
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 301 

 

На 2 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно приемане на хронограма за 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Докладват: Йорданка Ганчева и Силвия Стойчева 

2. Проект на решение относно провеждане на консултации при 

областните управители за определяне съставите на РИК и 

назначаването им за произвеждане на изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Проект на решение относно жребий при попълване 

съставите на РИК. 

Докладва: Емил Войнов 

4. Проект на решение относно определяне възнагражденията 

на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към 

РИК при произвеждане на изборите за Народно събрание. 

Докладва: Севинч Солакова 

5. Проект на решение относно определяне броя на мандатите в 

многомандатните изборни райони в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Любомир Георгиев 

6. Проект на решение относно утвърждаване на образци на 

изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 

2 април 2023 г. 
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Докладва: Елка Стоянова 

7. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

8. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Гергана Стоянова, 

Любомир Георгиев, Красимир Ципов и Севинч 

Солакова. 

9. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладват: Силвия Стойчева и Йорданка Ганчева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева. 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Цветозар Томов и Цветанка 

Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от 

господин Емил Войнов и госпожа Росица Матева – заместник-

председатели на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Добър ден, 

колеги! Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

– имаме необходимия кворум. 

Отсъстват Камелия Нейкова поради отпуск, Цветозар Томов 

и Цветанка Георгиева поради отпуск по болест. 

Предложен ви е проект на дневен ред: 
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1. Проект на решение относно приемане на хронограма за 

изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. с докладчици 

Йорданка Ганчева и Силвия Стойчева. 

2. Проект на решение относно провеждане на консултации 

при областните управители за определяне съставите на РИК – аз съм 

докладчик. 

3. Проект на решение относно жребии при попълване 

съставите на РИК – също аз ще докладвам. 

4. Проект на решение относно определяне възнагражденията 

на членовете на РИК, СИК/ПСИК за предстоящите избори с 

докладчик госпожа Солакова. 

5. Проект на решение относно определяне броя на мандатите 

в многомандатните изборни райони в изборите на 2 април с 

докладчик колегата Георгиев. 

6. Проект на решение относно утвърждаване на образци на 

изборни книжа за произвеждане на изборите за народни 

представители с докладчици Елка Стоянова и Силвия Стойчева. 

7. Машинно гласуване – ще ви докладвам аз. 

8. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева, Стойчева, Ганчева, господин Баханов, Елка 

Стоянова, Гергана Стоянова, Любомир Георгиев и Севинч Солакова. 

9. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчик колегата Стойчева. 

Имате ли допълнения по дневния ред? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля да ме включите в девета 

точка: „Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК“. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в Доклади по 

административни преписки. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Други? 

Моля, процедура по гласуване с така направените 

допълнения към дневния ред. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Колеги, преди да преминем към дневния ред, искам да ви 

информирам, че пристигнаха два указа на президента на Република 

България – Указ № 28 от 31 януари 2023 г., с който се разпуска 

Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и се 

насрочват изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. 

Също така е издаден и Указ № 29 от 31 януари на президента 

на Република България, с който се определят номерата, 

наименованията и границите на изборните райони за произвеждане 

на избори за народни представители на 2 април 2023 г. Докладвам ви 

ги за сведение. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА 

ХРОНОГРАМА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

проект на хронограма, който беше обсъден в Централната 

избирателна комисия. Мисля, че са нанесени всички бележки. С 

колегата Стойчева се съгласувахме на обсъжданията.  

Предлагаме ви проект на решение, с което на основание 

чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс и във връзка с доклада на 

господин Войнов, че има издаден указ на президента за насрочване 

на избори на 2 април, да приемем хронограмата за произвеждането 

на тези избори с наше решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

В т. 1 ще трябва да се напише номерът на указа. 

Моля, малко време за запознаване. Ние гледахме 

хронограмата предварително, но все пак още един преглед. 



5 

Изказвания по проекта на хронограма? Не виждам. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване за 

приемане на хронограмата. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Решението е № 1583-НС/02.02.2023 г. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В тази връзка предлагам и промени на 

страницата на Централната избирателна комисия. 

Предлагам отляво да започнем пак по същата схема, както е 

било досега – укази, хронограми, принципни решения и „Въпроси и 

отговори“ да си влязат в лявата страна. 

Предлагам долу „дистанционно“, „електронно“ да отиде в 

„Архив“. Толкова засега. Просто да си структурираме вече и 

страницата ми е предложението. „Местни избори“, „Референдуми“ и 

така нататък да си отидат в дясната страна, както е било и преди, и 

да се архивира 2 октомври, както е правено и досега. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението на колегата Чаушев. 

Подлагам на гласуване предложението на колегата Чаушев за 

промяна в интернет страницата на Централната избирателна 

комисия, както беше направено. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА 

КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ОТНОСНО 

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА РИК И НАЗНАЧАВАНЕТО ИМ 
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ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

В тази връзка искам да ви докладвам току-що постъпило 

писмо от главния секретар на Народното събрание с вх. № НС-02-

4/02.02.2023 г., с което ни информират за парламентарните групи в 

Четиридесет и осмото Народно събрание, които са към датата на 

указа на президента за насрочване на изборите: парламентарна група 

на ПП ГЕРБ – СДС – 67; парламентарна група на ПП 

„Продължаваме промяната“ – 53; парламентарна група на ПП 

„Движение за права и свободи“ – 36; парламентарна група на ПП 

„Възраждане“ – 27; парламентарна група на ПП „БСП за България“ – 

24; ПП „Демократична България“ – 20; парламентарна група на ПП 

„Български възход“ – 12; и нечленуващи в парламентарни групи – 

1 народен представител. Докладвам ви за сведение това писмо, тъй 

като то е във връзка с предстоящото решение относно провеждане на 

консултациите при областните управители. 

Колеги, в моя папка от вчерашно заседание има проект на 

решение относно провеждане на консултации при областните 

управители за определяне съставите на районните избирателни 

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

Това решение е аналогично на предходни решения за провеждане на 

консултации при областните управители, като в това решение са 

съобразени датите съгласно утвърдената вече хронограма, а също 

така са съобразени и парламентарно представените партии и 

коалиции с броя народни представители в парламентарните групи в 

съответствие с току-що прочетеното писмо от Народното събрание. 

В проекта, който е качен, може би на 2 стр. – обръщам 

внимание, има един абзац в края на т. 3 преди т. 4, че „документите 

посочени по-горе, трябва да се представят саморъчно подписани“. 

Според мен трябва да падне този абзац, тъй като по това съдът се е 

произнесъл. 

Други корекции не предлагам по проекта на решение.  



7 

Има и Приложение към решението – декларация от лицата, 

предложени за членове на районните избирателни комисии. В нея 

също няма изменения. 

Изказвания по проекта на решение? Не виждам. 

Ако няма предложения, моля, процедура по гласуване за 

приемане на решението с така направената корекция. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – 1 (Росица Матева). 

Решението е № 1584-НС/02.02.2023 г. 

Уважаеми колеги, предлагам с писмо до всички областни 

управители приложено да им изпратим току-що приетото Решение 

№ 1584-НС. 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмото. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

 

Преминаваме към трета точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЖРЕБИЙ ПРИ 

ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА РИК. 

Проектът на решение също е в моя папка от вчерашното 

заседание. Това решение е аналогично на тези, които досега сме 

приемали. Регламентиран е жребият, както и действията, в случай че 

няма партии и коалиции, извън парламентарно представените, които 

са участвали в консултациите и има недостигащи, тоест четен брой 

членове, в т. 5 е описано коя от парламентарно представените 

партии е със следващ неоползотворен остатък и трябва да попълни 

състава на Районната избирателна комисия. 

Моля, ако имате становище и забележки по решението? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Решението е № 1585-НС/02.02.2023 г. 

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РИК И СИК/ПСИК. 

Определям колегата Матева да води заседанието за кратко. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Във вътрешната мрежа е проектът на 

решение за определяне на възнагражденията на членовете на 

районните избирателни комисии и на секционните избирателни 

комисии. Размерите са определени въз основа на Методика, която 

също е публикувана, на основата на база на минималната работна 

заплата, определена с ПМС № 497/29.12.2022 г. 

Размерите на възнагражденията са по длъжности. За 

членовете на РИК те са обособени в две групи съобразно броя на 

секциите, като едната група РИК-ове са със секции до 

400 включително, а втората група са със секции над 400 броя. 

За първи път размерите на възнагражденията на секционните 

избирателни комисии се определят на база на минималната  работна 

заплата. С оглед на изменението в Изборния кодекс предвиденото 

минимално възнаграждение на членовете на секционните 

избирателни комисии, определено в закона, е не по-малко от една 

четвърт от минималната работна заплата. В този смисъл в т. 2 са 

определени размерите на възнагражденията на членовете на 

секционните избирателни комисии. За заместник-председателите и 

председателите са увеличени с 15 на сто. 

С решението определяме и размерите на възнагражденията на 

специалистите към районните избирателни комисии, като сме 
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направили отново предложение с решението да се определи и броят 

на тези специалисти. Те са технически сътрудници и експерти. 

Размерите са определени в т. 7, съответно 7.1 и 7.2.  

Всички знаем, че практиката показва, че е много 

наложително към деня на изборите районните избирателни комисии 

да бъдат подпомагани от технически сътрудници с оглед на 

приемане на документите, комплектуване на документите за 

предаване на Централната избирателна комисия в сроковете, 

предвидени в закона. В тази връзка т. 8 предвижда възможност за 

районните избирателни комисии да бъдат назначавани такива 

технически сътрудници със съответното възнаграждение. 

С решението отново се предвижда  разходите за пътуване за 

членовете на районните избирателни комисии да бъдат уредени и да 

бъдат за сметка на държавния бюджет. Срокът на работа на 

районните избирателни комисии е посочен в т. 3. 

Пропуснах да кажа, че за секционните избирателни комисии 

се предвижда и допълнително възнаграждение за тези членове, 

които предават документите в районната избирателна комисия, 

съответно в общинската администрация. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по проекта на решение, който е гледан и на работна 

група? 

Ако няма никакви предложения и становища, подлагам на 

гласуване така представения проект на решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 

няма. 

Решението е № 1586-НС/02.02.2023 г. 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: 
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ 

НА МАНДАТИТЕ В МНОГОМАНДАТНИТЕ ИЗБОРНИ РАЙОНИ 

В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 

2023 Г. 

Докладчик – колегата Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ. Благодаря. В папката с мои 

инициали може да се запознаете с проектен номер 1561 на решение 

относно определяне броя на мандатите в многомандатните изборни 

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

Проектът е на основание чл. 247, ал. 1 и чл. 250 от Изборния 

кодекс и Указ № 29 от 21 януари 223 г. на президента на Република 

България въз основа на вписаните, включително и предоставени на 

Националния статистически институт данни с писмо от 9 януари 

2023 г. и приложението към него, в което се съдържат данни за 

общия брой на населението към 7 септември 2021 г. по области за 

град Пловдив и за районите на Столичната община. 

Предлагам проект на решение, както ще бъде определен 

броят на мандатите във всеки от изборните райони съгласно 

разпоредбите на Изборния кодекс. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища и предложения по проекта на решение? Не виждам. 

Ако няма предложения по проекта на решение, моля, режим 

на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 

няма. 

Решението е № 1587-НС/02.02.2023 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам също така да се 

запознаем с проект на текст за съобщение във връзка с току-що 

гласуваното решение – в същата папка, което по-късно да бъде 
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обявено, след като го приеме Централната избирателна комисия и 

след като се публикува решението. 

Съобщението ще бъде качено на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия, освен изпратено до медиите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложения текст на съобщение до медиите? 

Има ли някакви предложения? Не виждам. 

Подлагам го на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 

няма. 

 

Продължаваме  с точка шеста: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ 

ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 

2023 Г. 

Докладчици са колегите Елка Стоянова и Силвия Стойчева. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, моля да се запознаете с проект 

на решение относно одобряване на образците на изборни книжа, 

който се намира в моя папка. Моля да го погледнете и ако нямате 

бележки или коментари, да го подложим на гласуване. 

Образците на изборни книжа се намират в отделна папка 

извън моя папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по предложения проект на решение, с който се 

предлага да приемем изборните книжа от № 1 до № 67 включително, 

които, както каза колегата Стоянова, са в отделна папка.  
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Ако имате някакви предложения и по самите изборни книги, 

моля да ги обсъдим. Разбира се, обсъждано е на работна група, 

мисля, няколко пъти. Финално, ако има някакви предложения? 

Не виждам желание за изразяване на становище и 

предложения? 

Подлагам на гласуване решението, с което Централната 

избирателна комисия утвърждава образците на изборни книжа за 

изборите на 2 април от № 1 до № 67 включително. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Решението е № 1588-НС/02.02.2023 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, моля във връзка с приетото 

току-що Решение № 1558-НС, с което са утвърдени образците на 

изборни книжа с номера от 1-НС до 67-НС включително, да одобрим 

изпращането на писмо до „Държавен вестник“, за да бъдат 

обнародвани книжата в „Държавен вестник“ съгласно процедурата 

по Изборния кодекс. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

подлагам на гласуване това предложение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

 

Преминаваме към седма точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЗАМEСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. 
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№ ЦИК-00-87/01.02.2023 г. в отговор на наше писмо, с което ги 

попитахме кои дейности по осигуряване на машинното гласуване 

могат да осъществят самостоятелно и кои само със съдействието на 

„Смартматик“. 

Интересното в писмото е, че за първи път „Сиела Норма“ АД 

заявяват, че най-удачно според тях би било „Смартматик“ и „Сиела 

Норма“ АД да участват съвместно, като формата на това съвместно 

участие стриктно да спазва изискванията на Закона за обществените 

поръчки.  

В писмото се обръща внимание на някои срокове, свързани с 

определени дейности по машинното гласуване. Докладвам го за 

запознаване и предлагам да се обсъди на работна група. 

 

Продължаваме с осма точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колега Матева, заповядайте. 

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

12-3/01.02.2023 г., с което сме получили покана от Обществения 

съвет за провеждане на извънредно заседание днес, за което да бъде 

осигурен стенограф. Докладвам го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега 

Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във връзка с получена 

преписка от СДВР във връзка с извършвана проверка е подготвен 

отговор по отношение на това дали посоченото в преписката лице е 

подавало заявление за гласуване извън страната, по какъв начин го е 

подало, било ли е дописвано в избирателния списък на секцията, 

посочена в писмото, или не.  

За всички тези въпроси е подготвен проект на отговор, който 

е в папка с моите инициали. Моля да го погледнете и ако нямате 

възражения, да го гласуваме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, становища по предложението за писмо? Не виждам. 



14 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 

няма. 

Следващ докладчик – колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

проект на решение относно определяне на вида, цвета и размера на 

чувалите/торбите, в които се поставят за съхранение изборните 

книжа и материали, вида и размера на кутиите за поставяне на 

отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването в изборите за 

народни представители. 

Не ви го предлагам да го приемем като проект на решение, а 

просто да го изпратим, както винаги правим, за съгласуване на 

главния секретар на Министерския съвет. 

Проектът не се различа по същество от предходно приемани, 

има изменение в чл. 265 от Изборния кодекс, но той не засяга 

предмета на разглежданото решение. 

Предлагам ви да изпратим този проект с писмо за 

съгласуване, като това да бъде към всички, доколкото знам, и други 

проекти ще има днес за съгласуване. Предлагам да ги изпратим с 

едно писмо, а не поотделно – да бъде приобщено с едно писмо да 

изпратим за съгласуване до главния секретар на Министерския 

съвет. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението да се изпрати проектът за съгласуване в 

Министерския съвет. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам, след като ще има няколко 

решения, които ще се изпращат, да се докладват и те, за да ги 

гласуваме заедно и да бъдат изпратени с едно писмо. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

предлагам да гласуваме изпращането на писмото. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Войнов, предложих и колегата 

Солакова вдигна ръка да се докладват и другите проекти на 

решения, които ще бъдат изпратени за съгласуване с това общо 

писмо. Тогава да гласуваме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали има три проекта, които са 

изготвени и са за съгласуване с администрацията на Министерския 

съвет: условия и ред за изработка на книжа и материали; печати на 

РИК и на СИК и печати по чл. 287, ал. 7, като обръщам внимание, че 

в проектите на решения за реквизити и защита на печатите на РИК и 

на СИК и на комисиите по чл. 287 няма особени различия с 

предходни, а в проекта на  решение за изработка на изборни книжа и 

материали предлагам в т. 5.4 да посочим устройствата за 

видеонаблюдение и видеозаснемане като част от ангажиментите на 

централно ниво на администрацията на Министерския съвет. В 

придружителното писмо към решението за изработка на изборни 

книжа и материали да обърнем внимание, че следва да посочат 

параваните, предвидени в изборните помещения, чий ангажимент ще 

бъде – изработката на параваните, по какъв начин ще бъдат 

изработени и чие ще бъде задължението за доставянето на тези 

материали на районните, съответно на секционните избирателни 

комисии. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението да бъдат изпратени за съгласуване. 

Моля, процедура по гласуване с едно писмо да бъдат 

изпратени всички материали. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Продължете, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от ОД 

на МВР – Варна, отдел „Разследване“ от старши разследващ 

полицай Т. Писмото е във вътрешната мрежа и моля да се 

запознаете с него.  

В писмото се сочи, че съгласно предоставена им информация 

с акт, потвърден от кмета на Район „Приморски“, като се излагат 

факти и обстоятелства по отношение на този акт, не е приложен, не 

се посочва кога е издаден, ни молят да отговорим това предсрочно 

унищожаване е във връзка с наше решение, което цитират, или е 

било на друго основание, на друг нормативен документ. 

Предлагам два, като по-скоро съм за първия вариант, който 

ще ви предложа. Предлагам приложено да върнем на старши 

разследващия полицай писмото с оглед, че липсва, не е приложен 

актът, още повече, след като кметът на Район „Приморски“, 

очевидно, е предоставил, вътре в самия акт се сочи основанието 

според мен. 

Единият вариант е да го препратим на кмета на Район 

„Приморски“ с оглед поставения въпрос, а другият вариант е да 

върнем писмото на уважаемия старши разследващ полицай с оглед 

липсата на яснота кой акт и за какво точно става дума, защото в 

крайна сметка ние не може хипотетично да отговаряме, без да сме 

запознати с цялата информация. Вероятно може и да сме получили 

тук информация, но аз лично считам, че въпросът е без конкретно 

посочване на акта. 

Предлагам приложено да върнем писмото с оглед, че липсва 

посочване за кой акт точно става дума. Това е моето предложение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението да бъде върнато писмото. Има ли становища? 

Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

Солакова, Силвия Стойчева); против – (Росица Матева). 

Следващ докладчик – колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, господин председателстващ. 

Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия с вх. 

№ ПВР/НС-9-31/24.01.2023 г. е постъпило писмо от Окръжна 

прокуратура – Пловдив, Окръжен следствен отдел, с което ни 

информират, че сме ги сезирали по компетентност за данни за 

извършено престъпление по чл. 168 НК за едно лице с посочено 

ЕГН, че е упражнило правото си на глас повече от един път в 

изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за 

народни представители. Информират ни, че същото лице фигурира 

под № 462 и № 496 в списъка на гласувалите лица.  

Образувана е преписка в Районна прокуратура – Пловдив, и 

досъдебно производство. Желаят да им отговорим дали посоченото 

лице е имало право на глас в изборите за президент и вицепрезидент 

на Република България и народни представители и право на глас на 

територията на Република България, имало ли е право на глас извън 

територията на страната и в частност Република Турция; подавало 

ли е заявление съгласно чл. 16 от Изборния кодекс и ако да, да 

изпратим заверено копие за изборите за президент и вицепрезидент. 

Точките са доста, осем, може да ги погледнете, за да не ги 

чета всичките.  

Във връзка с някои от точките има подготвени писма до 

„Информационно обслужване“ АД. Във връзка с това писмо и 

поставените в него въпроси желаем да ни предоставят информация 

дали посоченото лице е подало заявление за гласуване извън 

страната в изборите за президент и вицепрезидент на Република 

България и народни представители на 14 ноември. В отговора да 

посочат по какъв начин е подадено заявлението, до кое ДКП или 

чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия, 
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както и посоченото място за гласуване. Да ни предоставят 

извлечение от електронната страница с данните на подаването му, 

ако има такива. 

Другото писмо е до ГД ГРАО, с което търсим информация 

дали лицето е било включено в избирателен списък за гласуване в 

произведените избори на 14 ноември 2021 г., като посочи номера и 

адреса на избирателната секция, респективно дали е било включено 

лицето в списъка на заличените лица по чл. 38 от Изборния кодекс, 

на какво основание, в коя секция и дали е изключен от списъка на 

заличените лица и на какво основание. Това е във връзка с някои от 

въпросите. 

След получаване на отговор на тези въпроси – по отношение 

на другите имаме подготвени документи, които от Окръжен 

следствен отдел – Пловдив, желаят да им предоставим. 

Колеги, предлагам да гласуваме писмата до „Информационно 

обслужване“ АД и ГД ГРАО. След получаване на отговорите ще се 

подготви отговор с приложение на документи и отговор на 

останалите въпроси, които са от компетентността на Централната 

избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега 

Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз ще предложа да не изпращаме на 

този етап писмо до ГД ГРАО, за да извършим проверка дали при нас 

няма данни, които да можем да предоставим на разследващите 

органи. В случай че няма, след това, разбира се, ще изпратим 

писмото. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колегата 

Солакова предложи да не изпращаме писмо до ГД ГРАО засега, 

само до „Информационно обслужване“ АД. 

Подлагам на гласуване само изпращането на писмо с 

проектен номер 4970 до „Информационно обслужване“ АД. 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на това писмо. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ ПВР/НС-9-29-1/27.01.2023 г. От Софийска градска прокуратура, 

Следствен отдел във връзка с досъдебно производство желаят да им 

предоставим информация относно лице с посочено ЕГН е 

упражнило правото си на глас в изборите за Народно събрание на 

21 ноември 2021 г.  

Поставени са няколко въпроса: в коя секционна избирателна 

комисия, подавало ли е заявление преди деня на изборите за 

включването му в друга СИК? Да се предостави заверено 

ксерокопие от страницата на изборните списъци на съответните 

СИК, в които е положил подпис, удостоверяващ гласуването му, 

декларация, ако има, и всички заповеди за определяне на списъците 

на членовете на двете СИК, в които е гласувало посоченото лице, 

както и списък с разпределение на техните функции – председател, 

секретар, членове, изрична справка с посочени точни 

административни адреси на избирателна секция № 450 и № 451 в 

Обединеното кралство. Молят за спешен отговор. 

Отново имаме подготвени писма до „Информационно 

обслужване“ АД относно това дали същото лице е подало заявление 

за гласуване извън страната в изборите за президент и 

вицепрезидент и по какъв начин е подадено това заявление. 

Също така и писмо до ГД ГРАО, за да получим информация 

дали лицето е било включено в избирателен списък за гласуване в 

произведените избори на 14 ноември и новите избори на 21 ноември 

2021 г. съгласно постоянния му адрес, както и номер и адрес на 

избирателната секция – дали лицето е подало заявление за гласуване 

в друга СИК. Това са двете писма, които са подготвени. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението да бъдат изпратени писма до „Информационно 

обслужване“ АД и до ГД ГРАО. 

Имате ли съображения? Не виждам. 

Подлагам на гласуване предложението. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Росица Матева, 

Севинч Солакова). 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Тъй като писмото, както казах, има 

няколко въпроса, след получаване на отговор от съответните 

институции, до които изпращаме искане за информация, подготвени 

са и документи, които ще изпратим, след подготвен отговор по 

всички въпроси.  

Следващият ми доклад е с вх. № НС-04-02-55/01.02.2023 г. 

От Първо РУ извършват проверка и желаят да им предоставим 

информация относно последното участие на ПП „Отечествена 

партия“ с посочен ЕИК в изборите за народни представители, 

президент и вицепрезидент, за членове на Европейския парламент,  

или за общински съветници и кметове. 

Във вътрешната мрежа може да се запознаете с подготвения 

отговор. Моля да го погледнете – има справка, че от 2017 г. 

посочената партия не е регистрирана за участие в избори за народни 

представители, президент и вицепрезидент, членове на Европейския 

парламент или за общински съветници и кметове, като в отговора ще 

допълня, че посочената справка се отнася за посочения период. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението за изпращане на писмо заедно с направената 

добавка, че след 2017 г. се отнася извършената проверка. 

Становища? Не виждам. 

Подлагам го на гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева); против – 

няма. 

Следващ докладчик – колегата Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, във връзка с докладвани в 

предходни заседания преписки, предлагам на вниманието ви два 

проекта на писма, които да погледнете, да се запознаете, и ако 

нямате бележки, да ги гласуваме за изпращане. 

Проектен номер 4675 е във връзка с наш вх. № ПВР/НС-04-2-

30 до началник на ОИП – СДВР, по отношение на запитване за едно 

лице. 

Отговорът е подготвен съобразно досегашната практика на 

Централната избирателна комисия при отговор в такива случаи и са 

приложени заверени копия от искани документи. 

Моля да го погледнете – проектен номер 4675. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

имате ли становища по предложението за писмо до комисаря? Не 

виждам. 

Подлагам го на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващото писмо е с проектен номер 

4977 до същия адресат по друго наше входящо писмо – вх. 

№ ПВР/НС-04-2-23. В същия контекст са изготвени и са приложени 

заверени копия от документи. 

Моля да се запознаете, и ако нямате забележки, да го 

гласуваме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не виждам 

желаещи да се изкажат. 
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Подлагам на гласуване изпращането на това писмо. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Следващ докладчик – колегата Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви в моята папка 

от вчерашна дата писмо с вх. № НР-23-1/01.02.2023 г. Писмото е 

получено по имейл в Централната избирателна комисия от 

господин Н., администратор на фейсбук група Граждански форум 

„Промяна“.  

Адресирано е на вниманието на главния прокурор и на 

председателя на Централната избирателна комисия, като е 

обозначено с тема „Партиите нарушават Конституцията и законите с 

инициирането на референдум“.  

Изложени са различни виждания от господина, автор. Накрая 

е отправена молба да се предизвикат съвещания по повдигнатите 

въпроси и да бъде дадена оценка за показаните техни разбирания 

върху практическото приложение на идеята за правова държава и 

върховенство на закона.  

Това писмо ви докладвам за запознаване и за сведение само, 

защото, считам, че Централната избирателна комисия няма 

компетентностите по така отправената молба да се произнася с 

оценки за тези разбирания. Предлагам го на вашето внимание за 

сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ 

докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам на вниманието на 

членовете на Централната избирателна комисия писмо с вх. № НС-

22-6/01.02.2023 г. от господин Т., в което авторът е цитирал 

няколко от разпоредбите на Изборния кодекс, свързани с 

провеждането на консултации при областните управители за 
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определяне на съставите на районните избирателни комисии и 

тяхното назначаване. 

Докладвам писмото за сведение. Освен това Централната 

избирателна комисия вече се произнесе със съответното решение по-

рано днес. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Следващ докладчик – колегата Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-02-

52/31.01.2023 г. – писмо от Столичната дирекция на МВР, Трето РУ, 

с което искат да им предоставим информация във връзка с 

регистрацията и участието на ПП „Български национален 

демократичен съюз целокупна България“. 

В моя папка от днес ще видите проект на отговор до СДВР, 

Трето РУ, с което им предоставяме информация, че съответната 

партия се е регистрирала за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители, произведени през 2021 г. 

с решение под съответния номер на Централната избирателна 

комисия от 29 септември 2021 г. В проекта на отговор ще бъде 

включен текст, че през последните пет години са участвали само в 

тези избори. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението за писмо до СДВР, Трето РУ. 

Ако няма изказвания, го подлагам на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

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

04-2-34/30.01.2023 г. – писмо от Столичната дирекция на 

вътрешните работи, с което искат да им предоставим информация за 

посоченото лице  S. E. със съответно ЛНЧ, което е упражнило 

право на глас в изборите за народни представители на 14 ноември 

2021 г., а именно дали лицето е подало заявление за гласуване извън 
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страната и включвано ли е в избирателните списъци на секционни 

избирателни комисии извън страната. 

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

„Информационно обслужване“ АД да ни предоставят информация 

по така полученото писмо от Столичната дирекция на 

Министерството на вътрешните работи.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

предложението за писмо до „Информационно обслужване“ АД. 

Подлагам го на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-09-

6/01.02.2023 г. – писмо от Софийска градска прокуратура, Следствен 

отдел, с което искат да им предоставим информация за секционна 

избирателна комисия под съответния номер, като трябва да 

предоставим и информация къде е била разположена, кои лица са 

били назначени за членове на секционната избирателна комисия, 

както и дали в избирателните списъци на тази избирателна секция е 

била включена С. И. В моя папка от днес ще видите 

проект на отговор до Следствения отдел при Софийска градска 

прокуратура. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

предложението на колегата Ципов. Има ли съображения по него? 

Подлагам го на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Следващ докладчик – колегата Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

публикуван проект на писмо до изпълнителния директор на 
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„Информационно обслужване“ АД по повод на постъпили писма от 

разследващи органи по досъдебни производства по сигнали на 

Централната избирателна комисия за данни за гласуване в 

нарушение или повече от един път в изборите за народни 

представители и за президент и вицепрезидент през 2021 г. 

Предлагам ви да поискаме информация дали две лица са 

подали заявление за гласуване извън страната, като в отговора 

изискваме изрично да посочат по кой начин е подадено заявлението 

и в кой избирателен списък е включено лицето, ако има такава 

информация. 

Обръщам внимание, че от съответните районни управления 

сме получили искане да бъде предоставено копие от съответното 

заявление.  

Не предлагам от „Информационно обслужване“ АД да 

искаме копие от заявлението и ще ви кажа по какви съображения. 

Тъй като лицата подават писмени заявления до ръководителите на 

ДКП, в „Информационно обслужване“ АД за тези лица няма 

постъпили заявления. По електронен път подадените заявления не са 

с електронен подпис, те са чрез електронна платформа. Считам, че 

искането за предоставяне на заверено копие от заявление не 

съответства на желанието на Централната избирателна комисия 

непрекъснато да изпраща извлечения от електронната платформа. 

Това няма нищо общо с подадено заявление. По-скоро на 

разследващите органи трябва да бъде обяснено, че когато лицата 

подават заявления за вписване в избирателен списък в чужбина, за 

тях се извършва проверка дали тези лица имат избирателни права, и 

те биват заличавани от избирателните списъци по постоянен адрес. 

Точно по тази причина ние поощряваме подаването на заявления, а с 

непрекъснатото предоставяне на извлечения от електронната 

платформа, считам, че не допринасяме за подобряване на 

проверката, която следва да бъде извършена, защото тя няма общо с 

извършването на проверка по данни за наличие на престъпление.  
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В тази връзка писмото до „Информационно обслужване“ АД 

е в смисъла, който ви изчетох – да посочат начина, по който е 

подадено съответното заявление, а в отговора ще ви предложа да 

бъде направено съответното разяснение при неговото изпращане. 

Разбира се, давам си сметка, че може да няма данни в кой 

избирателен списък е включено съответното лице, но ако има такава 

информация, нека да ни бъде посочено. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Чухте, колеги, предложението за писмо до „Информационно 

обслужване“ АД. 

Подлагам го на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

два проекта на писма до главния секретар на Народното събрание. 

Мисля, че на работна група госпожа Нейкова ни уведоми, че е 

организирала изпращането на писма с оглед осигуряване на условия 

за работа на Централната избирателна комисия във връзка с 

предстоящите предсрочни парламентарни избори. Искането ни е за 

предоставяне на допълнителни помещения и зали – изчерпателно са 

изброени дейностите и звената, за които са необходими тези 

помещения, включително за провеждане на работни срещи на 

Централната избирателна комисия. Знаете, в национални избори 

имаме понякога и срещи с международни наблюдатели и не е удачно 

Централната избирателна комисия да не разполага с условия за 

провеждането на тези срещи. 

Другото писмо е за осигуряване и на паркоместа до 25 броя 

за ползване от Централната избирателна комисия в периода на 

подготовката и произвеждане на изборите до 15 април 2023 г. 

Моля да ги погледнете във вътрешната мрежа. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението за две писма до главния секретар на 

Народното събрание. 

Подлагам ги на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, постъпили са три фактури от 

А-1 с вх. №№ ЦИК-08-3; ЦИК-08-3-1 и ЦИК-08-3-2 с представени 

контролни листове към всяка фактура. По повод на тези фактури 

има докладна записка с вх. № ЦИК-09-29/31.01.2023 г. Посочени са 

номерата на фактурите. Извършена е проверка от администрацията 

по така постъпилите фактури. По едната фактура за два номера има 

суми, които са над лимита. 

Предлагам ви, както е посочено в докладната записка и в 

съответните контролни листове, да приемем решение за одобряване 

на плащането по така представените фактури, като по двата номера 

разликата над лимита, сумите да бъдат внесени в счетоводството на 

Централната избирателна комисия. Посочено е, че по бюджета на 

Централната избирателна комисия има налични средства. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада по фактурите на А-1. 

Подлагам на гласуване така, както беше предложено от 

докладчика. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с писмо – вх. № ЦИК-02-

14/01.02.2023 г. в Централната избирателна комисия са получени два 

броя фактури на обща стойност 484,65 лв. за изпратени изходящи 

писма от Централната избирателна комисия за месец януари. 
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Писмото е от отдел към дирекция „Административно обслужване“ 

към Народното събрание. 

По повод на така постъпилите фактури е извършена справка 

от колегите от деловодството на Централната избирателна комисия. 

Уточнено е, че общият брой на писмата съвпада с информацията от 

Народното събрание, с обичайната бележка, че в справката на 

Народното събрание е отразена датата на изпращане, а при нас 

справките се водят по дати на изходящи номера. 

Предлагам ви да одобрим изплащането на двете фактури на 

стойност 484,65 лв. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако няма 

съображения, подлагам на гласуване изплащането на двете фактури. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-30/01.02.2023 г. – предложение за участие в полудневен 

семинар на служители от дирекция „Администрация“ на 

Централната избирателна комисия, а именно от счетоводството – 

счетоводител касиер и счетоводител. Таксата за участие на един 

участник в уебинар и уъркшоп е 85,00 лв. без ДДС. За двама 

участници таксата е 170,00 лв. без ДДС или 204,00 лв. с ДДС. 

Свързано е с изпълнение на служебните задължения на колегите от 

счетоводството.  

Семинарът има практическа насоченост и ще подпомогне 

подобряването на работата на колегите.  

Средствата по параграф „Разходи за външни услуги“ да се 

изплатят при одобряване на предложението. 

Предлагам ви да приемем протоколно решение за този разход 

за участие в семинара на двама счетоводители от счетоводството. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Има ли изказвания? Не виждам. 
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Подлагам на гласуване изплащането на предложения разход. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Изчерпахме докладите в тази точка. 

Прекъсвам заседанието до 14,00 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми 

колеги, продължава заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

Бяхме стигнали до точка осем: Доклади по административни 

преписки. 

Има ли колеги, които желаят да се включат в точката? 

Колега Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам междувременно 

получено писмо с вх. № НС-11-1-1/02.02.2023 г. от госпожа 

Стаменова. В писмото тя отбелязва, че пише от името на коалиция 

„Справедлива България“, каквато коалиция е била регистрирана за 

последните избори за народни представители. Настоява още веднъж 

за отговор във връзка с регистрациите на коалиции за предстоящите 

избори за народни представители. Отново по повод на това писмо да 

кажа, че предстои Централната избирателна комисия да приеме 

решение за регистрация на партии и коалиции за участие в 

следващите избори за народни представители. Докладвам писмото 

още веднъж за сведение. 

Може би по този повод да кажа, че все пак коалиция трябва 

да е поне от две партии, когато искат да бъдат регистрирани като 

коалиция бъдещи участници в изборите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега 

Солакова, заповядайте в тази точка. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа 

трябва да има проект на писмо до министъра на финансите във 

връзка с получено писмо от тях с приложен проект на постановление 

за приемане на план-сметката за подготовката и произвеждане на 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Съгласуването е по реда на чл. 32 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и 

чл. 18, ал. 3 от Изборния кодекс.  

В тази връзка предлагам да изпратим писмо, в което да 

посочим, че Централната избирателна комисия с протоколно 

решение съгласува проекта на постановление за приемане на план-

сметката, като в частта на средствата, предвидени по бюджета на 

Централната избирателна комисия, обръщаме внимание, че 

средствата по чл. 5 от проекта на ПМС следва да бъдат осигурени и 

предоставени веднага след определяне на изпълнител за 

обезпечаване на съответната дейност. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, виждате предложението за съгласувателно писмо до 

министъра на финансите. Има ли изказвания? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

проект на писмо до всички областни управители с копие до всички 

РИК. Ще се изпрати след получаване на информация за техните 

адреси и главния секретар на Министерския съвет във връзка с 

насрочените избори за народни представители да обърнем внимание 

на областните управители за тяхното задължение по осигуряване на 

условия за работа, като на ЦИК бъде предоставена информация за 

адресите на районните избирателни комисии, включително и за 

телефони, с което подсказваме – и на последните избори имаше 
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такива изключения, че областните управители следва да предоставят 

служебни телефони на районните избирателни комисии. 

Във връзка с подготовката на документацията по отпечатване 

на хартиените бюлетини предлагам – винаги сме искали такава 

информация от областните управители, сега предлагам да се позовем 

на информацията, с която те разполагат към настоящия момент за 

броя на избирателите от произведените избори за народни 

представители на 2 октомври 2022 г., за да направят предложение за 

тираж на бюлетините. 

Не съм го написала в писмото, но сега ви правя предложение: 

накрая да продължим, последното изречение, с уточнението, че след 

публикуване на предварителните избирателни списъци могат да 

бъдат направени допълнителни предложения и уточнения относно 

тиража на бюлетините. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада с предложението за писмо до всички областни 

управители заедно с предложението за допълване на последното 

изречение. Има ли становища по писмото? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, номерата, които цитирах 

преди малко, във връзка с фактурите от А-1, моля за извинение, тези 

номера са на други писма, които в момента ви ги докладвам за 

запознаване, доколкото сме получили специална оферта за 

преподписване на съществуващи услуги с вх. № ЦИК-08-

3/31.01.2023 г., както и писмо за намерение от страна на А-1 с вх. 

№ ЦИК-08-03-1/31.01.2023 г. в качеството му на най-големия 

системен интегратор в България – така са посочили в писмото. 
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Докладвам ви ги за запознаване. След като се запознаем и обсъдим, 

допълнително ще върна на доклад. 

Колеги, в работна папка с вх. № НС-26-5/02.02.2023 г. писмо 

от Печатницата на БНБ в отговор на наше писмо с искане за 

предоставяне на макети и описание към тях на хартиените бюлетини 

за гласуване в страната. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Други колеги в Доклади по административни преписки? 

 

Преминаваме към девета точка: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпили са две искания за 

изплащане на възнаграждения от ОИК – Козлодуй. 

Първото искане е с вх. № МИ-27-10/30.01.2023 г. и се отнася 

за проведено на 19 януари заседание на ОИК, на което предсрочно 

са прекратени пълномощия на общински съветник и е обявен за 

избран следващият от листата на съответната партия. 

Преписката е комплектувана, приложени са контролен лист и 

счетоводна справка за размера на исканите възнаграждения на обща 

стойност 714,21 лв. за проведеното на 19 януари заседание. 

Следващото искане също е от ОИК – Козлодуй, с вх. № МИ-

27-12/31.01.2023 г., и е за проведено заседание на ОИК на 26 януари. 

Отново е прието решение за прекратяване пълномощията на 

общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата 

на съответната партия.  

Приложен е контролен лист и счетоводна справка за размера 

на исканите възнаграждения на стойност 714,21 лв. заедно с 

осигурителните вноски за проведеното на 26 януари 2023 г. 

заседание. 

Предлагам с едно гласуване, ако не възразявате, да одобрим 

изплащането на възнагражденията по двете искания. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада. 

Ако няма изказвания, подлагам на гласуване одобряване 

изплащането на възнаграждения на ОИК – Козлодуй, за двете 

проведени заседания. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Следващ докладчик – колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение от ОИК – Ивайловград, постъпило в 

Централната избирателна комисия с вх. № МИ-27-11/31.01.2023 г. 

Искането е преминало през предварителен финансов контрол и има 

положително становище – за изплащане. 

Иска се възнаграждение за проведено заседание на 27 януари 

2023 г. от председател, двама заместник-председатели, секретар и 

пет членове на комисията. Общата стойност ведно с осигурителните 

вноски е в размер на 501,41 лв. 

Предлагам ви да одобрим изплащането на така докладваното 

от мен възнаграждение. Преписката е комплектувана с 

необходимите документи. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Изказвания? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева); против – 

няма. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви следващото 

искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – Крумовград, с вх. 

№ МИ-27-13/01.02.2023 г. Преписката е комплектувана с 

необходимите документи. Искането е за изплащане на 

възнаграждение за проведено дежурство на 6 януари 2023 г. от 

председател, един заместник-председател и секретар, както и за 

проведено заседание на 8 януари 2023 г., на което са присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и девет членове на 

ОИК. 

Общата сума ведно с осигурителните вноски е в размер на 

835,24 лв., като преписката е комплектувана и с контролен лист от 

предварителен финансов контрол и има положително становище за 

изплащане на докладваното от мен възнаграждение. 

 Предлагам да приемем протоколно решение да се изплати 

възнаграждението на ОИК – Крумовград, съобразно доклада ми. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева); против – 

няма. 

Колеги, във връзка с предстоящите консултации при 

областните управители за назначаване съставите на районните 

избирателни комисии, предлагам да вземем протоколно решение да 

бъдат качени на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия актуалните адреси на парламентарно представените партии 

и коалиции, за да могат областните управители да ги използват за 

насрочване на консултациите. Освен на интернет страницата да 

бъдат изпратени и писма по електронната поща на областните 

управители. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева); против – 

няма. 

Давам десет минути почивка за проветряване. 

 

(След прекъсването.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

продължава заседанието на Централната избирателна комисия. 

Искам да ви уведомя, че във вътрешната мрежа са публикувани 

актуалните адреси на партиите и коалициите. Ние гласувахме вече 

решение да бъдат качени на интернет страницата и да бъдат 

изпратени, просто за запознаване, който иска да се запознае с 

актуалните адреси. 

Има ли други желаещи да се включат в дневния ред? Не 

виждам. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.  

Насрочвам следващото заседание за петък, 3 февруари 

2023 г., от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 14,10 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Емил Войнов 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


