

Постъпило е заявление, както ви казах, от днешна дата за 

регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на 

кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите 

за народни представители на 2 април 2023 г. 

 Заявлението е подписано от Т      Ю           Ю           – 

упълномощен представител на партия „Движение за права и 

свободи“.  

Към заявлението са приложени всички изискуеми съгласно 

Изборния кодекс и наше решение документи, а именно: списък 

съдържащ имената и ЕГН на 106 лица, които да бъдат регистрирани 

като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически 

носител; декларации от лицата, заявени за регистрация като 

застъпници – 106 броя; копие от пълномощно от Мустафа Карадайъ 

– представляващ партията, в полза на С         Ю        М          ; копие 

от пълномощно на лицето С     Ю        М           за 

преупълномощаване на Т        Ю           Ю                . 
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След извършена проверка, получена в Централната 

избирателна комисия с вх. № НС-00-181/29.03.2023 г., се установи, 

че 104 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 

2 лица са установени несъответствия. 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117 – 123, във връзка с чл. 

3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 1713-НС/28.02.2023 г. на 

ЦИК, предлагам Централната избирателна комисия да вземе решени, 

с което да регистрира за застъпници на кандидатска листа на ПП 

„Движение за права и свободи“ в избирателни секции извън страната 

следните лица – подробно изброени в табличен вид, с имена и ЕГН-

та, 104 на брой и както казах, за две от лицата е установено 

несъответствие. 

На регистрираните застъпници да бъдат издадени 

удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1840-НС/29.03.2023 г. 

Заповядайте, господин Георгиев, в точка втора. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Докладвам проект на 

решение с проектен номер 1808 относно регистрация на 

международен наблюдател. 

След постъпило писмо от Министерството на външните 

работи със съответния входящ номер с искане за регистрация на 

наблюдател като представител на Парламентарната асамблея на 

Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) ви 

предлагам на съответните основания от Изборния кодекс и на 

решението на Централната избирателна комисия, Централната 

избирателна комисия да вземе решение, с което да регистрира като 



50 

наблюдател на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Ф           Я               . 

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър 

и да му се издаде удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1841-НС/29.03.2023 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам и проект на решение с 

проектен номер 1807 регистрация на застъпници от коалиция 

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

Постъпило е заявление с вх. № НС-11-71/1 от 28.03.2023 г. за 

регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната от 

коалиция ЗАЕДНО. Към заявлението са приложени: списък, 

съдържащ имената и ЕГН на 2 лица, които да бъдат регистрирани 

като застъпници; декларации от лицата, заявени за регистрация като 

застъпници – 2 броя.  

На съответните основания предлагам Централната 

избирателна комисия да реши, че регистрира застъпници на 

кандидати от коалиция ЗАЕДНО в избирателни секции извън 

страната следните лица съгласно приложения списък. 

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по този проект? 

Моля, режим на гласуване. 

Моля с вдигане на ръка 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, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1842-НС/29.03.2023 г. 

Господин Георгиев, продължете с Вашия доклад в точка 

шеста: Доклади по административни преписки. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Подготвих проекта на писмо с 

проектен номер 6544. Писмото е във връзка с извършените 

проверки, да кажа, междувременно и във връзка с постъпилото 

писмо с вх. № НС-23-157/29.03.2023 г., което е от ДАНС, за 

необходимост да бъдат заменени посочените лица. 

Предлагам да изпратим това писмо до „Сиела Норма“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме с вдигане на ръка. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Продължаваме с точка осма: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 0 1802-НС ОТ 20 МАРТ 2023 Г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте с Вашия проект на решение. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, предлагам ви проект 

на решение с проектен номер 1809 в моята папка. 

Моля да се запознаете с проекта на решение за изменение и 

допълнение на Решение № 1802-НС, изменено и допълнено с 

Решение № 1829-НС/27.03.2023 г. 

В това решение ви предлагам да се нанесат съответните 

промени в цитираното вече решение съгласно приложен в 

диспозитивната част поименен списък и с актуализиран файл с 

актуализираните състави на секционните избирателни комисии на 

база на предложенията, направени от Министерството на външните 

работи за техните  номинации и незаети места и от парламентарно 
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представените в 48-то Народно събрание партии, които са си 

представили съответните заявления с мотивирани поради неотложни 

и спешни причини на членове, които няма да могат да присъстват в 

деня на изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по този проект на решение с проектен номер 1809. 

Ако няма предложения по този проект, моля, режим на 

гласуване с вдигане на ръка. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Решението е № 1843-НС/29.03.2023 г. 

Госпожо Стоянова, имате ли друг доклад, който да не търпи 

отлагане? 

Продължаваме с точка шеста: Доклади по административни 

преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по докладна записка 

с вх. № ЦИК-09-88-1/29.03.2023 г. относно гражданските договори 

на служителите от Народното събрание предлагам да одобрим 

направеното предложение.  

Съгласно приложения контролен лист с мнение за 

законосъобразност относно поемането на задължение да одобрим 

разход на стойност 69 750, 00 лв. В този разход не са включени 

полагащите се средства за осигурителни вноски от Възложителя. 

Да одобрим сключването на граждански договори с тези 

служители със съответния предмет и размер на възнаграждение, 

както са по проектите на договори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладна записка с вх. № ЦИК-09-

85/13.03.2023 г. във връзка с попълнен въпросник за състоянието на 

системите за финансово управление и контрол за 2022 г. и 

електронното изпращане в Министерството на финансите. 

Приложен към докладната записка е самият въпросник, както е 

попълнен. Затова ви предлагам с оглед на срока, в който трябва да се 

изпрати в Министерството на финансите, да одобрим доклада за 

състоянието на системите за финансово управление и контрол за 

2022 г. в Централната избирателна комисия и така попълнения 

въпросник да се изпрати в Министерството на финансите по 

електронен път. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в докладната, както се сочи, в 

предходни години от името на председателя на ЦИК информацията 

е изпращана от главен юрисконсулт Н    Ж       . Поради 

прекратяване на трудовия договор със служителя се предлага със 

заповед да бъде упълномощен директорът на дирекция 

„Администрация“ К                М                 да изпрати по електронен 

път така одобрените доклад и въпросник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 

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

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

Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от областния управител на 

област Монтана сме получили писмо, което е с копие до министъра 

на електронното управление, във връзка с постъпили писма в 

областна администрация от министъра на електронното управление 

относно създаване на организация за предаване на мобилни 

устройства и материали за видеонаблюдение ни уведомяват за броя 

на секциите в област Монтана на територията на изборния район, 

като, видно от справката, в изборен район в три общини има по една 

секция, в която не следва да се провежда видеозаснемане и 

видеонаблюдение след обявяване края на изборния ден. 

Явно те са фигурирали в списъка за видеонаблюдение, който 

предварително е изпратен на областните управители, и в тези 

общини – Берковица, Бойчиновци, Вълчедръм са получени по 1 брой 

комплект устройства за видеонаблюдение. 

Областният управител се обръща към Централната 

избирателна комисия с молба да бъдат дадени указания получените 

устройства да бъдат върнати на „Информационно обслужване“ АД 

или на РИК – Монтана. 

Аз ви предлагам да изчакаме до утрешния ден и да имаме едно 

писмо може би до всички кметове на общини с копие до областните 

управители и до министъра на електронното управление, за да може 

да укажем, че за секции, в които не следва да се извършва 

видеозаснемане и видеонаблюдение, да не се предоставят такива 

устройства. В случай че са получени в общината, те да бъдат 

върнати на „Информационно обслужване“ АД, за което да се 

съставят необходимите приемо-предавателни протоколи. Няма 

смисъл да намесваме районните избирателни комисии според мен. 

Докладвам писмо с вх. № ЦИК-06-4-9/29.03.2023 г. От 

Печатницата на БНБ ни информират, че са произвели 25 хиляди броя 
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ролки за машинно гласуване. Предадени са с приемо-предавателни 

протоколи, посочили са броя и остатъка, и очакват нашите указания 

за доставка на останалото количество. На този етап го докладвам за 

запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка четвърта: Гласуване извън страната. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви проектен номер на 

писмо 6539 до Министерството на външните работи във връзка с 

писмо с вх. № НС-23-154. Писмото е от секционна избирателна 

комисия в Брюксел. Членовете са се свързали помежду си и 

заместник-председателят на комисията ни уведомява, че в съботния 

ден се оказва, че секретарят на комисията няма да може да присъства 

при предаването на изборните книжа и материали. В тази връзка 

отправя запитване, тъй като в Методическите указания е разписан 

изрично редът, по който се предават книжата и материалите, и 

устройствата за гласуване, пита в тази ситуация как следва да 

процедират. 

Моето предложение за отговор до Министерството на 

външните работи, защото и от предходни избори практиката 

показва, че в деня, в който трябва да предават материалите 

секционните комисии, не навсякъде успяват да се комплектуват в 

пълен състав. 

В тази връзка съобразно и предходната практика предлагам да 

бъде изпратено писмо до Министерството на външните работи, като 

им бъде препратено писмото, пристигнало при нас, в което да им 

укажем, че в такава ситуация материалите могат да бъдат предавани 

от ръководителите на ДКП съобразно разписаното като указание в 

това наше писмо. 

Моля да се запознаете с текста и ако имате други 

предложения, да ги обсъдим, ако не, да го подложим на гласуване. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ние изпращаме на Министерството 

на външните работи, когато ни питат. По мое мнение не следва дар 

решаваме принципни въпроси с изключение – това, че някой ни 

пита. Забележете, колеги, как са зададени въпросите: ако, ако, ако, 

как се действа? 

Доколкото се спомням от решението ни за възнагражденията 

на членовете на СИК както в страната, така и извън страната се 

полага възнаграждение, което включва и участие в предизборния 

ден. 

Аз възразявам да се отговаря. При тази ситуация, при 

положение че е един, доколкото се сещам, не са минавали на доклад, 

да отговаряме принципно. Това, което се е случвало, се случва по 

изключение. 

Стана на въпрос в работен порядък за това писмо, но не знаех, 

че е по питане от едно лице, което се предполага, видно от имейла, 

че е заместник-председател в съответната СИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

изказвания по предложението на госпожа Стоянова? 

Аз бих добавила „по изключение“, ако сте съгласни, за да не се 

превръща в правило. 

Има ли други изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

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

Йорданка Ганчева, Севинч Солакова). 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, не считам, на първо място, 

че стои добре Централната избирателна комисия да праща писмо до 

Министерството на външните работи по повод писмо на гражданин 

с указания, които решават изключително принципни ситуации. 

Считам, че писмото, което току-що гласувахме, ще стимулира 

точно обратното – секционните избирателни комисии извън 
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страната да не участват в предизборния ден и дори ще затрудним 

процеса. То е аналогично и на секционните избирателни комисии в 

страната. 

Когато Централната избирателна комисия определяше 

възнагражденията на СИК, винаги се води, по мои спомени, не само 

сега, от това, че СИК е основната единица, която произвежда 

изборите, без значение дали става въпрос за сегашните, или – поне 

във всички избори, в които аз съм участвала в подготовката, това е 

било водещото в ЦИК. Идеята е всички да са съпричастни и да 

вземат участие. 

Така, със зададени въпроси: ако, ако, ако, да дадем указания на 

Министерството на външните работи и да решим принципна 

позиция, която възниква в изключителни ситуации, колеги, не знам 

какво правим. 

В допълнение искам да кажа, че би следвало въпросите, 

свързани с гласуване извън страната – имаше една добра практика. 

Да, колегата докладчик, аз нямам никакви претенции, напротив, тя 

предложи нещо, опирайки се на опита макар и по друг повод, че 

такова писмо изхожда до Министерството на външните работи, но 

по тяхно питане, когато знаем. Само че ние не обсъждаме въпроси, 

свързани с гласуването извън страната на работни групи, ми прави 

впечатление напоследък. 

Естествено, и аз да бях докладчик, може би мимоходом 

нямаше, когато имаш само една гледна точка без обсъждане, така се 

случва. Важен доклад в 19,40 ч. вечерта решихме принципно 

положение по изключение по питане на гражданин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За мен се явява доста опасна практика 

по повод постъпило писмо по електронната поща – няма подпис, 

независимо че може да се извърши проверка съобразно посочения 

номер на секция, независимо от това, по електронна поща с 

поставени въпроси – дали, ако секретар не присъства, може ли да 
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бъде заместен от друг член или трябва да бъде заменен с решение на 

Централната избирателна комисия, и ако и други членове на СИК 

отсъстват, може ли пак да се извърши приемането, ние дадохме едно 

принципно съгласие, дори излизайки извън рамките на поставените 

въпроси. 

По този начин Централната избирателна комисия дава 

указание на Министерството на външните работи, без да знае дали 

МВнР няма да направи необходимото, за да осигури присъствието 

на всички членове.  

На следващо място, така се приемат изборни книжа и 

материали, и машини. Този процес е един от най-важните в изборите 

– предаването на изборните книжа и материали. Тук в цялата страна 

помещенията се охраняват през цялото време от Министерството на 

вътрешните работи. В случая смятам, че ЦИК взе доста неправилно 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте в точка шеста. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмото на Министерството на електронното управление с вх. 

№ НС-04-64, което вчера ви докладвах за запознаване. То е относно 

процедурата по замяна на дефектирали устройство за 

видеонаблюдение и видеозаснемане в предизборния ден. 

Предлагам да изпратим писмо на Министерството, с което да 

му предложим наша процедура, в която сме заменили районните 

избирателни комисии с общинската администрация.  

Писмото е качено в моя папка, предлагам с този текст да бъде 

изпратено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ако става дума за писмото до 

министъра на електронното управление, предлагам да добавим, че 

следва да ни се предостави списъкът на секциите за 

видеонаблюдение, който да се публикува на страницата; да обърнат 



59 

внимание при предаването на общините на тези видеоустройства, че 

такова няма да се провежда в секции, социални домове, съгласно 

Изборния кодекс и в този смисъл, ако случайно са предвидени 

такива, или да не се предоставят, или общината да ги върне на 

„Информационно обслужване“ АД, какъвто беше случаят в 

Монтана. Просто да го имат предвид от Министерството на 

електронното управление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения 

има ли? 

Колеги, моля, режим на гласуване по проекта на писмо с 

направените допълнения. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

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

70/29.03.2023 г. С него ни изпращат решение от 29 март за 

удостоверяване на съответствието на доставения тип ТУМГ по чл. 

213а от Изборния кодекс. Уведомяват ни, че докладът за оценяване 

на съответствието на типа ТУМГ ще бъде публикуван на интернет 

страницата на МЕУ и ще ни бъде изпратен при изрично поискване. 

Предлагам да изпратим две писма – едното до МЕУ, с което да 

им поискаме да ни предоставят доклада и второто, до всички 

кметове на общини и до всички РИК, с което да им предоставим 

системния хеш, който е публикуван в решението, с указание да бъде 

раздаден на секционните избирателни комисии – стандартното 

писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за двете писма – до МЕУ, и до всички РИК и 

кметове на общини. 

Колеги, има ли изказвания по някое от двете предложения? 
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Моля, режим на гласуване и на двете писма във вътрешната 

мрежа. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам за сведение писмо от „Сиела 

Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-3-43, с което ни изпращат списъка на 

избирателните секции, за които са инсталирали машините между 

10,00 и 17,00 ч. Писмото е постъпило към 17,00 ч. Тези секции са 

добавени към писмото до министър Демерджиев, така че го 

докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

доклади в точка втора – регистрация на наблюдатели/представители. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

заявление от сдружение „Младежи на Балканите“ с вх. № 20 от 29 

март 2023 г.  

Приложени са необходимите документи, както и пълномощно 

от представляващия в полза на две лица, представители на 

сдружението. 

Извършена е проверка – отговарят на изискванията. Няма 

несъответствия, поради което предлагам да регистрираме 

сдружението за участие в изборите на 2 април като българска 

неправителствена организация с наблюдатели – да регистрираме 

двама наблюдатели съобразно проекта на решение с проектен номер 

1811 във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1844-НС/29.03.2023 г. 

Колеги, има ли други наблюдатели? 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре, 

30 март 2023 г. от 10,30 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър вечер колеги! 

В залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия 

– налице е кворум за провеждане на заседание.  

Заседанието се свика във връзка с получено писмо след 

закриване на заседанието, което приключи малко преди 20.00 часа.  

По писмо с вх. № НС-03-53-6/29.03.2023 г., изпратено от 

господин Демерджиев в отговор на наше писмо с № НС-03-69 от 

29.03.2023 г., с което писмо ни предоставя списък на експертите от 

министерствата и от Консултативния съвет към Министерство на 

електронното управление, които са подадени към 

междуведомствената работна група, създадена със заповед на 

министър-председателя и за които в нашето писмо изискахме да ни 

предоставят график по дни и часове, както и трите имена и ЕГН на 

лицата експерти, които ще извършват проверка на инсталираните 

машини за гласуване въз основа на списък, предоставен на 

Централната избирателна комисия.  

В писмото се сочи, че експертите, тъй като поискахме 

информация за резултата от проверката в МВР и ДАНС на лицата, 

предложени да подпомагат тази дейност, в писмото се сочи, че 

институциите, извършили проверката не разполагат с данни, даващи 

основание за отрицателно становище за тези експерти.  

Предлага се началото на проверките да започне на 29 март от 

21.30 часа съгласно посочения в писмото график: 29 март от 21,30 ч. 
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до 24,00 ч. с четирима експерти; на 30 март от 8,00 ч. до 16,00 ч. 

следващата група, на 30 март от 16,00 ч. до 24,00 ч. друга група 

експерти в същия часови диапазон на 31 март.  

В писмото се сочи за този период да се предостави достъп на 

отговорника на експертите, както и да присъстват нашите 

представители доц. М       и доц. Б          , които ние посочихме в 

нашето писмо до господин Демерджиев. 

Предвид часа и невъзможността проверката да започне в 

21.30 ч., аз правя предложение hash еxtractor и 10 броя флаш памети 

да бъдат предоставени на Г       Б           , който и към момента е в 

Централната избирателна комисия. И утре в 8.00 ч. сутринта да 

започнат проверките, като той ще има ангажимента да предостави 

hash еxtractor и флаш паметите в склада, където се съхраняват 

машините за гласуване. Под негов контрол да бъдат направени 

копия за всеки един от експертите, който ще извършва проверка и 

работата да продължи съобразно предоставения график, като поне 

един от нашите експерти да присъстват по време на извършване на 

проверките в случаите, когато е невъзможно да присъстват двамата 

едновременно. За останалите действия трябва да се следва 

посоченото в писмото на Централната избирателна комисия, както 

го цитирах в началото, с изх. № НС-03-69/29.03.2023 г. Това е моето 

предложение.  

Моля за вашите изказвания или допълване на предложението, 

ако считате, че нещо пропускам.  

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам да изпратим и писмо до Главна 

дирекция „Жандармерия“, с което да им укажем да бъдат допуснати 

в склада на „Карго-партнер“ посочените осем лица, включително и 

нашите двама експерти за периода 30 – 31 март 2023 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Удобно, както обикновено се случва, 

Централната избирателна комисия ще се съгласи с направено 
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предложение от външна институция, в случая от страна на 

изпълнителната власт.  

Удобно Централната избирателна комисия не засяга и 

въпроси, които са поставени в няколко писма на 

междуведомствената работна група. И на проведената среща стана 

ясно, че те не са се отказали да чуят становището на ЦИК и да 

получат съответните процедурни правила. В това писмо също има 

искане да се получат процедури за извършването на копирането на 

hash еxtractor на флаш паметите.  

В предложението на председателя имаше подобно нещо за 

предоставянето на Георги Бояджиев на hash еxtractor от Централната 

избирателна комисия и извършването на копия, без да стане ясно 

къде, колко на брой, по какъв начин се предоставят и се 

удостоверява.  

След приключване на работата какво се случва с тях, както и 

по предложението за изпращане на писмо до Главна дирекция 

„Жандармерия“? Ние имаме график по часове, а се оказа, че ще 

предоставим достъп от 29 или 30 март до 31 март, без да посочваме 

определените часове. Ние дори излизаме извън поставените искания 

понякога в желанието си да угодим не знам на кого.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Само да направя 

едно уточнение. Аз в началото казах, че флашките са десет на брой и 

копирането да бъде извършено в склада, където се съхраняват 

машините за гласуване, под контрола на поне един от нашите 

експерти.  

Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това пак нищо не означава, защото 

ние не знаем на кой компютър, има ли такава среда в склада, 

осигурен ли е компютър? Удостоверява ли се това, защото един от 

проблемите на Централната избирателна комисия е липсата на 

документация и документиране на отделните стъпки и етапи в 

процеса по машинно гласуване. Това е един от основните проблеми. 

Взимането на решение късно вечер, създаването на впечатление, че 



64 

няма време и за това сме поставени в ситуация да взимаме такива 

прибързан решения, не е в интерес на институцията, нито в интерес 

на сигурността на изборния процес в частта машинно гласуване. 

Това е проблемът.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Точно това е проблемът, че липсва 

документация кой какво върши в крайна сметка в тази черна дупка, 

наречена склада на „Карго-партнер“. Там вече има едни устройства 

за абсолютно копиране и на инсталационни флашки, включително и 

за този hash еxtractor, но това са само флашки. Тези флашки не се 

знае кой ги държи в ръце и дали след свършване на работния ден 

дали тази флашка няма да влезе в джоба на някого, който съвсем 

спокойно да излезе с тази флашка, без никой да го провери. Точно 

това е проблемът, за който ние повдигахме и разисквахме определен 

тип действия с цел намаляване на риска. И затова беше този hash 

еxtractor да не се дава в късна доба, ами непосредствено поне преди 

влизане в склада, включително и министърът, доколкото схванах от 

тази среща, се съгласи.  

Само че току виж дойде в 8,30 ч. едно писмо, бързо давайте 

тази флашка на нашите хора, които аз съм ги определил за 

отговорници. По същество няма как нашия експерт да документира 

тези действия и да контролира тези флашки, които той, се счита, че 

ще размножи. Какво ще стане след свършване на работния ден? Те 

къде ще се намират? В склада на „Карго-партнер“ ли, в джоба на 

някого си, в някоя си каса ли, или като му свърши работният ден, 

въпросният експерт ще си ходи в къщи със или без флашка? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите предложения.  

Във връзка с изказването на колегата Чаушев, hash еxtractor ще 

се предостави непосредствено преди началото на проверката. Няма 

да се предоставя в късни доби.  
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Колеги, за да мога да предоставя на господин Б         и 

господин М        hash еxtractor или на поне единия от двамата, тъй 

като в момента знам, че Г          Б                 в 8.00 часа сутринта ще 

бъде тук, аз ще дойда и лично ще му го предоставя, ако постигнем 

решение на Централната избирателна комисия.  

Ако има решение, аз ще дойда и господин Б        , който в 

предходен разговор потвърди, че в 8.00 часа може да е тук, за да 

мога да му предоставя hash еxtractor с приемо-предавателен 

протокол.  

Има ли други изказвания или предложения?  

Моля режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка 

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

Солакова). 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Гласувах „против“, защото без 

правила и процедури ще се извърши така нареченият контрол на 

инсталираните машини. Няма правила, които да задължават всички 

участници в този процес и да удостоверят определените действия, 

защото Централната избирателна комисия не иска документиране на 

тези процеси!  

Отново казвам, не е в интерес нито на институцията, нито на 

изборния процес, нито на държавата дори.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, по 

вашето предложение?  

Колеги, изказвания по писмо с проектен № 6533?  

Заповядайте госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Войнов, предлагам да отпадне 

датата 29 март.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Остава само 30-и и 

31 март. И да се добавят имената и нашите експерти. Към тези имена 
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ще бъдат допълнени имената на експертите към Централната 

избирателна комисия и ще бъдат с три имена.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка 

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

Солакова). 

Колеги, закривам заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

За утре насроченото заседание е за 10.30 ч. 

 

(Закрито в 21.20 ч.) 

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

      Камелия Нейкова 

 

   СЕКРЕТАР: 

      Севинч Солакова 

 

 

 

 

Стенографи:  

  Силвия Михайлова 

 

  Стефка Аличкова 

 


