
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 296 

 

На 26 януари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, 

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Гергана 

Стоянова, Георги Баханов, Цветанка Георгиева, 

Силвия Стойчева, Красимир Ципов, Елка 

Стоянова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова 

2. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Гергана Стоянова 

3. Доклад относно питане по ЗДОИ. 

Докладва: Любомир Георгиев. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Цветозар Томов, Емил Войнов, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Росица Матева. 

 

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

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и господин Димитър Димитров – заместник-

председател на Централната избирателна комисия.  

* * * 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Тринадесет членове сме в залата – имаме кворум за 

провеждане на заседание. 

Поради отпуск отсъства госпожа Матева. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Доклади по административни преписки с докладчици – аз, 

Господин Томов, Димитров, госпожа Ганчева, Стоянова, господин 

Баханов, госпожа Георгиева, господин Ципов, госпожа Елка 

Стоянова, господин Георгиев и госпожа Солакова. 

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

Гергана Стоянова. 

3. Доклад относно питане по ЗДОИ с докладчик господин 

Георгиев. 

Имате ли предложения по дневния ред? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

В моя папка са преписките, които ще ви докладвам. С вх. 

№ МИ-08-18-1/25.01.2023 г. е получена призовка, че на 6 март 

2023 г. от 14,30 ч. в Административен съд – Пловдив, ще се проведе 

заседание по адм. дело № 9288/2022 г. със страни Атанас Мавродиев 

и Централната избирателна комисия. Докладвам ви го за сведение 

засега. 

С вх. № НС-08-3/25.01.2023 г. е получена призовка че на 

15 март 2023 г. от 13,40 ч. в Административен съд – София-град, ще 

се проведе заседание по дело № 10918/2022 г. на Сдружение 

„Гражданска платформа“ срещу председателя на Централната 
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избирателна комисия. Докладвам ви го за сведение и запознаване 

засега. 

Следващият ми доклад – с вх. № ЦИК-00-28/25.01.2023 г., 

сме получили покана за среща с посланика на Словения евентуално 

за дати на провеждане 6 февруари и 10 февруари. Моля да се 

запознаете с писмото и допълнително ще го обсъдим. 

Последният ми доклад засега е с вх. № ЦИК-00-

30/25.01.2023 г. По електронната поща в Централната избирателна 

комисия е получена покана от „Алфа Рисърч“ за експертно мнение 

във връзка с дейността на Института за развитие на публичната 

среда. Моля да се запознаете – засега за сведение и запознаване. 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в моя папка има писмо, 

което е до Европейската мрежа за сътрудничество в областта на 

изборите. Ще им изпратим попълнените формуляри по повод на 

крипто инструмента. Нищо особено няма.  

Реших и на двете места да запишем имейл адреса на 

Централната избирателна комисия и една малка бележка върху 

формуляра, в който се иска потвърждение на данните, с които 

избирателите фигурират в избирателните списъци. Бележката е, че в 

българските списъци фигурира и бащино име, тъй като виждам, че 

има графи – примерно моминските имена за Германия, на бащата и 

майката и така нататък. Нашата бележка е, че за разлика от тези 

графи, които те са отбелязали, ние имаме и бащино име, и то е 

отбелязано. 

Писмо до „Информационно обслужване“ АД не сме 

изпращали, стои като предстоящ дневен ред.  

В таблицата „лични данни“, от които държавите членки се 

нуждаят за по-ефективна идентификация на избирателите, крайното 

зелено поле – може да го видите в днешна папка „крипто“, проектът 

е № 4921. Веднъж пропуснахме два срока, за да уточним едно или 

друго.  
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Искам да ви предупредя, че ще го изпратим на мейл, не 

можем да се регистрираме в тяхната платформа по простата 

причина, че искат автентикация, което означава да правим gmail 

адрес. Без този адрес не може да се влезе в тази платформа. 

Предлагам да изпратим семпъл вариант на отговори, а когато 

те започнат да ни връщат въпроси или други неща, тогава ще пишем 

на „Информационно обслужване“ АД. (Реплика.)  

Аз не мога да подреждам техния начин на работа, просто се 

адаптирам, доколкото е възможно, в параметрите, които те са 

задали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може би да коригираме и адресата. 

Бележката, която правим, предлагам да се обективира в текст в 

самото писмо – освен табличният вид, да напишем и нашата 

забележка в текста на писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Целият труд, който хвърлихме  през 

2019 г. по отношение на обмена на информация за кандидатите, 

които участват в изборите за европейски парламент, се оказа 

безсмислен. Явно, от другата страна имат формален подход.  

В писмото трябва да им обърнем внимание, че за пореден път 

обръщаме вниманието им на няколко неща – данните, които се 

събират за българските граждани, трябва да съдържат име, презиме 

или бащино и фамилия, и ЕГН. Това сме го правили, уточнявали сме 

през 2019 г. Не можахме да направим почти нищо във връзка с 

обмена на информация, защото те изобщо не се съобразяват с 

характеристиките на националното законодателство. 

Предлагам в писмото да бъде описано всичко, на което 

обръщаме внимание. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, тъй като ще пиша писмото, 

нека да ми дадете някаква идея за текста, който трябва да съставя. 
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Нямам намерение да се занимавам с колко ефективно те работят, 

защо и така нататък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Централната избирателна комисия 

неколкократно до този момент е предоставяла информация, която е 

необходима за кандидатите – български граждани, именно за тях да 

има данни за име, презиме или бащино и фамилно. Аз мисля, че го 

казах и в предишното си изложение. След като има ЕГН, отпада 

предложението ми да се включи в текста на писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров, в този смисъл? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще направя някаква редакция, 

както и да се изпрати съобщение на мейла, без да се използва 

каквото и да е обръщение. И преди казах, че това е някаква 

структура с две функции. Едната е да осъществява сътрудничество, а 

другата – да консултира правосъдието и най-вече усилията й да 

създаде нов регламент за европейските избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме изпращането на писмо в този смисъл със 

съответните редакции, както бяха направени. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с вх. № ЦИК-07-

11/24.01.2023 г. сме получили писмо от госпожа Марута, която е 

журналист. Прави някакво голямо изследване и би трябвало да има 

зад себе си голям колектив, тъй като се интересува от всичко – от 

индекса CINI, па район и прочие – неща, с които едва ли някой от 

нас би имал време да се занимава, тъй като става въпрос за голямо 
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социално изследване, което тя иска да свърже с въздържането от 

гласуване. Докладвам го за сведение, а за тези, които проявят 

любопитство, за запознаване. 

Второто писмо е с вх. № ЦИК-07-12/25.01.2023 г. Имаме 

покана от Държавната избирателна служба на Естония, която ни 

уведомява, че ще има избори на 3 и 5 март 2023 г. Писмото е 

адресирано към председателя на ЦИК.  

Има програма за чуждестранни посетители и в тази програма 

може да се участва чрез регистрация до 17 февруари. Има 

регистрационна форма и начин на регистрация, както и материалите 

ще се получат след регистрацията. Това е за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № НС-04-02-33/25.01.2023 г. Писмото е от Министерството на 

вътрешните работи, Главна дирекция „Национална полиция“. В него 

ГД „Национална полиция“ ни моли да предоставим информация – 

справка, за последното участие на ПП ДОСТ в избори за народни 

представители, президент и вицепрезидент, членове на Европейския 

парламент или общински съветници и кметове.  

В тази връзка е подготвено писмо с  проектен номер 4918, 

което е качено във вътрешната мрежа. С него, в отговор на това 

искане уведомяваме, че след извършена проверка се установи, че 

партия ДОСТ, регистрирана с еди-кои си решения за участие в 

избори за народни представители през 2017 г., изборите за 

Европейски парламент през 2019 г. и в изборите за общински 

съветници и кметове през 2019 г. След 2019 г., не е участвала в 

избори. 

Колеги, писмата са четири еднотипни. Предлагам да ги 

докладвам всички и тогава да ги гласуваме. 

Същото искане има и по отношение на ПП „Българска 

работническа партия/комунисти“. Писмото от полицията е с вх. 

№ НС-04-02-34. Подготвен е отговор с проектен номер 4916 в моя 
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папка във вътрешната мрежа. Съдържанието на отговора е, че ПП 

„Българска работническа партия/комунисти“ в посочения период не 

е регистрирана за участие в изброените преди малко видове  избори. 

Подобно питане има и по отношение на Политически клуб 

„Тракия“ – с вх. № НС-04-02-35/25.01.2023 г. Писмото-отговор е с 

проектен номер 4919 отново във вътрешната мрежа. С този отговор 

уведомяваме полицията, че Политически клуб „Тракия“ е част от 

коалиция от партии „БСП за България“ и участва в състава на 

коалицията във всички избори, произведени след 2017 г.  

Последното писмо от същия вид от ГД „Национална 

полиция“ е за ПП „Зелен съюз“, като в нашия отговор, който е с 

проектен номер 4917, съобщаваме, че тя не е регистрирана за 

участие в нито един от посочените четири вида избора. 

Предлагам да изпратим тези писма до ГД „Национална 

полиция“. Тъй като писмата са еднотипни, бих предложил, ако 

Комисията приеме, да гласуваме анблок тези четири писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания, или други предложения тези четири писма да бъдат 

изпратени? Няма. 

Моля, режим на  гласуване общо на писма с проектни 

номера: 4916, 4917, 4918 и 4919 до ГД „Национална полиция“. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № ЦИК-

11-4/24.01.2023 г. Писмото е от господин Н.  

Прочитам целия текст на писмото: „Здравейте! Бих искал да 

знам дали личните ми данни са използвани без мое съгласие. Може 

ли да проверите?“ Това е съдържанието на   писмото    на    господин 

П. 

Предлагам следния отговор: „Уважаеми господин П., във 

връзка с Ваше писмо, получено в Централната избирателна комисия 



8 

– с еди-кой си входящ номер – Ви уведомяваме, че можете да 

проверите дали личните Ви данни са използвани без Ваше съгласие 

в подписките на политически партии или коалиции, участвали в 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., като 

използвате следния електронен адрес“.  

Посочен е електронният адрес, на който може да се направи 

тази справка. Това е писмото, което предлагам да изпратим до 

господин П. 

Колеги, тъй като има проблем с линка, който съм посочил, ще 

върна на доклад тази преписка по-късно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № ЦИК-11-6/24.01.2023 г. от госпожа К. Моля да се 

запознаете. Докладвам го за сведение и запознаване. Всеки един 

колега може да види какво е коментирала госпожа К. с оглед 

предстоящите избори. 

Докладвам вх. № ПВР-6-4/25.01.2023 г. Докладвам тази 

преписка за сведение, предвид че става въпрос за съставен протокол 

от община Кирково във връзка с документи от предходни избори. 

Колеги, връщам на доклад преписка с изготвено становище. 

Становището е с вх. № ЦИК-09-21-1/26.01.2023 г. Припомням, че то 

е по доклад от предходно заседание, когато ви докладвах, че е 

пристигнала в Централната избирателна комисия преписка ведно с 

решение, влязло в сила на 2 септември, по което Централната 

избирателна комисия е осъдена да заплати разноски. В предходното 

становище липсваше конкретно предложение.  

Сега, доколкото виждам, отговорните служители са 

направили предложение плащането на съдебните разноски по делото 

за сметка на Централната избирателна комисия да се извърши след 

решение на Комисията, след представяне на оригинален 

изпълнителен лист. Сочи се и се обяснява, че в Централната 

избирателна комисия има практика да се плаща след представяне на 
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оригинален лист. Тъй като е разписано от главния счетоводител и 

става въпрос за финансови средства и кумулиране на някакви лихви 

по решението, с което сме осъдени, предлагам да гласуваме 

предложението, обективирано в това становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения, или изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

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

Йорданка Ганчева). 

Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

получен имейл с вх. № ЦИК-00-26/24.01.2023 г., с който „Нова 

транслейт“ ни уведомяват за данните на преводача, който ще ни 

бъде осигурен за предстоящата днес по-късно среща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ МИ-14-2/24.01.2023 г. от кмета на община Вълчедръм с искане за 

разрешение за отваряне на запечатано помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали, във връзка с искане на 

органите на МВР.  

Предлагам ви да изпратим писмо с текст, в който 

съобщаваме, че в тези случаи не е необходимо изрично разрешение 

от страна на Централната избирателна комисия, а това се извършва 

по реда на Решение № 1244-МИ/30.09.2019 г. на Централната 

избирателна комисия със заповед на кмета на общината. Моля да 

погледнете писмото в моя папка и ако нямате възражения, да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания във връзка с доклада на госпожа Георгиева? Няма. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: С вх. № НС-06-13/23.01.2023 г. е 

постъпила преписка от община Девня за отваряне на запечатано 

помещение с цел прибиране на върнати оригинали на избирателни 

списъци и разписки от машинно гласуване за определени секции от 

произведените на 2 октомври 2022 г. избори за народни 

представители. Тази преписка ви я докладвам за сведение. 

Връщам на вашето внимание двете писма с поставени 

въпроси, свързани с предстоящите местни избори. В моя папка ще 

намерите питането на Б. Г. как може да гласува на 

местните избори по адрес, ако е част от ЦИК, в друго населено 

място. Моля да погледнете текста, който ви предлагам, който беше 

обект и на обсъждане на работна група. В писмото му отговаряме 

при какви условия би могъл да гласува в секционната избирателна 

комисия, където работи. 

Моля да погледнете текста и ако нямате възражения, да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения, изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме така представения проект със съответните 

корекции. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви още едно 

писмо с вх. № МИ-22-3/16.01.2023 г. с поставен въпрос, който касае 

кандидатите за кмет с двойно гражданство. 
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Предлагам ви отговор в моя папка на писмото, в което 

съгласно Изборния кодекс, казваме кои са задължителните 

изисквания, за да се кандидатира лице като кандидат за кмет, в 

случая на населено място, и отговаряме, че в конкретния случай 

няма законова пречка това, че притежава и друго гражданство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания или предложения. 

Имате ли предложения по текста? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-09-50/26.01.2023 г. От Окръжен следствен отдел – Кърджали, 

желаят на основание чл. 159 от НПК да им предоставим заверено 

копие та подписан протокол от членовете на избирателна секция в 

Република Турция, град Бурса с № 638 от проведени избори за 

народни представители на 11 юли 2021 г. във връзка с водено от тях 

досъдебно производство. Подготвен е протоколът от архива на 

Централната избирателна комисия. 

Предлагам с придружително писмо да им изпратим заверено 

копие от искания протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам ви вх. № ПВР-04-02-

1/24.01.2023 г. от Министерството на вътрешните работи, РУ – Гоце 

Делчев, които ни уведомяват, че във връзка с изпълнение на 

постановление на наблюдаващ прокурор от Териториално отделение 

– Гоце Делчев, относно проверка по преписка по описа на Районното 

управление в Гоце Делчев да им предоставим писмена информация 

кои са били председател, заместник-председател, секретар и членове 

на секция 064 в Гютерлсо, Федерална Република Германия на 

произведените избори за президент и вицепрезидент на 14 ноември 

2021 г. и 21 ноември 2021 г., като желаят да им посочим и трите 

имена, местоживеене и данни за контакт, в случай че разполагаме с 

такива. 

Уважаеми колеги, отговорът е качен във вътрешната мрежа. 

Предлагам да изпратим протоколите от въпросната секция за 

изборите на 14 ноември, които са два – единият за избори за 

Народно събрание, другият е за президент и вицепрезидент и от 

21 ноември 2021 г. протоколът на тази секция за втория тур за 

президентските избори, от което ще видят актуалния състав на 

секционната избирателна комисия, като изрично им посочим, че 

Централната избирателна комисия не разполага с адресите за 

местоживеене и данни за контакт. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Определям господин Димитров да води заседанието за 

кратко. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ПВР/НС-04-2-

23/19.01.2023 г. в Централната избирателна комисия е получена 

преписка от СДВР във връзка с извършвана проверка, образувана от 

Софийска районна прокуратура, по сигнал от Централната 

избирателна комисия.  

Изисква се информация за посоченото в преписката лице за 

това дали същото е подавало заявление за гласуване извън страната 

в изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 

14 ноември, по какъв начин е подадено заявлението, включено ли е в 

други избирателни списъци освен в секцията, в която е посочено, че 

е гласувало? Да се приложи информация за състава на секционната 

избирателна комисия, както и оригинали от страниците от 

избирателните списъци. 

Предлагам във връзка с тази преписка, първо, да изпратим 

писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което да поискаме 

информация относно това дали е подавано съответното заявление, и 

ако имат информация дали лицето е включено в избирателни 

списъци, да я предоставят. Ако в случай, че е подадено заявление, да 

ни бъде предоставено заверено копие от него. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада. Има ли мнения, коментари по направеното 

предложение да изпратим писмо до „Информационно обслужване“ 

АД? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка 

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

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, гласувах „против“, защото 

считам, че Централната избирателна комисия не може да предоставя 

заверени копия на подаденото заявление от лицето, тъй като 

необходимите данни за извършване на проверката в съответното 
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полицейско управление ще се съдържат в другите документи, които 

Централната избирателна комисия ще предостави в писмото, което 

ще изпратим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря. 

Продължете, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № МИ-06-105/19.01.2023 г. е 

получена преписка от кмета на община Елхово във връзка с отваряне 

на запечатано помещение в общината, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент, 

произведени през 2016 г. и Национален референдум от същата 

година. Преписката е във връзка с архивиране на ценни изборни 

книжа и унищожаване на неценни такива в изпълнение на решение 

на Централната избирателна комисия. Докладвам за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Продължаваме с докладите на господин Ципов. 

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

04-2-35/19.12.2022 г. – писмо от ОД на МВР – Пловдив, отдел 

„Икономическа полиция“, с което искат да им предоставим 

информация във връзка с лицето С. Д. със съответното 

ЕГН, гласувало повече от един път на изборите на 14 ноември 

2021 г. 

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

на отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР – Пловдив. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте доклада. 

Няколко минути за запознаване с текста на писмото с 

проектен номер 4896. 

Колеги, имате думата за мнения и бележки по текста, който е 

подготвен. 

Моля да преминем към гласуване. 

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

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

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

против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам с вх. № ПВР/НС-04-2-

19/25.01.2023 г. писмо от ОД на МВР – Русе, с което искат да им 

предоставим информация във връзка с гласуването на лицето 

Владислав Николаев със съответното ЕГН в изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители, проведени на 

14 ноември 2021 г. Искат да предоставим копие от декларация 

(Приложение № 36-ПВР/НС) и дали лицето е подавало заявление за 

гласуване извън страната за същите избори. 

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

„Информационно обслужване“ АД,  с което искаме да ни 

предоставят информация за това дали лицето е подавало заявление 

за гласуване извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-06-

14/26.01.2023 г. – писмо, от заместник-кмета на община Варна, с 

което ни изпраща сигнал за извършено нарушение на изискванията 

на чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс, а именно, че в 7-дневния срок 

след изборния ден не са премахнати агитационни материали на 

политическа сила, участвала в изборите на 2 октомври 2022 г.  

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

заместник-кмета на община Варна, с което го уведомяваме, че 

съгласно чл. 472 от Изборния кодекс при нарушение на 

изискванията на чл. 186, ал. 3 се налага глоба на лицата, които 
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представляват партиите, коалициите или инициативни комитети, 

актовете за установяване на нарушението по чл. 186 се съставят от 

длъжностни лица, оправомощени от кмета на общината, а 

наказателните постановления се издават от кмета на общината. 

С оглед на това, след като проверка е установила нарушение 

на изискванията на чл. 186, ал. 3, следва да бъдат предприети 

действия от страна на компетентните органи съгласно Изборния 

кодекс, а не писмото да бъде изпращано на Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма. 

Следващ докладчик – госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам две преписки за 

сведение. Първата е с вх. № ПВР/НС-04-2-30/24.01.2023 г. Тъй като 

касае искане за предоставяне на информация от Министерството на 

вътрешните работи по отношение на секционна комисия в 

Република Северна Македония, я докладвам само за сведение. След 

като бъде обобщена информацията, ще докладвам проект на отговор. 

Второто, което ви докладвам за сведение, е с вх. № ЦИК-11-

7/25.01.2023 г. Докладвам го за сведение и запознаване и предлагам 

да бъде обсъдено на работно заседание. – писмо от ученик от 

Националната природо-математическа гимназия, с искане за 

организиране с образователна цел на пробно гласуване с машина. 

Докладвам го за сведение и запознаване и допълнително взимане на 

решение от Комисията след обсъждане на работно заседание. Нямам 

други доклади в тази точка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Първо, докладвам за сведение 

писмо с вх. № ЦИК-04-11/24.01.2023 г. – уведомително писмо, от 

Министерството на електронното управление. 

Докладвам писмо с вх. № НС-04-02-29/24.01.2023 г. от 

Столичната дирекция на МВР, с което се иска предоставяне на 

информация относно това дали конкретна партия е била 

регистрирана за участие в избори за Народно събрание, за президент 

и вицепрезидент на Република България, за членове на Европейския 

парламент или за общински съветници и кметове за последните пет 

години. Подготвен е отговор с проектен номер 4914. 

Предлагам да се запознаете с проекта на отговор и да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващото писмо с подобен 

характер е с вх. № НС-04-02-28/24.01.2023 г. Подготвеният проект 

на отговор е в същата папка с проектен номер 4913, с който 

уведомяваме съответния подател за регистрацията на съответната 

партия за участие през 2019 г. на избори за народни представители. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

или предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващият проект на отговор е 

4926 във връзка с участие на независими кандидати на избори за 

общински съветници и кметове, по-специално за кметове. 

Преписката вече е докладвана – вх. № МИ-22-216.01.2023 г. 

Предлагам да разгледаме проекта на отговор и да отговорим на 

подателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам подобни въпроси 

да остават за сведение на Централната избирателна комисия. 

Съображенията ми са, че по тези въпроси Централната избирателна 

комисия ще се произнася с принципни решения. Подкрепям 

единствено за местните избори да се оповестяват становищата на 

Централната избирателна комисия относно прилагането на 

съответните разпоредби, свързани с активното и пасивното 

избирателно право, тъй като те са по-различни.  

С оглед на многократно произведените национални избори за 

народни представители, на частичните избори установихме, че 

българските граждани отвикнаха да чуват от Централната 

избирателна комисия, че има малко по-други условия за участието 

им в местните избори. Тъй като шестте месеца преди редовните 

избори през есента, ще са през тази пролет, е много важно 

Централната избирателна комисия своевременно да уведоми 

българските граждани за избирателните им права. По тази причина 

всички други въпроси, извън активно и пасивно избирателно право, 

считам, че е много рано Централната избирателна комисия да 

изразява становище по всеки постъпили въпрос. 

От полицейските проверки, които се извършват, дори и от 

прокурорските проверки, за които сме сезирали съответните органи, 

виждаме, че дори и юристи се затрудняват да възприемат, да 

асимилират текстовете относно избирателните права, защото в 
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местните избори гражданската регистрация с настоящ, постоянен 

адрес, правилата за уседналост, явно все още не могат да се 

възприемат нормално от българските граждани. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Възприемам изложените аргументи 

и нека да остане за сведение, както вече е докладвана преписката. 

Следващият проект на писмо е с проектен номер 4927, 

свързан с вече подавани, изпращани въпроси и получавани отговори 

от госпожа Трейси Уолас във връзка с участието и регистрацията за 

участие в избори на граждани в избори за общински съветници и 

кметове.  

Предлагам да се запознаете с текста и ако има забележки, да 

коригираме и да изпратим отговора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

има ли изказвания, или предложения по текста? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от кмета на община Каварна 

сме получили писмо с искане Централната избирателна комисия да 

подпомогне кмета при прилагането на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), тъй като за 

един кмет е установено, че е бил земеделски производител – дали с 

това лице кметът може да сключи договор в това му качество? 

Докладвам ви го за запознаване в момента. Може би трябва 

да направим обсъждане на работна група, доколкото Централната 

избирателна комисия не е компетентна по всички разпоредби на 

ЗМСМА. Изпълнението на този закон е възложено на Министерския 

съвет. Централната избирателна комисия по силата на Изборния 

кодекс дава методически указания по нормативни актове, свързани с 
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Изборния кодекс, но специално тези разпоредби не считам, че са 

част от разпоредби, по които Централната избирателна комисия да е 

компетентен орган. Все пак не го докладвам за сведение в момента, 

ще го поставя на обсъждане на работна група, за да може да имаме 

общо мнение по всички тези въпроси, тъй като е част от функциите 

на едно правно звено, например в общинската администрация е 

въпросът, поставен пред Централната избирателна комисия. Далеч 

съм от мисълта, че трябва да се превръщаме във всестранно 

функционален орган в държавата, бидейки орган по управление на 

избори и национални референдуми. 

Колеги, докладвам ви писмо от министъра на финансите с вх. 

№ ЦИК-04-12/25.01.2023 г. Иска се във връзка с оповестеното 

намерение на президента да насрочи изборите за народни 

представители – предсрочните парламентарни избори, за 2 април 

2023 г. в срок до 27 януари да бъдат представени в Министерството 

на финансите прогнозните разчети за финансовите средства, 

необходими за организация и произвеждане на изборите в частта 

относно бюджета на Централната избирателна комисия. 

В тази връзка имахме кратко обсъждане. Предполагам, че и 

днес ще имаме обсъждане на работна група, за да можем в срок да 

представим нашите прогнозни разчети. 

Съжалявам, че се прекъсна темата – от ГД „Национална 

полиция“, с вх. № МИ-04-02-2/25.01.2023 г. сме получили писмо с 

искане за изразяване на становище по извършвана проверка за 

нарушение от служители на община Вълчедръм – дали има законова 

пречка кметът на едно кметство, едновременно да е кмет и 

собственик на 100% от дяловете на едно търговско дружество. По 

същия начин като първото писмо ви го докладвам за запознаване и 

обсъждане принципно на въпроса по тези разпоредби на ЗМСМА – 

дали Централната избирателна комисия е компетентен орган. 

Докладвам за сведение писмо с вх. ЦИК-08-1-1/25.01.2023 г. 

– оферта, относно материали и консумативи. 
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Докладна записка с вх. № ЦИК-09-22/25.01.2023 г. е относно 

постъпила фактура от „Нова транслейт“ ЕООД. В докладната 

записка се посочва, че е извършена и е приложена справка за 

извършените преводи, включително контролен лист от финансовия 

контрольор.  

Предложението е да се одобри разходът и да се извърши 

плащането по фактурата. По бюджета на Централната избирателна 

комисия има налични средства. 

Моля за решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-11-

5/24.01.2023 г. от гражданина Д. К. във връзка с изборния 

процес. Прави предложение печатите на секционните избирателни 

комисии, с които се подпечатват хартиените бюлетини, да са кръгли, 

като излага своите съображения. 

На следващо място, изразява становище, че отметките с оглед 

на валидност, е казал той, за действителност на гласа или валидност 

на бюлетината да се обявява за недействителна само в случаите, 

когато отметката пресича линията, навлиза в съседно поле – нещо, 

което прави впечатление може би и на гражданите, че има прекалено 

много случаи, в които при най-малкото нарушаване на линията 

гласовете се обявяват за недействителни. 

Предложение прави също линията, която разделя отделните 

редове с изписани наименования на партиите и коалициите, да е по-

тънка. Предложенията и на този гражданин, и на всички останали, 

които постъпват в Централната избирателна комисия, задължително 
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се обсъждат преди приемането на съответното принципно решение 

на Централната избирателна комисия. Докладвам ви го за сведение. 

Почти в цялост го докладвах в залата, но ще бъде предоставено на 

работната група, преди приемане на съответното решение. 

Колеги, по повод постъпила фактура от „Информационно 

обслужване“ АД с вх. № ЦИК-99-5/24.01.2023 г. за плащане 

съгласно Договор № 26 от 2022 г. е постъпила докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-25/25.01.2023 г. По изпълнението на договора е 

извършена проверка. Работата на изпълнителя е приета и на 

20 януари тази година е подписан приемо-предавателният протокол. 

 В тази връзка и съгласно приложения контролен лист от 

финансовия контрольор предложението е да бъде одобрен разходът 

и извършено плащането по постъпилата фактура от 

„Информационно обслужване“ АД. 

Предлагам да приемем такова решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

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

24/25.01.2023 г. за определяне на представителни разходи за 2023 г. 

Размерът, съобразно досегашната практика на Централната 

избирателна комисия, и с оглед обстоятелствата за тази година, 

свързани с бюджета на държавата, се предлага да се одобри разход в 

размер на 7 500,00 лв. за първото тримесечие на 2023 г. 

Предлагам да одобрим направеното предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания, 

или други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по повод на постъпило писмо 

от министъра на финансите в срок до 30 януари трябва да 

представим като първостепенен разпоредител с бюджет 

предложение за актуализиран проектобюджет за 2023 г., както и за 

разходните тавани за 2024 – 2025 г. 

Представена е докладна записка с вх. № ЦИК-09-

23/25.01.2023 г. Имаме подготвени всички документи от главния 

счетоводител. Докладвам ви го за запознаване и предлагам на 

работна група с участието и на главния счетоводител да бъде 

обсъден проектобюджетът на Централната избирателна комисия. 

 Обръщам внимание, обяснителната записка е приложена към 

докладната записка за средства, които са извън проектобюджетните 

средства така, както сме ги представили на вниманието на 

Министерството на финансите още миналата година – за 

запознаване ви го докладвам. 

На предишното заседание ви докладвах писмото от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № ЦИК-00-23/23.01.2023 г. 

С оглед на това, че следваше да проверим практиката в Централната 

избирателна комисия по предоставяне на необходимата информация 

до одитора, който извършва одит в „Информационно обслужване“ 

АД, във връзка с одита на Годишния финансов отчет за 2022 г., 

предлагам с протоколно решение да се предостави на главния 

счетоводител да изпрати необходимата информация на одиторската 

фирма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване – докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-19/19.01.2023 г. Докладвани са резултатите 

от годишната инвентаризация на материалните запаси, разчетите и 

чуждите средства на Централната избирателна комисия за 2022 г. в 

изпълнение на възложената задача от комисията, определена с 

решение, оформено със заповед на председателя на Централната 

избирателна комисия. Докладвам го за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

втора точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: С вх. № МИ-22-5 в Централната 

избирателна комисия е постъпила жалба от Костадинка Найденова 

срещу Решение № 196-МИ/20.01.2023 г. на ОИК – Брацигово, с 

което решение общинската избирателна комисия предсрочно е 

прекратила правомощията на жалбоподателката като общински 

съветник в Общински съвет Брацигово на основание чл. 30, ал. 4, 

т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 

При подготовката на преписката за доклад извърших справка 

на сайта на ОИК – Брацигово, и установих, че на следващия ден, 

21 януари 2023 г., комисията е взела ново решение с № 197-МИ, с 

което отменя предходното си, от предходния ден, което се обжалва с 

постъпилата в Централната избирателна комисия жалба. 
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Предвид разпоредбите на Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и редът, по който се обжалват решенията 

на общинската избирателна комисия, което е по чл. 459 от Изборния 

кодекс, ви предлагам писмо в моя папка с проектен номер 4923 – 

текст на придружително писмо, с което към ОИК – Брацигово, да 

бъде препратена така депозираната директно пред Централната 

избирателна комисия жалба ведно с приложените към нея документи 

за администриране и депозиране пред съответния административен 

съд. 

Моля да се запознаете с текста, ако имате допълнителни 

бележки, да го подложим на  гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Ако няма предложения, моля да гласуваме така представения 

проект на писмо. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с трета точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ПИТАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП 

ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам само за запознаване 

писмо с вх. № ЦИК-16-2/24.01.2023 г. от госпожа Б. със 

заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 
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Предлагам го за запознаване и ще бъде предадено за подготвяне на 

отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия и насрочвам следващото заседание за утре, 

27 януари 2023 г., от 11,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 12,50 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 


